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ผู้วิจยั จิโรจ จิ๋วแหยม 
ปริญญา การศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ เรือเอก ดร. อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โยธิน ศรีโสภา  

  
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ  (Multilevel Structural Equation Modeling: 

MSEM) จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิคทางสถิติในการทดสอบและประมาณค่าความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุพหุระดบัใน
การทดสอบยืนยันความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศกึษา 2) เพ่ือศกึษาอิทธิพลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมการ
ท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู และ 3) เพ่ือทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ กลุ่มตวัอย่าง 
คือ ครู และผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 
500 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 2 ฉบบั ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับครูและผู้บริหารสถานศกึษา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .99 และ .96 สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา และค่าสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ของตวัแปร (ICC) ตรวจสอบความเที่ยงตรงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันระดับเดียวและพหุระดับ และการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ  (MSEM) ด้วยวิธีการประมาณค่าแบบ MLR 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก 2) จริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหาร
สถานศึกษามีอิทธิพลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูทัง้อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมอย่างมีนัยส าคัญ และ 3) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบัจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ผลลพัธ์ด้านคุณสมบตัิของทีมงาน จิตลกัษณะของครู และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี  (Relative Chi-
square = 0.977, CFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.024) 
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This research is the development of Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) from the related 

concepts and theories and statistical techniques were used to test and estimate multilevel causal relationships to 
confirm the theoretical validity of the empirical data. The aims of this research are as follows: (1) to study the level of 
the Buddhist ethics of school administrators; (2) to study the Buddhist ethical influence of school administrators that 
affect the psychological and Buddhist ethical behavior of teachers in Buddhist-oriented schools under the authority of 
the Office of the Basic Education Commission; and (3) to examine the consistency of the model of multilevel structural 
equation modeling of Buddhist ethics with the empirical data. The samples were teachers and school administrators 
in Buddhist-oriented schools under the authority of the Office of the Basic Education Commission by multi-stage 
random sampling. The research tools included two Likert five-point rating scale questionnaires for collecting data, 
such as questionnaires for teachers and school administrators.  The reliability was .99 and .96 The statistics for 
collecting data were descriptive statistics and Intraclass Correlation Coefficient (ICC) and used to test the levels of 
analysis for multilevel research variables.  Multilevel confirmatory factor analysis (MCFA) was used to test the 
construct validity of multilevel variables. Multilevel structural equation modeling (MSEM) was tested using Maximum 
Likelihood with Robust statistics (MLR) estimation. The research found the following: (1) the level of Buddhist ethics 
among school administrators was at high level;  (2) the Buddhist ethics of school administrators affected the 
psychological and Buddhist ethical behavior directly and indirectly and had a significant total affect; and (3) the 
goodness-of-fit test of the model of multilevel structural equation modeling of Buddhist ethics of school administrators 
affected the psychological and ethical behavior of teachers in Buddhist-oriented schools under the authority of the 
Office of the Basic Education Commission developed by the researcher and indicated that the model was consistent 
with the empirical data and at a good level. (Relative Chi-square = 0.977, CFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000, 
SRMR = 0.024) 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การวิจยัครัง้นีส้ าเร็จลลุ่วงลงได้ตามความมุ่งหวงัโดยได้รับการอนเุคราะห์จากท่านอาจารย์  เรือเอก ดร.
อภิธีร์  ทรงบัณฑิตย์ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ดงัต่อไปนี ้

ผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 7 ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ 1) พระเทพปริยตัิเมธี, 
ป.ธ.9, รศ.ดร. (สฤษดิ์ สิริธโร) รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครสวรรค์  2) 
พระครูสธีุจริยวฒัน์, ผศ.ดร. (สาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  3) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สงัวรณ์  งดักระโทก ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  4) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล อาจารย์ประจ าหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ดาราเรือง คณบดีคณะบริหารและ
การจดัการ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 6) อาจารย์ ดร.สมัฤทธ์ิ กางเพ็ง อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ 7) นางณฐนันท์ หล่อ
สมฤดี ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนนครสวรรค์ ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษานครสวรรค์ 

ครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวิถีพทุธ ที่ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในครัง้นี ้นอกจากนัน้
แล้วข้าพเจ้ายังได้รับการสนบัสนุน ส่งเสริมในแง่ของขวญัและก าลงัใจจากญาติมิตรและผู้มีอุปการะคุณอีกหลาย
ท่านที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบถ้วน  จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้้วย และบุคคลที่มิอาจจะลืมได้ที่อยู่
เบือ้งหลงัความส าเร็จในชวีิตของข้าพเจ้า อีก 2 ท่าน คือ บิดา มารดา ในฐานะผู้ให้ก าเนิดชวีิตและอปุการะเลีย้งดมูา
ตัง้แต่ต้น จึงขออนญุาตกล่าวถึงเพื่อแสดงความส านึกในอุปการะคุณของท่านทัง้สองและใช้ผลงานความส าเร็จอนั
เกิดจากความพากเพียรพยายามนีเ้ป็นเคร่ืองบชูาท่าน 

หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจยัครัง้นีจ้ะสามารถก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทางที่พึงประสงค์แก่วง
การศกึษาของประเทศไทย และสงัคมไทยที่มีพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาหลกั และร่วมสืบสานปณิธานของผู้ก่อตัง้
สถาบนัการศกึษาแห่งนีใ้ห้สมคณุค่ากบัค าว่า "ปราญช์ผู้ทรงศีล" สืบไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ค าว่าจริยธรรมนัน้โคลเบิร์ก (Kohlberg, 1976, pp.31-53) ให้ความหมายว่าจริยธรรม

(Morality) เป็นระบบของการท าความดีละเว้นความชัว่ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่งเป็น
ปัจจยัเชิงสาเหตุด้านจิตใจและสถานการณ์และพฤติกรรมทางจริยธรรม มีปัจจยัส่งออก(Output) 
ซึ่งเป็นผลของการมีพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทัง้จิตลักษณะและพฤติกรรมของ
บุคคลผู้กระท า และผลต่อบุคคลอ่ืน ต่อกลุ่ม ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลก จริยธรรมจะเกิดขึน้เมื่อ
ค่านิยมหรือคุณธรรมตัง้แต่ 2 ตัวขัดแย้งกันท าให้บุคคลต้องตัดสินใจแก้ปัญหาในการเลือกที่จะ
ปฏิบติัตามค่านิยมหรือคุณธรรมตัวใดตัวหนึ่ง บุคคลที่ตัดสินใจเลือกค่านิยมหรือคุณธรรมตัวที่มี
ประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจึงมักเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมสูง ดังนัน้ จริยธรรม 
จึงมีความหมายครอบคลุมทัง้สาเหตุ กระบวนการ และผลของการกระท าความดีละเว้นความชั่ว 
จริยธรรม(Ethics) ในฐานะที่เป็นสาขาของปรัชญา หมายถึง เราจะท าอย่างไรกับการใช้ชีวิตที่ดี 
และเป็นการใช้แนวคิดจริยธรรมของสิ่งที่ถูกและผิดในสิ่งที่กระท า (Pojman Louis P. and Fieser 
J., 2011, p.2)ในเชิงทฤษฎีจริยศาสตร์ตะวันตกได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทฤษฎีจริยศาสตร์
ที่ว่าด้วยคณุธรรม (Virtue Theory) ให้ความหมายว่าการกระท าที่ดีคือการแสดงออกของคณุธรรม
ภายในตัวบุคคล 2) ทฤษฎีจริยศาสตร์ว่าด้วยหน้าที่ (Duty Theory) ให้ความหมายว่าคนดีคือคน 
ที่กระท าตามหลกัการหรือกฎที่ดี 3) ทฤษฎีทางจริยศาสตร์องค์รวม (Total Theory) บอกว่า คนดี
ต้องเป็นทัง้ผู้ที่มีคุณธรรม และการกระท าตามหลกัการหรือกฎจริยธรรมที่ถูกต้องด้วย (สรรเสริญ  
อินทรัตน์และคณะ, 2552, น.26)  

ในขณะที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2559 , นน.353-359) ได้อธิบายว่า
ปรัชญากรีกเป็นบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญาตะวนัตกและเชื่อว่านกัปรัชญาทัง้หลายมิได้คิดปรัชญาขึน้
จากความว่างเปล่า แต่จะอาศยัอิทธิพลทางความคิดจากปรัชญาอ่ืนและสายความคิดที่แพร่หลาย
อยู่ในสังคมที่ตนเติบโตมา ปรัชญากรีกสมัยเร่ิมต้นเกิดจากความสงสยัใคร่รู้เก่ียวกับแก่นแท้หรือ
สารัตถะของโลกภายนอก เช่น ธาเลส (Thales) เป็นนกัปรัชญาคนแรกที่ตัง้ค าถามว่าอะไรคือปฐม
ธาตุของโลก ต่อมาในสมัยรุ่งเรืองนักปรัชญาหันมาสนใจเร่ืองความคิดและความประพฤติ  
ของมนุษย์ จึงท าให้การศึกษาเก่ียวกับจริยศาสตร์มีความรุ่งเรืองมาก และท้ายที่สุดเมื่อถึงสมัย
เสื่อมของปรัชญากรีกการศกึษาเก่ียวกบัจริยศาสตร์ยงัคงส าคญัที่สดุโดยเฉพาะปัญหาเร่ืองความดี
สูงสุดและจุดหมายปลายทางของชีวิต อภิปรัชญาและญาณวิทยามีไว้สนับสนุนจริยศาสตร์  
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ยิ่งไปกว่านัน้นักปรัชญากรีกยังถือเอาการเข้าถึงพระเจ้าเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตปรัชญากรีก  
ที่เคยเป็นอิสระจากศาสนาได้กลบัไปรวมกบัศาสนาในที่สดุ และนอกจากนีน้กัปรัชญากรีกโบราณ
คนส าคญั เช่น อริสโตเติล (Aristotle) ยงัมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกับพระพทุธศาสนาที่กล่าวถึง
ทางสายกลาง (Golden Mean) ในการก าหนดมาตรฐานของคุณธรรมด้วยหลักของเหตุผลและ
ความพอใจของแต่ละบคุคล โดยพฤติกรรมของมนุษย์มีจดุมุ่งหมายสงูสดุอยู่ที่ความดี ซึ่งหมายถึง
ความสุข (Happiness) และการที่มนุษย์แสวงหาความดีก็เท่ากับว่าเขาแสวงหาความสุขนั่นเอง  
ซึ่งไม่ ใช่ เร่ืองของความส าราญ  (Pleasure) ความมั่งคั่ ง (Wealth) ห รือเกียรติยศ (Honor)  
แต่ความสุขคือกิจกรรมของวิญญาณที่สอดคล้องกับคุณธรรมที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในทาง
พระพุทธศาสนาไม่ได้ก าหนดทางสายกลางด้วยหลกัของเหตุผลหรือความพึงพอใจของแต่ละคน
เช่นเดียวกับอริสโตเติล (Aristotle) เพราะทางสายกลางในพระพุทธศาสนา มีหลักเกณฑ์วัด 
ที่แน่นอนซึ่งท าให้ทุกคนยึดถือทางสายกลางเดียวกันคืออริยมรรคมีองค์ 8 ที่เป็นทางลดัสัน้ที่สุด 
ที่น าไปสู่จุดมุ่ งหมายของชีวิต คือ ความพ้นทุกข์หรือพระนิพพาน ทางสายกลางในทาง
พระพทุธศาสนาจึงอยู่ระหว่างทางสดุโต่งทัง้สอง คือ การบ ารุงบ าเรอตนด้วยกาม และการทรมาน
ตนเองให้ล าบาก สอดคล้องกบัการอธิบายของฟินค์(Charles K. Fink, 2013) ที่ยืนยนัว่าจริยธรรม
ของชาวพุทธสอดคล้องกับจริยธรรมที่เน้นคุณธรรมโดยทั่วไปมากกว่า เพราะมีการใช้เหตุผลเชิง
ศีลธรรมที่โดดเด่นจดัเป็นจริยธรรมสากลที่ใช้ตดัสินผลการกระท ามากกว่าการใช้เหตผุลโดยทัว่ไป 

การศึกษาเก่ียวกับศาสตร์ที่ว่าด้วยเร่ืองของความดี เพื่ออธิบายและตัดสินคุณค่า
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของมนษุย์ในทางจริยธรรมถูกจดัอยู่ในแขนงหนึ่งของวิชาปรัชญา (Moral 
Philosophy) ซึ่งได้วิวฒันาการมาตามล าดับ โดยมีรากฐานมาจากเร่ืองของชีวิตและความเป็นไป
ของชีวิตมนุษย์ทัง้หมด ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ส าหรับการศึกษาเพื่อเข้าถึงคุณค่า 
ที่แท้จริงของชีวิตที่ครอบคลุมศาสตร์ทุกศาสตร์ที่มนุษย์เข้าไปเก่ียวข้องในเวลาต่อมา โดยเฉพาะ
การศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมที่มีแนวคิดมาจากวัฒนธรรมของโลกตะวันตกซึ่งได้รับ
อิทธิพลและการชีน้ าแนวความคิดมาจากนกัปรัชญาของกรีก เช่น โสเครติส (Socrates) ที่พยายาม
ตัง้ค าถามว่าการใช้คุณธรรมในการด าเนินชีวิตจะต้องท าอย่างไร และท าไมจึงต้องท าเช่นนัน้  
เป็น ต้น  (Grassian, 1992 ; Pojman, 1995 ; Rachels, 2012 ; W. H. Shaw, 2013) แนวคิด 
จริยศาสตร์ตะวนัตกจึงได้รับอิทธิพลมาจากนกัปรัชญาของกรีกและความเชื่อของคริสตศาสนจกัร 
ที่ก่อให้เกิด “หลักจริยธรรมสากล” ในเวลาต่อมา คือ หลักสิทธิ (Right) หน้าที่ (Duty) เสรีภาพ 
(Freedom) ความเสมอภาค (Equality) และความยุติธรรม (Justice) ซึ่งกลายมาเป็นหลกัปรัชญา
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สงัคมและการเมือง ปรัชญากฎหมาย และเป็นแนวคิดพืน้ฐานที่ส าคญัของหลกัปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนษุยชนในที่สดุ (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) 

ในขณะที่มีความพยายามที่จะแยกอธิบายความแตกต่างของค าว่าจริยศาสตร์และ
จริยธรรมออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่สุดท้ายก็มีการยอมรับว่าทัง้จริยศาสตร์และจริยธรรมนัน้
สามารถใช้แทนกันได้ในความหมายของสภาพของการกระท าของมนุษย์ในทางที่ถูกต้อง ดีงาม
หรือการเป็นคนดีนั่นเอง (W. H. Shaw, 2013; Thompson, 2012) เราจึงมักพบเห็นการแปล
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษค าว่า “Ethics” และ “Moral” สลับกันไปมา ซึ่งในภาษาไทยได้อธิบาย
ความหมายของค าว่า “จริยธรรม” ว่าเป็นค านาม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม 
กฎศีลธรรม โดยมีข้อสังเกตว่ามีการใส่วงเล็บภาษาอังกฤษ ค าว่า “Ethics” หลังค าว่า “จริย
ศาสตร์” และใส่วงเล็บภาษาอังกฤษค าว่า “Moral Education” หลังค าว่า “จริยศึกษา” แต่ไม่
ปรากฏการใส่วงเล็บค าภาษาอังกฤษหลงัค าว่า “จริยธรรม” แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจว่าค านี ้
ตรงกับค าใดในภาษาอังกฤษ ฉะนัน้เมื่อไม่มีการก าหนดให้แน่นอนลงไป บางท่านจึงใช้ค าว่า 
“จริยธรรม” ในความหมายของ “Morality” ดังเช่น ท่านพุทธทาสภิกขุที่อธิบายว่า จริยธรรมคือ
ศีลธรรมซึง่ตรงกบัค าว่า “Morality” ในภาษาองักฤษ เป็นต้น (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556a, น.303)  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554, นน.1-31) อธิบายว่าส าหรับประเทศไทยได้
หันมานิยมใช้ค าว่าจริยธรรมก็เพราะมีการมองหรือเพ่งเล็งว่าการสั่งสอนความประพฤติที่ดีงาม 
ในสงัคมไทย เป็นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาโดยเฉพาะพระพทุธศาสนา ต่อมาก็มีความคิดในเชิงต้องการ
ให้เป็นการสอนจริยธรรมแบบกลาง ๆ ไม่ต้องอิงค าสอนศาสนา โดยจริยธรรมตามความหมายของ
พระพุทธศาสนากับความหมายที่บัญญัติของตะวันตกไม่เหมือนกัน  ในความหมายนีจ้ะอิงกับ
พระพุทธศาสนาซึ่งค าว่า“จริยธรรม” คือ “ศีลธรรม” นัน่เอง ถึงแม้ว่าจะมีบางคน มีความพยายาม
หลีกเลี่ยงการเรียกจริยธรรมว่าเป็นศีลธรรม โดยอ้างเหตุผลว่าศีลธรรมเป็นหลกัความประพฤติที่ 
อิงกับหลกัค าสอนของศาสนา ส่วนจริยธรรมเป็นหลกัความประพฤติปฏิบติัที่ดีงามที่เป็นกลาง ๆ  
ไม่อิงกบัศาสนาใด จึงเกิดการเข้าใจผิดว่าจริยธรรมเป็นเร่ืองบทบญัญัติของคนในสงัคม ซึ่งแม้แต่
ในประเทศตะวนัตกเองก็ตามก็ยงัมีความสบัสนเก่ียวกับเร่ืองนีอ้ยู่พอสมควร เช่นเรียกศีลธรรมว่า 
Morality ส่วน Ethics หมายถึง จริยธรรม แต่นักคิด นกัปราชญ์ นกัวิชาการ ก็ไม่สามารถแยกขาด
ออกจากกนัได้อย่างชดัเจนแล้วแต่จะตกลงกนัว่าจะยดึถือแค่ไหนเพียงไร  

ฉะนัน้จะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการด าเนินชีวิตที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสุข
ความเจริญทัง้สิน้ เพียงแต่วิธีการที่จะน าพาชีวิตไปสู่จุดมุ่งหมายนัน้ได้ย่อมแตกต่างกนัตามก าลงั
ของสติปัญญาและความสามารถ รวมถึงแรงขบัเคลื่อนภายในจิตใจที่เป็นความคิดความเชื่อต่าง ๆ 
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ที่แต่ละบุคคลได้สัง่สมบ าเพ็ญเพียรมาซึง่เป็นเร่ืองศาสนาที่มิอาจแยกออกจากชีวิตได้ดงัที่สมบูรณ์ 
บญุโท (2552) ได้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนากบัชีวิตไว้ว่าศาสนากบัชีวิตคือกระบวนการ
ของการค้นหาความจริงเพื่อน าพามนษุย์ไปสูเ่ปา้หมายท่ีพงึประสงค์ ชีวิตมีความส าคญั เพราะชีวิต
ท าให้เกิดศาสนา ขณะเดียวกันศาสนาท าให้เกิดคุณภาพชีวิต และท าให้ชีวิตมีความหวงัเมื่อชีวิต
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกบัศาสนา หนทางแห่งสนัติสขุ สงัคมแห่งสนัติภาพก็เป็นความหวงัและจะ
กลายเป็นความจริงที่หยุดยัง้สงครามและมหาสงครามที่จะเกิดขึน้ในอนาคตได้ เช่นเดียวกับกีรติ 
บุญเจือ (2551, นน.137-138) ท่ีอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนต้องการ“ความสุขแท้ ตามความเป็นจริง” 
เราไม่พอใจกบัความสขุปลอม เราไม่พอใจกับความสุขแท้ในความเพ้อฝัน จึงจ าเป็นต้องรู้ว่าอะไร
คือความสขุแท้ และการปฏิบติัตนให้บรรลถุึงความสขุแท้ เราต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเก่ียวกบัความสขุ
และความทุกข์ตามสภาพความเป็นจริงในธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ นัน่คือ รู้ทัง้ทัง้ธรรมชาตินอกตัว
เรา และธรรมชาติในตวัเรา ดงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2520 ความตอนหนึ่งว่า 

 
                  ... ความเจริญนัน้มักจ าแนกกันเป็นสองอย่าง คือความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่ง และ 

          ความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ่ง ยิ่งกว่านัน้ยังเห็นกันว่าความเจริญอย่างแรกอาศัยวิชาการ  

           ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจยัสร้างสรรค์ ส่วนความเจริญอย่างหลงัอาศยัศิลปะศีลธรรมจรรยา 

          เป็นปัจจัย แท้จริงแล้วความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางจิตใจก็ดีหรือความรู้ทางด้าน  

           วิทยาศาสตร์กบัทางด้านศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใช่สิ่งที่จะแยกออกจากกนัให้เด็ดขาดได้ทัง้นี ้
          เพราะส่ิงที่เราพยายามจะแยกออกจากกนันัน้มีมลูฐานท่ีเกิดพร้อมกนัคือ “ความจริงแท้” ซึง่เป็น 

           วิทยาศาสตร์ ถึงจะพยายามแยกจากกันอย่างไร ๆ ที่สดุก็จะรวมลงสู่ก า เนิดจุดเดียวกัน แม้แต่ 
           จดุประสงค์ก็จะลงสู่จดุเดียวกนั คือ ความสขุความพอใจของทกุคน ... 
 

ส าหรับประเทศไทยมีข้อเรียกร้องเก่ียวกับวิกฤตการณ์เชิงจริยธรรมมาโดยตลอดซึ่งหลกั
จริยธรรมได้ถูกบญัญัติไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 76 วรรค
สามที่บญัญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลกัในการ
ก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนัน้ ๆ ซึ่งต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมที่ก าหนดไว้ (พระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562, 2562, นน.1-10) 
นอกจากนีรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ยังได้
ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
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ซึ่งปรากฎตามบทบญัญัติเก่ียวกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ที่มีเป้าหมายส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  
มีความพร้อมทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2562) 

นอกจากนีแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยังได้ระบุถึงปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของคนไทยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษาซึ่งจะต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อให้
ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลกัของการขบัเคลื่อนประเทศ ต้องได้รับการพฒันาอย่างเร่งด่วน อาทิ 
ด้านโอกาสทางการศึกษาที่รัฐมีนโยบายสนบัสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก แต่เด็กในวยั
เรียนยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาออกกลางคันอยู่บ้างด้านคุณภาพการศึกษาที่มีผล
การพัฒนายังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจเน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
มีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต ่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ผู้ เรียนต้องได้รับการพฒันา
คณุธรรม จริยธรรมให้เพิ่มสงูขึน้เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจดัการศกึษา เพื่อพฒันา
ระบบและกระบวนการจดัการศกึษาที่มีคณุภาพ พฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคณุลกัษณะที่พึง
ประสงค์ เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การ
พฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าพาประเทศให้
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล า้ของคนในสังคม (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2560)  

หลกัการบริหารและการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2,3,4) มาตรา 6 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ (พระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542, นน.3-4) “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” จึงเป็นนัยส าคัญของการ
บริหารและการจัดการศึกษาท่ีผู้ บริหารสถานศึกษาตระหนักและยึดถือเป็นหลักส าคัญในการ
พัฒนาผู้ เรียนทุกคนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีสมรรถนะที่ส าคัญ 
ทัง้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยเฉพาะ
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ  (Professional Ethics) ซึ่งเก่ียวข้องกับการพิจารณาและตัดสินคุณค่า 
เชิงพฤติกรรมในการปฏิบติัหน้าที่หรือการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีความเหมาะสม
ถูกต้องหรือไม่ และเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการตัดสินในความถูกผิดทัง้สิน้ ซึ่งขึน้อยู่กับว่าบุคคล
นัน้จะมีจริยธรรมมากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนีจ้ริยธรรมจึงต้องอยู่คู่กบัชีวิตมนุษย์ตลอดเวลา ทัง้นี ้
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ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องประกอบด้วยประชากรที่ดีมีคณุภาพ มีคณุธรรมและจริยธรรม 
สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าถึงการศึกษาที่แท้จริงสามารถบรรลุเจตนารมณ์ของการบริหารและ
การจดัการศกึษา (จิณณวตัร  ปะโคทงั, 2557; ธีระ รุญเจริญ, 2546)  

วิชาชีพทางการศึกษาจึงเป็นวิชาชีพชัน้สูงและจัดเป็นวิชาชีพควบคุมท่ีมีบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เก่ียวกับการสร้างพลเมืองดีโดยใช้
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม และสืบทอดวฒันธรรมประเพณี
อันดีงามของชาติจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งให้มีการรักษาชาติไว้อย่างมั่นคง ฉะนัน้ผู้ประกอบ
วิชาชีพดงักล่าวจึงจ าเป็นต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบติังาน และ
การปฏิบัติตนที่ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ครอบคลุมจรรยาบรรณต่อตนเอง 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณต่อสงัคม ทัง้นี  ้นอกจากจะใช้เป็นแบบแผนในการประพฤติตนเพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคณุ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้ รับบริการและสงัคม 
น ามาซึ่งเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ และความเจริญก้าวหน้าของตนเองและสงัคมสืบไป ดงันัน้ 
การปฏิบติัตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต้องตระหนักและถือเป็น “ศีลของผู้ประกอบวิชาชีพ” (ส านักงานเลขาธิการ
ครุุสภา, 2548)  

แต่อย่างไรก็ตามจริยธรรมในสายตะวันตกได้สร้างความล้มเหลวหรือความผิดหวัง 
ให้กับคนในสังคม เพราะฉะนัน้ความคิดเร่ืองจริยธรรมแบบตะวันตกอาจจะใช้ได้ไม่สมบูรณ์
เพียงพอ คนส่วนหนึ่งจึงหันมาคิดแต่เพียงว่าจะท าอย่างไรให้คนมีจริยธรรมได้จริง  จริยธรรมแบบ
ตะวันตกเป็นแค่ศีล คือ เป็นเร่ืองของความประพฤติดีทางกายและวาจาเท่านัน้ แต่จริยธรรม  
ในทางพระพุทธศาสนาหรือจริยธรรมเชิงพุทธนัน้เป็นเร่ืองของพรหมจริยะ  (พรหมจรรย์) 
แปลว่า จริยะอนัประเสริฐหรือความประพฤติอนัประเสริฐ ซึง่หมายถึงมรรคมีองค์ 8 ครอบคลมุการ
พัฒนาพฤติกรรมทางกาย วาจาและจิตใจแบบองค์รวม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(2554, นน.1-31) จริยธรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนา (จริยธรรมเชิงพทุธ) จึงหมายถึง หลกัการ
ด าเนินชีวิตอันประเสริฐที่เกิดจากการประพฤติปฏิบติัที่สอดประสานกนัระหว่างปัญญา ศีล และ
สมาธิซึ่งตัง้อยู่บนรากฐานแห่งสจัธรรมด้านจิตนิยาม และกรรมนิยามอันเป็นแนวทางการด าเนิน
ชีวิตโดยใช้ปัญญาและสมาธิเป็นบาทฐานรองรับเพื่อน าไปสู่เป้าหมายสูงสดุคืออิสระภาพในการ
ด าเนินชีวิตในทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) มีโครงสร้างทางจริยธรรมประกอบด้วยหลัก 
อริยมรรค์มีองค์ 8 ได้แก่ สมัมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สมัมาสงักปัปะ (ด าริชอบ) สมัมาวาจา (วาจาชอบ) 
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สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) สัมมาวายะมะ (พยายามชอบ) 
สมัมาสติ (ระลกึชอบ) และสมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) (เสกสรรค์ ทองค าบรรจง, 2545, น.10) 

ผลการศึกษาวิจยัยงัพบว่า การใช้แนวทางการสร้างความดีให้กบัสงัคมตามแนวทางของ
จริยธรรมตะวนัตกที่ผ่านมา พบว่าไม่สามารถแก้ปัญหาในเชิงจริยธรรมให้กับสงัคมอย่างสมบูรณ์
โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกับเร่ืองเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในการตัดสินความถูกผิด  
ทางจริยธรรม ยงัพบปัญหาหลายประการ ดังเช่น การมีสภาวะสมัพันธ์ทางคุณธรรมอย่างสดุโต่ง
นัน่คือการไม่มีมาตรฐานตดัสินผิดถกูที่มนษุย์พงึยดึถือร่วมกนั เร่ืองผิดถกูจะขึน้อยู่กบัคณุธรรมของ
ใครของมันหรือชุดของระบบความเชื่อถือ เชื่อมั่น เช่นปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
ปัญหาการตัดสินทางการเมืองขององค์กรอิสระในประเทศไทยจนยากจะหาค าตอบร่วมกันว่า 
ใครคือคนดี หรือมีคุณธรรมมากพอที่จะมาก าหนดมาตรฐานตัดสินถูกผิดแทนสมาชิกทัง้หมด 
ของสงัคม(สรรเสริญ  อินทรัตน์และคณะ, 2552, น.49) ทางด้านการบริหารและการจดัการศึกษา 
ที่เป็นทัง้ “ศาสตร์, ศิลป์” และ “วิชาชีพ” ที่ผู้บริหารจะต้องน าองค์ความรู้สู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผล
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวทางการใช้หลกัพทุธธรรมกบัการบริหาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
หลักสัจจธรรม คือ หลักค าสอนเก่ียวกับสภาวะของความเป็นจริงของสิ่งทัง้หลายตามธรรมชาติ 
และหลกัจริยธรรม คือ หลกัค าสอนที่เป็นข้อประพฤติปฏิบติัทัง้หมดที่สามารถถือเอาประโยชน์จาก
ความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงของธรรมชาติ (จอมพงศ์  มงคลวนิช, 2556; สมเด็จพระพทุธ
โฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2561b) การบริหาร คือ ศิลปะการใช้คนให้ท างาน หรือศิลปะในการ
ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน สถานศึกษาคือหน่วยหนึ่งของสังคม ดังนัน้ ผู้ ที่จะบริหารงาน
สถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จมีความรุ่งเรืองได้นัน้ ตัวผู้บริหารเองจะต้องมีคณุสมบติัเหมาะสม
พร้อมรับใช้สงัคมโดยการพฒันาตนเองให้สมบรูณ์และเพียบพร้อมด้วยการเป็นคนดีเป็นอนัดบัแรก 
เนื่องมาจากผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญที่จะผลกัดันให้องค์กรก้าวหน้า หลกัธรรมค าสัง่สอนในทาง
พระพุทธศาสนาเน้นที่วิธีปฏิบติั (How to) ภายใต้แนวทางที่เรียกว่าทางสายกลาง ซึ่งจะเก่ียวข้อง
ทัง้กาย วาจา ใจ สมาธิหรือปัญญาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับการบริหารได้
อย่างลงตัว ซึ่งโลกในยุคปัจจุบนัเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่เน้นการสร้างความสามารถ
ในเชิงการแข่งขัน ยึดกับวัตถุ จึงท าให้มีทัง้ผู้ แพ้และชนะแต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  คุณธรรมและ
จริยธรรมจะช่วยปกป้องคุ้ มครองให้กระบวนการบริหารด าเนินไปอย่างมีประสิท ธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลตรงตามเจตนารมย์ที่วางไว้(พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม), 2558; 
สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง, 2560; เสถียรพงษ์  วรรณปก, 2539) 
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ปัจจุบันรัฐบาลทุกประเทศก าลังให้ความส าคัญกับเร่ืองการพัฒนาจริยธรรมกับการ

บริหารงานในภาครัฐ โดยแสดงความกังวลเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน เช่น การที่ระบบราชการมุ่งเน้นการตลาดมากขึน้ โดยมีการเปิดโอกาสให้มีการระดมทุน
ส่วนหนึ่งที่ได้จากการเก็บค่าบริการ อาจท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจของประชาชนหรือผู้ รับบริการ
ต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และนอกจากนัน้การเพิ่มขึน้ของปัญหาการทุจริตในระบบ
ราชการก็ส่งผลกระทบอย่างมากยิ่งท าให้ต้องมีการศึกษาด้านจริยธรรมทางการบริหารน าไปสู่การ
ปฏิบัติมากขึน้ซึ่งนักบริหารองค์การภาครัฐและองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไรสามารถใช้หลัก
จริยธรรมเดียวกันได้ พลอย  สืบวิเศษ (2561, นน.2-8) ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบทุนนิยม(วัตถุนิยม) และการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาพิพัฒนาการ
นิยมที่ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคล ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เน้นการด าเนินชีวิตที่สะดวกสบายเป็นเคร่ืองบ่งชีค้วามเจริญของสังคม 
มากกว่าค่านิยมด้านความดีงามนัน้ พบว่า ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การมองข้ามความส าคัญ
ของการอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างสนัติสุข ส่งผลให้เกิดความขดัแย้งของคนในสงัคม เกิดการทุจริต
คอรัปชัน่ในวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง นอกจากนีย้ังพบว่าระบบการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม
ของประเทศไทยมีความล่าช้ากว่าต่างประเทศ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2551) ขาดระบบที่มีการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค ซึง่รัฐบาลต้องแสดงจุดยืนในเร่ืองนีใ้ห้ชดัเจน
เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตคณุธรรมจริยธรรมที่ก าลงัคกุคามและบ่อนท าลายประเทศชาติ ส่งผลเสีย
โดยตรงต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ปัญหาดังกล่าวจะท าให้ความเป็นมนุษย์ลดน้อยลง 
มุ่งสร้างความเก่งและความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึน้ ดังนัน้หากยังคงเน้นความเป็นมนุษย์ให้คงอยู่ 
การเน้นเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมจ าเป็นต้องมีเพิ่มขึน้ ในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบนัที่เต็มไปด้วยความปัญหารอบด้าน ตาอย่างไรก็ตาม “ความดี” 
หรือ “คุณธรรม” จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเหล่านัน้ได้ (รัตนะ  บัวสนธ์, 2557; อภิชัย  
พนัธเสน และคณะ, 2558; อ้อมเดือน  สดมณี และฐาศกุร์  จนัประเสริฐ, 2554)  

จริยธรรมเชิงพุทธมีโครงสร้างและองค์ประกอบส าหรับการศึกษา 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ  
1) เหตปัุจจยั 2) ผล และ 3) ความมุ่งหมาย ประกอบโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจัย
ภายนอก (ปรโตโฆสะ) และปัจจัยภายในของบุคคล(โยนิโสมนสิการ) ซึ่งทัง้ 2 ส่วนดังกล่าว  
จะน าไปสู่จุดเร่ิมต้นทางปัญญา คือ ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ในแนวทางด าเนินชีวิต  
อันประเสริฐ 8 ประการที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์ 8 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554, 
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นน.1-31) ส าหรับอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งประกอบด้วย 1) สมัมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2) สมัมาสงักปัปะ
(ด าริชอบ) ซึ่งเป็นตัวแทน ปัญญาขันธ์ 3) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 4) สัมมากัมมันตะ (กระท า
ชอบ) 5) สัมมาอาชีวะ(เลีย้งชีพชอบ) ซึ่งเป็นตัวแทน ศีลขันธ์ 6) สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)  
7) สัมมาสติ (สติชอบ) 8) สัมมาสมาธิ (สมาธิชอบ) ซึ่งเป็นตัวแทน สมาธิขันธ์ ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องกนัของไตรสิกขามองเห็นได้ง่ายแม้ในชีวิตประจ าวนั การที่ศีลไปสู่สมาธิอธิบายได้ดงันีเ้มื่อ
ประพฤติดีมีความสัมพันธ์งดงามได้ท าประโยชน์อย่างน้อยด าเนินชีวิตโดยสุจริต มั่นใจในความ
บริสทุธ์ิของตน ไม่ต้องกลวัต่อการลงโทษ ไม่สะดุ้งระแวงต่อการประทุษร้ายของผู้ อ่ืนไม่หวาดหวั่น
ใจ ต่อเสียงต าหนิหรือความรู้สึกไม่ยอมรับต่อสังคมและไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ เพราะรู้สึก
เดือดร้อนในความผิดของตนเองจิตใจจึงอ่ิมเอิบชื่นบานเป็นสุข ปลอดโปร่ง สงบและแน่วแน่ไปสู่  
ที่คิด ค าที่พดู และการที่ท า และการที่สมาธิไปสูปั่ญญานัน้อธิบายได้ว่ายิ่งจิตสงบไม่ฟุ้งซ่าน อยู่ตวั  
ไร้สิ่งขุ่นมัว สดใสมุ่งไปอย่างแน่วแน่เท่าใด การรับรู้การคิดพินิจพิจารณามองเห็นและเข้าใจ  
สิ่งต่าง ๆ ก็ยิ่งชดัเจน ตรงตามความเป็นจริง แล่นคล่องและเป็นผลดีในทางปัญญามากขึน้ เท่านัน้ 
(สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต), 2561b, น.228)  

สอดคล้องกับผลการวิจัยของอดิศร  หนันค าจร (2558)ที่ได้สรุปผลการศึกษาวิจัย
เก่ียวกบัคณุลกัษณะที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ตามวิถีพทุธ คือ หลกัไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึง่เป็น
กระบวนการศกึษาเพื่อฝึกอบรมและพฒันามนษุย์ให้ประสบความส าเร็จเป็นมนษุย์ที่สมบูรณ์แบบ
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมครอบคลุมทัง้ทางร่างกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์และ
สติปัญญา ให้สามารถด ารงชีวิตในสงัคมอย่างรู้เท่าทนั และสนัติ มีอิสรภาพ ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบติั
เพื่อบรรลจุุดมุ่งหมายสงูสดุของการศึกษา ในปัจจุบนัได้มีการน าอริยมรรคมีองค์ 8 มาใช้ในระบบ
การศกึษาที่เรียกว่าโรงเรียนวิถีพทุธ (Buddhist Oriented School) โรงเรียนวิถีพทุธนัน้คือ โรงเรียน
ในระบบปกติทุกระดับ ภายใต้การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการที่ เน้นการน าหลักธรรม  
ทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขา มาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนา
ผู้ เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา โดยเน้นกรอบการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา ผ่านกระบวนการ
ทางวฒันธรรมแสวงหาปัญญา และมีเมตตาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้สอดคล้องกบัจุดเน้นการ
พัฒนาของประเทศดังที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะต่อการจัดและด าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธว่าเป็นโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญาที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่งไตรสิกขา  
สูค่วามเป็นพทุธ ผู้ เข้าถึงธรรม ท าให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงาม มีความสขุจริงแท้ และ
อยู่ร่วมสงัคมอย่างสร้างสรรค์เกือ้กูล สามารถน าโลกไปในวิถีที่ถูกต้อง ตามหลกัแห่งวิถีแห่งธรรม
โครงการโรงเรียนวิถีพทุธเป็นการด าเนินงานส่งเสริมนวตักรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบสมคัร
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ใจ ตามแต่สถานศึกษาจะพิจารณาด าเนินการตามบริบทของโรงเรียนเพื่อมุ่งพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ เรียนโดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรง ซึ่งผลลพัธ์จากการด าเนินงานจะส่งผลดี
ต่อผู้ เรียน ผู้ บริหาร คณะครูและชุมชน บ้านวัดในบริบททางวัฒนธรรม จนเป็นที่สนใจจาก
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจ านวนมาก แต่พบว่าโครงการที่ด าเนินงานนัน้ประสบกับปัญหาหลาย
ประการและยงัขาดบทสรุปถึงจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนกัเรียน 

จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ภายใต้การบูรณา
การหลกัพทุธธรรมดัง่เดิมของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ในอริยมรรคมีองค์ 8 และ
เรียบเรียงเนือ้หาโดยปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาชาวไทย คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. 
ปยุตฺโต) ส าหรับน ามาประยุต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จที่เน้นการพัฒนา  
ในตัวของบุคคลแบบองค์รวมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และปัญญา มีปัจจัยเชิงสาเหตุที่ก่อให้เกิด
จริยธรรมเชิงพุทธ 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2561b) และนอกจากนีจ้ากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องยัง
ชีใ้ห้เห็นว่าภายใต้บริบทของการบริหารสถานศึกษายงัมีตวัแปรปัจจยับรรยากาศเชิงจริยธรรมเข้า
มาเก่ียวข้องในฐานะเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหาร
สถานศึกษาที่ส าคัญเก่ียวกับเร่ืองของการได้ร่วมงานกบับุคคลที่มีจริยธรรม การอยู่ในสิ่งแวดล้อม  
ที่ส่งเสริมจริยธรรม การมีคณุลกัษณะของตนเองที่เอือ้ต่อการพฒันาจริยธรรม และการปฏิบติังาน
ในองค์กรที่เน้นจริยธรรม (กนัยมาส  ชจูีน, 2562; ปิยรัฐ  ธรรมพิทกัษ์, 2558; สิวลี  ศิริไล, 2561) 

เมื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงานซึ่งหมายถึงครูผู้ ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาพบว่าเป็นตัวแปรส าคัญในระดับสถานศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของจริยธรรม
เชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษาและส่งผ่านไปยงัผลลพัธ์ด้านจริยธรรมเชิงพทุธของครู มีงานวิจยั
ที่สามารถยืนยนัได้ว่าผู้บริหารที่มีจริยธรรมส่งผลให้เกิดการพฒันาสถานศึกษา อาทิ อาคม มากมี
ทรัพย์ (2557, นน.304-320) ระบุถึงผลการศึกษาพหุองค์ประกอบจริยธรรมของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาที่ประกอบด้วย ความเมตตา การเป็นกัลยาณมิตร ธรรมาภิบาล ความยุติธรรม 
ความซื่อสตัย์ การบงัคบัตนเอง ความมีเหตุผล การเป็นผู้น า การปกครอง ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบ สะท้อนถึงผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของการท างานร่วมกันภายในสถานศึกษา สามารถ 
อัยกร (2560, นน.195-203) ชีใ้ห้เห็นว่าภาวะผู้ตามเป็นคุณลักษณะที่ต้องมีอยู่ในตัวผู้ตามที่ดี  
เพื่อการบรรลุจุดหมายขององค์การ ภาวะผู้ ตามขององค์การมีความส าคัญทัง้ในเร่ืองของการ
สนบัสนุนภาวะผู้น า การน าวิสยัทัศน์ นโยบาย พันธกิจขององค์กรไปปฏิบติัให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์การไปสูก่ารเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสงู 
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จิตลกัษณะของครู คือ คุณลักษณะทางจิตของครูเก่ียวกับการรับรู้ การตอบสนอง การ
เกิดคณุค่า การจดัระบบที่น าไปสู่การก าหนดเป็นค่านิยมที่ตนยึดถือในทางพทุธจริยธรรม สะท้อน
ออกมาในรูปของคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์จากสมรรถนจริยธรรมเชิงพทุธ และความ
พึงพอใจในงาน มีงานวิจัยที่ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการ
ได้รับอิทธิพลของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา อาทิ พระปลดัธัญวฒัน์ อโสโก 
(รักษ์เพ็ชร) (2563, นน.35-46) ที่ยืนยนัความส าคัญของการใช้หลกัภาวนา 4 ในพระพุทธศาสนา
ส าหรับพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงามทางกาย ศีล จิต และปัญญามีความส าคัญในด้านการ
พฒันาตนเอง พฒันคณุภาพชีวิตให้เป็นแบบอย่างของสงัคม 

พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู คือ คุณลักษณะทางจิตของครู
เก่ียวกบัการรับรู้ การตอบสนอง การเกิดคณุค่า การจดัระบบที่น าไปสู่การก าหนดเป็นค่านิยมที่ตน
ยึดถือในทางพุทธจริยธรรม สะท้อนออกมาในรูปของคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์จาก
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดี  
ของสถานศึกษา และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ชาวพุทธ  โดยวัดจากระดับ 
ของพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในตัวครู อันเป็นผลจากปัจจัยอิทธิพลจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน และจิตลกัษณะของครู จนัทรา อภิบาลศรี (2561) 
ชีใ้ห้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาได้รับอิทธิพลมาจาก
ความผูกผันต่อองค์กร และบรรยากาศองค์กรเป็นส าคัญ ผู้ บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึง
ปัจจยัเหลา่นี ้

จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาที่ผู้ วิจัยสนใจศึกษามีความเก่ียวข้องกับ
การศึกษาพฤติกรรมองค์การ (Organization behavior : OB) ซึ่งเป็นการศึกษาเก่ียวกับบุคคล
(Individual) กลุ่ม (Group) และโครงสร้าง (Structure) ที่มีผลกระทบต่อการท างานของบุคคล 
ในองค์การ โดยมีจดุมุ่งหมายที่ส าคญัเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้
ยังเป็นการศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับวิธีที่บุคคลและกลุ่มใช้ปฏิบัติภายในองค์การ
(Newstrom, 2015; Robbin, 2005) ซึ่งโรงเรียนเป็นองค์การทางสงัคมที่จ าเป็นต้องมีการพฒันาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวผู้บริหารและครูเท่านัน้ แต่ยัง
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ บริหาร ครู นักเรียนและครอบครัวด้วยตาม  
มโนทัศน์การพัฒนาองค์การแบบพหุระดับ ทัง้ในระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับโรงเรียน 
เป็นต้น (ประวิต เอราวรรณ์, 2562, นน.79-101)  
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จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าโครงสร้างและธรรมชาติของข้อมลูทัง้ในระดบัองค์การ และระดบับุคคลล้วนมีความสมัพนัธ์
ซึ่งกันและกนั การวิเคราะห์ข้อมูลแบบระดับเดียว (Single Level Approach) ที่นิยมโดยทัว่ไปนัน้
ไม่สามารถให้ผลสรุปของการวิจัยที่ถูกต้องน่าเชื่อถือได้อันเนื่องมาจากการละเลยต่อโครงสร้าง  
ของระดับข้อมูล ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการสรุปผลระหว่างระดับ (Aggregation Bias)
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย ตลอดจนความคลาด
เคลื่อนของการท านายท่ีมีความแปรปรวนสงูและไม่คงที่ เพราะการจดัองค์การทางการศึกษามีการ
แบ่งส่วนการบริหารงานภายในที่มีลกัษณะเป็นล าดบัชัน้ (Hierarchy) การบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับผู้ น าองค์การย่อมต้องมีความรับผิดชอบหรือมีอิทธิพลต่อหน่วยงานหรือการบริหารงาน
สถานศึกษาในระดบัรองลงมา เป็นล าดับขัน้ ประเด็นต่อมาคือปัญหาการเกิดปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ตวัแปรภายในองค์กรมีความสลบัซบัซ้อนและไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) ดงันัน้ตวัแปรต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ระดับเดียวกันและต่างระดับกันจึงมีปฏิสัมพัน ธ์ ( Interaction) ซึ่ งกันและกันตลอดเวลา 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเพณีนิยมจึงเป็นการวิเคราะห์ที่บีบบังคับให้ตัวแปรต่างระดับ  
ให้เสมือนหนึ่งอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถค านวณความแปรปรวนภายในหน่วยหรือกลุ่ม 
(Within group Variability) จึงเป็นการมองข้ามปฏิสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรที่อยู่ต่างระดับกนั และ
ประเด็นสดุท้าย คือ ลกัษณะการรวมกลุ่มของสมาชิกภายในองค์กรมกัมารวมกนัเป็นหน่วยย่อย ๆ 
เช่น ระดบัสถานศกึษามีโครงสร้างเป็นฝ่ายและกลุม่งาน เป็นต้น สมาชิกภายในหน่วยมาอยู่รวมกนั
ด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง ไม่ได้รวมกันอย่างสุ่ม (Random) ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานในระดับ
เดียวกนัก็มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั เป็นต้น ซึ่งโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
ป ระ เพ ณี นิ ยม ใช้ วิ ธี ก ารค วบคุ ม ค วาม แตก ต่ างของหน่ วย  (Pre-existing Difference)  
ด้วยค่าคงที่เหมือนกนัทุกหน่วย จึงขดัแย้งกบัแนวคิดที่ว่าหน่วยทางการศึกษาแต่ละหน่วยน่าจะมี
ธรรมชาติ  และลักษณะของการรวมกลุ่มที่ แตกต่ างกัน  (Raudenbush and Bryk. 1986; 
Kanjanawasee. 1989 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี. 2554) การแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นด้วย
การใช้เทคนิควิเคราะห์พหุระดับจึงมีความเหมาะสมกับการวิจัยระดับสถานศึกษา ที่มุ่งบรรยาย
และหาสัมพันธภาพระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์อิทธิผลของตัวแปรท านายหลายระดับ 
ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามซึ่งตัวแปรท านายมีโครงสร้างเป็นระดบัลดหลัน่ (Hierarchical) 2 ระดบัเป็น
อย่างน้อย 

นอกจากนีอ้ทุัย  บุญประเสริฐ (2559, นน.2-6) ได้สนับสนุนแนวคิดการวิจยัด้านการจัด
การศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ที่ไม่จ ากัดตัวเองอยู่แต่กับเทคนิคด้านการบริหารจัดการศึกษา  
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แต่ต้องเป็นการวิจัยที่จะขยายวงออกไปเพื่อสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาและทิศทาง
การศึกษาในอนาคต ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทัง้
สามารถตอบสนองต่อปัญหาใหม่ ๆ โดยใช้วิธีการทางการวิจัย เนื่องจากศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการเป็นสหวิทยาการ (Inter-disciplinary) จึงสามารถประยุกต์เทคนิควิทยาการและวิธีการ
เฉพาะบางอย่างของศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในสาระในศาสตร์ด้านการบริหาร
จดัการของต้นได้ค่อนข้างกว้างขวาง ทัง้จากกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ จิตวิทยา 
พฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้  

จากหลกัการแนวคิด ทฤษฎีและความส าคญัของปัญหาที่ได้กล่าวมาทัง้หมด จึงน าไปสู่
การก าหนดปัญหาการวิจยัที่มุ่งไปสู่การตอบค าถามที่ส าคญัว่าสภาพและระดบัจริยธรรมเชิงพทุธ   
ของผู้ บ ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นอย่างไร ประกอบกบัองค์ความรู้เก่ียวกบัจริยธรรมเชิงพทุธ
มีลักษณะอย่างไร และเคร่ืองมือวัดที่สร้างขึน้สามารถวัดเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ ในบริบท 
ของโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื น้ฐาน  
ได้หรือไม่อย่างไร และนอกจากนีโ้มเดลสมการโครงสร้างพหรุะดบัของตวัแปรเชิงเหตแุละจริยธรรม
เชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม
เชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐานที่ผู้ วิจยัสร้างขึน้นัน้มีองค์ประกอบอะไรบ้างสามารถใช้อธิบายข้อมลูทัง้ในระดบัองค์กร
และระดับบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลต่างระดับได้หรือไม่อย่างไร ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงก าหนดประเด็นในการ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบัของตวัแปรเชิงเหตแุละจริยธรรม
เชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม
เชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐานโดยมีความมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยันเชิงทฤษฎีเก่ียวกับโครงสร้าง
จริยธรรมตามแนวทางจริยธรรมเชิงพุทธที่ส่งผลต่อตัวแปรทางการบริหารในระดับองค์การและ
ระดับบุคคลในสถานศึกษา อันจะน าไปสู่การขยายขอบเขตขององค์ความรู้ในการสร้างจริยธรรม
เชิงพุทธในสถานศึกษาให้กว้างขวาง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารงานภายใน
สถานศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
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ค าถามการวิจัย 
1. จริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อยู่ในระดบัใด 
2. องค์ประกอบของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ผลลพัธ์ด้านคุณสมบัติ

ของทีมงาน  จิตลักษณะของครู และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
ในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

3. ปัจจัยพหุระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อผลลัพธ์ด้าน
คณุสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะของครู และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของ
ครูในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานหรือไม่เพียงใด 

4. โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา  
ท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะของครู และพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์หรือไม่ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 

ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มีวตัถปุระสงค์เฉพาะ ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาสภาพและระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 
วิถีพทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อจิต
ลักษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับจริยธรรมเชิง
พทุธของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะของครู และ
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีม้ีความส าคัญในเชิงทฤษฎีที่สามารถน าไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในเร่ือง

เก่ียวกบักระบวนการพฒันาจริยธรรมเชิงพทุธ โดยมีความส าคญั ดงันี ้ 
1. ได้ทราบข้อเท็จจริงของสภาพและระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา  

ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ซึ่งสามารถน าไปเป็น
ข้อมลูในการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานด้านจริยธรรมในสถานศกึษาได้ต่อไป 

2. ได้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและจริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีส่งผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของ
ครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ผ่านการทดสอบกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งท าให้ได้ความส าคัญใน 2 กรณี คือ 1) ความส าคัญในเชิงทฤษฎี และ  
2) ความส าคญัในเชิงการน าผลการศกึษาวิจยัไปใช้ประโยชน์ ดงัต่อไปนี ้

2.1 ความส าคัญในเชิงทฤษฎี เป็นการน าแนวคิดจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหาร
สถานศึกษาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง และทราบปัจจัยเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิงผลลพัธ์ที่ท าให้
เกิดจริยธรรมเชิงพุทธว่ามีอะไรบ้าง ท าให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกับจริยธรรมเชิงพุทธที่สามารถ
น ามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ของสถานศึกษาภายใต้บริบทของสงัคมไทยซึ่งเป็นสงัคมเมืองพุทธ 
ท าให้ความหมายชัดเจนขึน้จนสามารถระบุปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ที่เ ก่ียวข้องซึ่งเป็นเร่ือง 
ที่ซบัซ้อนให้เข้าใจได้มากขึน้ รวมถึงช่วยเพิ่มหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่สนบัสนุนแนวคิดของจริยธรรม
เชิงพทุธมากขึน้ ท าให้ได้ความรู้ด้านหลกัการบริหารสถานศึกษาด้านการสง่เสริมคนความดีซึ่งเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานที่ส าคญัที่สดุในด้านนีไ้ด้ต่อไป 

2.2 ความส าคัญในเชิงการน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยได้ทราบโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับเก่ียวกับตัวแปรเชิงสาเหตุและจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหาร
สถานศึกษาที่มีผลต่อจริยธรรมในการท างาน และประสิทธิผลในการท างานของครูซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของครู
เกิดขึน้เนื่องจากตัวแปรเชิงสาเหตุในหลาย ๆ ด้านประกอบกันทัง้จากด้านปัจจยัภายในตัวบุคคล 
(โยนิโสมนสิการ) และปัจจัยภายนอกตัวบุคล (ปรโตโฆสะ) ที่ท าให้เกิดจริยธรรมกับผู้ บริหาร
สถานศึกษา นับเป็นข้อมูลเบือ้งต้นที่ส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม ตลอดจนบรรยากาศเชิงจริยธรรมของกลุ่มซึ่งเป็นการรับรู้ร่วมกันของ
สมาชิกภายในกลุ่มงาน หรือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมเชิงพุทธให้กับผู้ บริหาร
สถานศึกษาซึ่งเป็นกลจักรส าคัญที่สุดในสถานศึกษา หรือนับเป็นหลกัสตูรการเตรียมความพร้อม
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ให้กับครูที่จะเป็นผู้บริหารใหม่ได้ต่อไป นอกจากนีย้ังเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาใช้ในการจัด
สภาพแวดล้อม ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอือ้ต่อการมีจริยธรรมของสถานศึกษาเพื่อ
สง่เสริมให้ครูและบุคลากรของสถานศกึษามีพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมมีความพงึพอใจ
ในงาน และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จของสถานศกึษาได้ทัง้สิน้ 

3. น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สงัคมไทยในฐานะที่มีพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาหลกั ซึง่ผู้บริหารสถานศึกษาทัว่ไปสามารถน าไป
ปฏิบติัซึง่จะให้ผลเป็นทัง้ความสขุสว่นตนและน าพาไปสูค่วามส าเร็จของงานทัง้ในระดบับุคคลและ
ระดับสถานศึกษาในการศึกษาครัง้นีม้ีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับที่มีความสอดคล้องกับ
ลกัษณะและการจดัองค์การทางการศกึษาและธรรมชาติของข้อมลูซึง่นอกจากจะได้ผลการวิจยัที่มี
รายละเอียดทัง้กว้างและลึกส าหรับการตอบค าถามการวิจัยได้สมบูรณ์มากขึน้กว่าวิธีการเดิม ๆ  
ที่นิยมใช้กนัทั่วไป การศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีพืน้ฐานจากการหลอมรวมตามกระบวนทัศน์ของนักวิจัย
กลุ่มปฏิฐานนิยม (Positivism) และกลุ่มปรากฏการณ์นิยม/ตีความนิยม (Interpretivism) 
นอกจากนัน้ยังเป็นการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการวิจัย เติมเต็มครบถ้วน
สมบูรณ์ของผลการวิจยัที่ได้ ซึง่ผู้บริหารสถานศกึษา นกัวิจยั และผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้ต่อยอด
ในการพัฒนาองค์ความรู้จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัย สามารถขยายขอบเขตองค์ความรู้ทาง
พระพทุธศาสนาบรูณาการกบัศาสตร์ทางการบริหารในเชิงวิชาการอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดคณุค่า
ทางการบรูณาการศาสตร์ได้ต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากร คือ ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา 
สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2563 จาก 433 โรงเรียน ในเขต
ภาคกลาง จาก 26 จังหวัด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2563: ออนไลน์) 
ข้อมูล ณ วนัที ่1 เมษายน 2563 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่าง คือ ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพทุธ ระดบัมธัยมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 500 คน 
ประกอบด้วยครู 418 คน และผู้ บริหารสถานศึกษา 82 คน จาก 82 โรงเรียน ในเขตภาคกลาง  
จาก 26 จงัหวดั 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งได้เป็น 5 กลุม่ ดงันี ้

1. ปัจจยัเชิงเหตขุองจริยธรรมเชิงพทุธ 
2. จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 
3. ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัจริยธรรมเชิงพทุธของทีมงาน 
4. ตวัแปรเชิงเหตดุ้านจิตลกัษณะของครู 
5. ตวัแปรเชิงผลด้านจริยธรรมเชิงพทุธของครู 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ หมายถึง แผนภาพโครงสร้างความสมัพันธ์เชิง

สาเหตทุี่ก าหนดขึน้จากแนวคิดเชิงทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยภาพแสดงตวัแปร
แฝง ตัวแปรสงัเกตได้ และเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งได้รับการทดสอบยืนยันกบัข้อมูล
เชิงประจักษ์แล้วว่ามีความสมเหตุสมผลตามดัชนีบ่งชี ้สามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
พฒันาตวัแปรเชิงสาเหตแุละตวัแปรผลลพัธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จากแหล่ง 
ปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้  ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์และแปรผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ปรโตโฆสะที่ดี  หมายถึง เสียงจากผู้ อ่ืนที่ เป็นการกระตุ้ นหรือชักจูงจากปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ค าแนะน า ค าสั่งสอน ค าชักจูงจากการโฆษณา ค าบอกเล่า ข่าวสาร ที่ได้รับค า
ชีแ้จง ค าอธิบาย รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืน เป็นมวลประสบการณ์ที่หล่อหลอมซึมซบัในสิ่งที่ดี
งามต่อการรับรู้ของผู้บริหารซึ่งปรโตโฆสะนีจ้ะเป็นตวัแปรเชิงสาเหตุภายนอกตัวบุคคลที่ท าให้เกิด
จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา และน าไปสู่ จุดเร่ิมต้นของสมัมาทิฏฐิในการวิจยัครัง้นี ้
หมายถึง การมีกลัยาณมิตรที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา เก่ียวกับการที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ
การอบรมเลีย้งดตูามแนวของหลกัธรรมค าสอนในพระพทุธศาสนาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ความเป็น
กัลยาณมิตรที่ได้จากครู อาจารย์ผู้ ให้ค าอบรมสั่งสอนผู้ บริหารสถานศึกษา และความเป็น
กลัยาณมิตรจากเพื่อนร่วมงานและมิตรสหายในการท างานเป็นผู้บริหารสถานศกึษา  

4. โยนิโสมนสิการ หมายถึง การรู้จักพิจารณาอย่างแยบคายในตน ท าให้มีความคิด 
ที่ถูกต้องในเร่ืองต่าง ๆ โดยเป็นปัจจัยภายในตัวของผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าให้รู้จักมอง รู้จัก
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างถกูต้อง เข้าถึงประโยชน์และความเป็นจริง ซึง่โยนิโสมนสิการนีเ้ป็นตวัแปร
เชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลที่ท าให้เกิดจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา และน าไปสู่
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จุดเร่ิมต้นของสัมมาทิฏฐิ ในการวิจัยครัง้นีห้มายถึง การใช้ความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาที่
แสดงให้เห็นถึง 1) การใช้ความคิดถูกวิธี การรู้จกัคิด คิดเป็นให้เข้าถึงความจริง สอดคล้องเข้าแนว
กบัสจัจะตามสภาวะลกัษณะและสามญัลกัษณะคือถกูต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งนัน้ 
ๆ (คิดถูกวิธี) 2) การใช้ความคิดอย่างมีระเบียบ รู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทัง้หลายได้ต่อเนื่อง
ตามล าดับขัน้ตอนตามแนวแห่งเหตุผล (คิดมีระเบียบ) 3) การใช้ความคิดหาเหตุผล สืบค้น 
แยกแยะสิ่งนัน้หรือปัญหานัน้ให้เห็นตามสภาวะและความสมัพันธ์ที่สืบทอดตามเหตุปัจจยัโดยไม่
เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเองเข้าไปจบั (คิดมีเหตุผล) และ 4) การใช้ความคิดเร้า
กุศล โดยคิดอย่างมีเป้าหมาย พิจารณาให้เกิดกุศลธรรม ซึ่งเป็นวิธีคิดในแนวสกดักัน้หรือบรรเทา
และขดัเกลาตณัหา (คิดเร้ากศุล)  

5. บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา หมายถึง ลกัษณะการปฏิบติังานภายใน
โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ท าให้เกิดบรรยากาศในการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคลากร รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกภายในสถานศึกษา เก่ียวกับ
บรรทดัฐานโดยทัว่ไปของสถานศกึษาที่ก าหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัต่อการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกับประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดขึน้ภายใน
โรงเรียน โดยวัดจากสภาพการส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ร่วมกนัของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเอือ้อาทรต่อบุคคล หมายถึง การ
รับรู้ร่วมกันของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ือง ความรู้สึกที่ดีของบุคลากรในการได้รับความ
ช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ผู้ ร่วมงาน บรรยากาศที่แสดงถึงความเอือ้อาทรต่อบุคลากรในองค์การ
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 2) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หมายถึง การรับรู้ร่วมกนัของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ือง ที่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ปฏิบติังาน
ทุกคน ท าให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความยุติธรรม ซึ่งการปฏิบติัตาม
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานของสังคมโดยรวม  
3) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ หมายถึง การรับรู้ร่วมกันของครูและผู้ บริหารสถานศึกษาในเร่ือง 
เก่ียวกบั นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบงัคบัและขัน้ตอนต่างๆในการปฏิบติังานของบุคคลซึง่ถูกก าหนด
ขึน้ด้วยบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารจดัการภายในองค์การเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคล และ
บุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์การต้องยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักของคุณธรรม จริยธรรม  
4) การยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ หมายถึง การรับรู้ร่วมกันของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
ในเร่ืองเก่ียวกับการที่บุคคลมีความตัง้ใจที่จะท างานให้ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและการให้
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ความส าคญักบับุคคลที่ปฏิบติังานให้องค์การ และ 5) ด้านจริยธรรมอิสระของบคุคล หมายถึง การ
รับรู้ร่วมกันของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่
ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม รวมถึงการพิจารณาไตร่ตรองถึงสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าตาม
สถานการณ์ที่ต้องตดัสินใจเลือกปฏิบติังานของแต่ละบคุคล 

6. จริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผู้ บริหาร
สถานศกึษาที่แสดงออกเป็นความประพฤติ ปฏิบติัตามหลกัการด าเนินชีวิตอนัประเสริฐ ที่เกิดจาก
การสอดประสานกนัระหว่างปัญญา ศีล และสมาธิอนัเป็นแนวทางที่ถกูต้องดีงาม 8 ด้านที่เรียกว่า
อริยมรรถมีองค์ 8 ดงันี ้

6.1 สัมมาทิฏ ฐิ /ความเห็นชอบ (Right View/Right Understand) หมายถึง 
พฤติกรรมของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านความรู้ ความเข้าใจ ความเห็น ความเชื่อและทัศนคติ 
เก่ียวกบัโลกและชีวิตที่ถูกต้องตามหลกัแห่งความดีที่เป็นไปตามท านองครองธรรมและสอดคล้อง 
กบัหลกัสจัธรรมที่ตรงตามความเป็นจริง คือ 1) กัมมัสสกตาญาณ หมายถึง ความเชื่อ ความเห็น 
ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงาม มีเหตุผลเป็นประโยชน์ เก่ียวกับเร่ืองของความดี  
ความชั่ว ได้แก่  สัมมาทิฏฐิในหลักธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบถ 10 และ หลักศรัทธา 4  
2) สัจจานุโลมิกญาณ หมายถึง ความรู้ ความเห็น ความเข้าใจเก่ียวกับโลกและชีวิตห รือสงัขาร
ธรรมทัง้หลายถูกต้องตามความเป็นจริง คือ ตามสภาวะของมนัและตามความเป็นจริงโดยธรรมดา
แห่งเหตปัุจจยั ท าให้มองเห็นความสมัพนัธ์ที่ถูกต้องซึ่งควรจะมีจะเป็นระหว่างตนกบัสิ่งทัง้หลายที่
แวดล้อมอยู่ หรือกบัโลกและชีวิต ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจในหลกัสจัจธรรมได้แก่ความรู้ในอริยสจั 4 
และหลักของไตรลักษณ์ จากที่กล่าวมาสัมมาทิฏฐิจึงเป็นการพิจารณาด้วยสติปัญญา คิดด้วย
เหตุผลจนเกิดความเข้าใจ ไม่ใช่เกิดจากค าบอกเล่าของผู้ อ่ืน หรือความคิดค านึกของตนเอง โดย
เป็นความเห็นที่รู้แจ้งภายในจิตใจ เป็นความเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตนเอง โดยสัมมาทิฏฐิ 
จะเป็นจดุเร่ิมต้นและปลายสดุของมรรคา 

6.2 สัมมาสังกัปปะ/ความด าริชอบ (Right Though) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศกึษา ด้านการนึกคิด การตริตรอง ในทางที่ชอบ โดยสมัมาสงักปัปะจดัเป็นกิจกรรม
ทางปัญญาหรือมโนกรรม อนัน าไปสูก่ายกรรม และวจีกรรม ประกอบด้วย 1) เนกขมัมสงักปัป์ เป็น
ความคิดในการที่จะหลีกเลี่ยง ถอนตน ปลีกตน ออกจากความเป็นทาส สยบติดในอารมณ์ของรูป 
รส กลิ่น เสียง และนึกถึงสิ่งที่รักใคร่ชอบพอ ยินดีสิ่งเหล่านีจ้นต้องท าผิดหรือต้องร้อนใจเพราะสิ่ง
เหล่านัน้ 2) อพยาบาทสงักัปป์ เป็นความคิดในทางสงบ การระงับโกรธ ความไม่พอใจ ไม่มีความ
พยาบาทอาฆาต มุ่งโต้ตอบท าลายล้างต่อกัน 3) อวิหิงสาสังกัปป์  เป็นความคิดเห็นในทาง 
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ที่ต้องการเห็นผู้ อ่ืน สิ่งมีชีวิตอ่ืนไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนท าลายล้างกัน มีความสุขตาม
สมควรแก่ฐานะของตน 

6.3 สัมมาวาจา/วาจาชอบ (Right Speech) หมายถึง พฤติกรรมของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ด้านการพูดจาที่เป็นการพดูถูกต้อง ค าพูดถูกต้อง เป็นการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้ อ่ืน แต่ให้ประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน ประกอบด้วย การเว้นจากวจีทุจริต 4 ประการ 
ได้แก่ 1) มุสาวาทา (การพูดเท็จ) 2) ปิสุวาณาจา (การพูดส่อเสียด) 3) พรุสวาท (การพูดหยาบ
คาย) 4) สมัผปัลาป (การพดูเพ้อเจ้อ) รวมถึงการเสิรมสร้างวจีสจุริต 4 ประการได้แก่ 1) สจัจวาจา 
(การพูดความจริง) 2) สมัคคกรณีวาจา (การพูดค าสมานสามัคคี) 3) สัณหวาจา (การพูดค า
อ่อนหวาน สภุาพ) 4) อตัถสณัหิตาวาจา (การพดูมีประโยชน์) 

6.4 สัมมากัมมันตะ/การกระท าชอบ (Right Action) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระท าที่เว้นจากการประพฤติชัว่ทางกาย 3 ประการ ได้แก่ 1) การละ
เว้นจากการท าลายชีวิตหรือการเบียดเบียนชีวิตผู้ อ่ืน 2) การเว้นจากการลกัทรัพย์ 3) การเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม และเสริมสร้างกายสุจริต 3 ประการ ได้แก่ 1) การมีเมตตา กรุณา
ช่วยเหลือเกือ้กูล และสง่เคราะห์ซึง่กนัและกนั 2) การเคารพในสิทธิซึง่กนัและกนั 3) การรู้จกัยบัยัง้
กิเลส สามารถควบคมุตนในเร่ืองกามอารมณ์ไม่ให้ผิดศีลธรรม  

6.5 สัมมาอาชีวะ/การเลีย้งชีพชอบ (Right Livelihood)  หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการประกอบหน้าที่การงานที่ถูกต้อง โดยเป็นการเลีย้งชีวิตชอบ โดยเว้น
จากเลีย้งชีวิตในทางที่ผิด ได้แก่ การฉ้อโกงคนอ่ืน การหลอกหลวง การประพฤติสอพลอ การท า
เลศนยัใช้เล่ห์ขอ การบีบบังคับขู่เข็ญ การต่อลาภด้วยลาภ การค้าคน การค้ายาเสพติด การค้ายา
ผิด ซึ่งเป็นการหาเลีย้งชีพชอบในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและก่อให้เกิดความดี  
แก่สังคม ไม่เบียดเบียนและไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคม สามารถพัฒนาชีวิตของตนเอง  
ให้งอกงาม ประกอบด้วย 1) การงดเว้นจากมิจฉาชีพ คือ อาชีพที่เบียดเบียนตนและผู้ อ่ืนโดยการ
ไม่ประกอบมิจฉาวณิชชา 5 ประการ ได้แก่ การค้าอาวธุหรือเคร่ืองประหาร (สตัถวณิชชา) การค้า
มนุษย์ (สัตตวณิชชา) การค้าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร (มังสวณิชชา) การค้าขายสุรา (มัชชวณิชชา) 
และ การค้ายาพิษ (วิสว-วณิชชา) 2) การเจริญสมัมาชีพ คือ อาชีพที่เอือ้ต่อการพฒันาตนเองและ
สงัคม โดยมีเจตนาในการประกอบอาชีพที่ปราศจากโลภจริตครอบง า การมีความซื่อสตัย์ในอาชีพ
โดยมีเจตนาที่จะไม่ทุจริตในอาชีพที่สจุริตนัน้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์หรือเหตผุลใด ส าหรับการ
วิจยัครัง้นีพ้ิจารณาจากการยดึมัน่ปฏิบติัตนตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา 
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6.6 สัมมาวายามะ/ความพยายามชอบ (Right Effort) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเพียรชอบหรือความพยายามกระท าในทางที่ถูกต้องในสมัมปัทาน 
4 ประการ ได้แก่ 1) สงัวรปธาน เป็นความเพียรปอ้งกนัหรือเพียรระวงัอกศุลที่ยงัไม่เกิดไม่ให้เกิดขึน้ 
2) ปหานปธาน เป็นความเพียรในการละหรือเพียรจ ากัดอกุศลที่ เกิดขึ น้แล้วให้หมดสิน้ไป  
3) ภาวนาปธานเป็นความเพียรในการสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึน้มา 4) อนุรักขนาปธานเป็น
ความเพียรในการอนุรักษ์และส่งเสริมกุศลที่เกิดขึน้แล้วให้อยู่ยัง่ยืนและเพิ่มพูลยิ่งๆขึน้ไป ซึ่งกุศล
ในที่นีห้มายถึง ความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่  ในการละเว้นบาป อกุศลหรือปัจจัยแห่งกิเลส  
โดยจะต้องท าบุญกุศลให้เกิดขึน้โดยพยายามท าดแูละท าตามตวัอย่างที่ดีในเร่ืองความมีมารยาท 
และประพฤติดีตลอดจนมีความพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข หรือความพยายามแก้ไข
ข้อบกพร่องที่อยู่ในวิสยัที่แก้ได้ 

6.7 สัมมาสติ /การระลึกชอบ (Right Mindfulness) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศกึษา ด้านการระลกึถกูต้อง ความไม่เผอเรอ เลินเล่อ ไม่ฟ่ันเฟือนเลื่อนลอย มีความ
ระมัดระวัง และต่ืนตัวต่อหน้าที่ เป็นภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในการรับรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มาเก่ียวข้อง
และตระหนกัว่าควรปฏิบติัต่อสิ่งนัน้อย่างไร ในที่นีห้มายถึงการรู้ตวัไม่ประมาทในความดีและความ
ชัว่ มีสติคอยยบัยัง้และระมดัระวงัไม่ให้ตนตกลงไปในทางชัว่หรือทางเสื่อม คอยเตือนตนเองในการ
กระท าความดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ด้านการเห็นความส าคญัของเวลา เป็นการเห็นคณุค่า และ
ความส าคัญของเวลาที่ผ่านไปทุกขณะ พยายามใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ 2) ด้าน
การควบคุมตนเองไม่ให้กระท าชั่ว เป็นการใช้สติคอยควบคุมและยับยัง้ให้รู้สึกระมัดระวังตัวเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ตนเองตกลงไปในทางที่ชัว่หรือเสื่อม 3) ด้านการเตือนตนให้กระท าความดี เป็นการมี
สติกระตุ้นเตือนตนเองให้ท าความดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างไม่ประมาท และ 4) การเป็นอยู่
อย่างไม่ขาดสติ เป็นการมีสติก ากับอยู่กับตัวตลอดเวลาและระลึกอยู่เสมอในขณะที่คิด พูด หรือ
กระท าสิ่งต่าง ๆ 

6.8 สัมมาสมาธิ/จิตมั่ นชอบ (Right Concentration) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านความตัง้มัน่ของจิต หรือมีสภาวะจิตที่แน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด โดยสภาวะ
ที่จิตตัง้มัน่นีต้้องไม่ฟุ้งซ่านโดยปราศจากนิวรณ์ 5 ได้แก่ 1) กามฉันทะ คือความอยากได้ อยากเอา
ในกามคุณทัง้รูปรส กลิ่น เสียง และโพฎฐัพพะ 2) พยาบาท คือความผูกใจเจ็บ การมองในแง่ร้าย 
การมองเห็นผู้ อ่ืนเป็นศตัรู 3) ถีนมิทธะ คือความหดหู่ ห่อเหี่ยว ถดถอย เซื่องซึม ง่วงเหงาหาวนอน 
4) อุทธัจจกุกกุจจะ คือความฟุ้งซ่าน ทางความคิด และเดือดร้อนวุ่นวายใจ 5) วิจิกิจฉา คือความ
ลงัเลสงสยั ไม่แน่ใจ ในกศุลกรรมทัง้หลาย ซึง่นิวรณ์ทัง้ 5 ประการนีจ้ะท าให้ไม่สามารถมีสมาธิได้ 
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7. ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ที่ผสานกันเป็นทีมงานโดยแสดงออกถึงภาวะผู้น าเชิงพุทธ ภาวะผู้ตามเชิงพุทธ
และความเหนี่ยวแน่นของกลุ่มที่เป็นการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มงาน เป็นปฏิสมัพันธ์ของ
เหล่าสมาชิกเก่ียวกบัความรู้สึกที่ดีและผูกพนักลมเกลียวกนัอนัจะเป็นผลให้เกิดความสามคัคีและ
ผสานความร่วมมือที่ท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านภาวะผู้น าเชิงพทุธ 2) ด้านภาวะผู้ตามเชิงพทุธ และ 3) ด้านความเหนียวแน่นของกลุม่  

7.1 ภาวะผู้น าเชิงพุทธ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมตามบนัทัด
ฐานของสังคมผ่านการกระท าของบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลกัพทุธธรรมเป็นแกนหลกัในการน า ซึ่งเก่ียวข้องกบัการแยกแยะความถูกผิด 
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และการแสวงหาความประพฤติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัของ
ผู้น า ครอบคลุมองค์รวมของบุคคล ให้ความส าคญักบัการเป็นคนดีได้ใช้ความรู้ความสามารถเชิง
จริยธรรมของตนเองส่งต่อไปถึงผู้ อ่ืนด้วยกระบวนการอิทธิพลระหว่างผู้น า ผู้ตาม และสถานการณ์ 
ก่อให้เกิดความเต็มใจ พึงพอใจ และสุขใจการการปฏิบติังาน มีความส าเร็จของสถานศึกษาเป็น
เป้าหมายร่วมกัน จ าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ 1) อัตตาธิปไตย หมายถึง ความถือตนเป็นใหญ่ใน
ขอบเขตของความดีที่ผู้ น าปฏิบัติ  จัดเป็นผู้ น าเชิงพฤติกรรม “การครองตน” 2) โลกาธิปไตย 
หมายถึง ความถือโลกเป็นใหญ่ กล่าวคือ ถือความนิยมหรือเสียงประชามติ จัดเป็นผู้ น าเชิง
พฤติกรรม “การครองคน” และ 3) ธรรมาธิปไตย หมายถึง ความถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลกัการ 
ความจริง ความถกูต้อง ความดีงามและเหตผุลเป็นใหญ่ จดัเป็นผู้น าเชิงพฤติกรรม “การครองงาน” 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีภ้าวะผู้น าเชิงพุทธหมายรวมถึงภาวะผู้น าทัง้ 3 ลักษณะที่กล่าวครอบคลุม
พฤติกรรมทัง้การครองตน ครองคน และครองงาน 

7.2 ภาวะผู้ ตามเชิงพุทธ  หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา และครู ที่เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้ ร่วมงานหรือผู้ ใต้บังคับบัญชาที่มีความเป็น
กลัยาณมิตร มีความพร้อมที่จะปฏิบติังานร่วมกับผู้น าหรือผู้บงัคับบญัชาอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อความส าเร็จขององค์การ โดยค านึงถึงคณุธรรมตามหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาพิจารณา
เห็นโทษของการถือตวั และความยึดถือในอ านาจหน้าที่หรือบทบาทที่ตนเองมีในทางสงัคม ด าเนิน
ชีวิตโดยใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาตามหลักธรรมของ 1) ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับ 
ผู้ ครองเรือน 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ 2) อิทธิบาทธรรม คือ ธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จของการท างาน 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมงัสา และ 3) สงัฆหวตัถธุรรม 
คือ ธรรมส าหรับยดึเหนี่ยวน า้ใจกนั 4 ประการ คือ ทาน ปิยวาจา สมานตัตา และ อตัตจริยา 
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7.3 ความเหนียวแน่นของกลุ่ม หมายถึง ความเหนียวแน่นของกลุ่ม หมายถึง การ
รับรู้ร่วมกนัของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาเก่ียวกบัความรู้สกึที่ดีและมีความผกูพนั
กลมเกลียวกนัที่มีต่อกลุ่มงานที่ตนเองเข้าไปเก่ียวข้องสมัพนัธ์โดยบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ความเหนียวแน่นของกลุ่มหรือทีมงานจึงจัดเป็นทัง้ผลลพัธ์และสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานภายในองค์การและใช้เป็นตัวชีว้ดัการท างานเป็นทีมที่แสดงให้เห็นถึงความมีสมัพนัธภาพ
แบบเกือ้กูลซึ่งกันและกันมีค่านิยมร่วมกันที่น าไปสู่ การสร้างความรู้สึกรับรู้ร่วมกันในความ เป็น
เจ้าของงาน ผลของกลุ่มงานที่มีความเหนี่ยวแน่นสงูจะท าให้สมาชิกมีสว่นร่วมกบักิจกรรมของกลุ่ม 
ร่วมมือ ร่วมใจท างาน จงรักภกัดีต่อกลุม่และสถานศกึษา มีความพงึพอใจและขวญัก าลงัใจดี 

8. จิตลักษณะของครู หมายถึง คุณลักษณะทางจิตของครูเก่ียวกับการรับ รู้  
การตอบสนอง การเกิดคณุค่า การจดัระบบที่น าไปสู่การก าหนดเป็นค่านิยมที่ตนยึดถือในทางพทุธ
จริยธรรม สะท้อนออกมาในรูปของคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์จากสมรรถนจริยธรรม
เชิงพทุธ และความพงึพอใจในงาน  

8.1 สมรรถนะจริยธรรมเชิงพุทธ หมายถึง คณุลกัษณะเชิงความสามารถของครู 
ที่พึงประสงค์ที่ครอบคลุมองค์รวมของบุคคลทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาที่อันเป็นผล 
มาจากการได้รับการศึกษาอบรมพัฒนาตามหลกัไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) มีแนวการด าเนิน
ชีวิตที่ ดีงามโดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา  
มีคณุธรรมที่โดดเด่น ที่ท าให้บุคคลสามารถน าไปใช้ในการปฏิบติังานบรรลใุห้บรรลเุปา้หมายน ามา
ซึ่งความสุข และความส าเร็จของทุกฝ่าย เก่ียวข้องกับคุณลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
แสดงออก ตามหลกัภาวนา 4 ได้แก่ 1) กายภาวนา หมายถึง การพฒันาความสมัพนัธ์ทางกายกบั
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ให้รู้จักติดต่อเก่ียวข้องและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านัน้ให้กุศลธรรมงอกงาม  

2) ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนานาความประพฤติ ให้ตัง้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือ
สร้างความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ด้วยดี ด้วยความเกือ้กูลแก่กัน 3) จิตภาวนา 
หมายถึง การพัฒนาจิตใจ ให้เข้มแข็งตัง้มั่น เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทัง้ปวง สดชื่น ผ่องใส  
เป็นสขุ เบิกบาน และ 4) ปัญญาภาวนา หมายถึง การพฒันาปัญญาให้มีความรู้ เข้าใจสิ่งทัง้หลาย
ตามสภาวะความเป็นจริง รู้เท่าทนัเห็นโลกและชีวิต สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสทุธ์ิ
จากกิเลสตณัหา และปลอดพ้นจากความทกุข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ด้วยสตปัิญญา 

8.2 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของครูต่องานที่ปฏิบัติ 
อนัสืบเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ความพึงพอใจในการท างาน
ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959) 2 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยค า้จุน (Hygiene 
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Factor) หมายถึง องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งช่วย
ไม่ให้ขวางการท างาน หรือลดประสิทธิภาพของการท างานลง เป็นปัจจยัที่จะป้องกนัและลดความ
ไม่พึงพอใจที่จะเกิดขึน้ในการท างานนัน้ ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจโดยตรง 2) ปัจจยัจูง
ใจ (Motivation Factor) หมายถึง ปัจจยัที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็น
แรงจงูใจให้บคุคลใช้ความพยายามและความทุ่มเทในการท างานให้ประสบความส าเร็จ  

9. พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู หมายถึง คุณลักษณะ
ทางจิตของครูเก่ียวกับการรับรู้ การตอบสนอง การเกิดคุณค่า การจัดระบบที่น าไปสู่การก าหนด
เป็นค่านิยมที่ตนยึดถือในทางพุทธจริยธรรม สะท้อนออกมาในรูปของคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์จากพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศกึษา และพฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ โดยวดัจากระดบั
ของพฤติกรรมที่เกิดขึน้ใจตัวครู อันเป็นผลจากปัจจัยอิทธิพลจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหาร
สถานศกึษา ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน และจิตลกัษณะของครู 

9.1 การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของครูสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู ตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมต่อตนเอง 2) พฤติกรรมต่อวิชาชีพ 3) พฤติกรรม
ต่อผู้ รับบริการ 4) พฤติกรรมต่อผู้ ร่วมประกอบวิชชาชีพ และ5) พฤติกรรมต่อสงัคม 

9.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของครูในโรงเรียนซึ่งอาจเป็นการกระท าที่ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ และไม่ได้มี
ผลโดยตรงกบัการให้ผลตอบแทน แต่มีประโยชน์ต่อการปฏิบติังานทัง้ในระดบับุคคล กลุ่ม ทีมงาน
และสถานศึกษา ได้แก่ 1) ด้านการช่วยเหลือ 2) ด้านการค านึงถึงผู้ อ่ืน 3) ด้านการอดทน อดกลัน้ 
และ 4) ด้านการกระท าความดีให้กบัสถานศกึษา 

9.3 พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ชาวพุทธ หมายถึง พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตของครูที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาตามหลกัอุบาสกธรรม 5 ประการคือ 1) การมีศรัทธาในพระรัตนตรัย 2) การมีศีล 
5 เป็นพืน้ฐานของชีวิต 3) การไม่ถือมงคลต่ืนข่าว เชื่อกฎแห่งกรรม 4) การไม่แสวงหาเขตบุญนอก
หลกัพระพทุธศาสนา และ 5) การเอาใจใสท่ านบุ ารุงและช่วยกิจการพระพทุธศาสนา 

10. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่มีต าแหน่งผู้ อ านวยการสถานศึกษา หรือรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 



  25 

ในโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  โดยมี
นยัถึงการเป็นผู้มีอ านาจบงัคบับญัชาสงูสดุในสถานศกึษานัน้ ๆ 

11. ครู  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่มีหน้าที่หลักเก่ียวกับการจัดเรียนการสอน และ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

12. โรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่สมคัรเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ โดยมีการด าเนินงาน
ที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ในการพัฒนาผู้ เรียนโดยเน้นกรอบการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย ความ
ประพฤติ จิตใจ และปัญญาอย่างบูรณาการ และมีรายชื่ออยู่ในระบบลงทะเบียน ณ วันที่ 1 
เมษายน 2563 จาก 433 โรงเรียน ในเขตภาคกลาง จาก 26 จังหวัด (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2563: ออนไลน์) ข้อมูล ณ วนัที ่1 เมษายน 2563 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จุดเร่ิมต้นของการศึกษาวิจัยในครัง้นีไ้ด้รับแรงบันดาลใจมาจากการได้ศึกษางานเขียน  

ที่ทรงคุณค่าเป็นหลักของการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ คือ  หนังสือ “พุทธธรรม”  
ที่แต่งโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ทาง
พระพทุธศาสนาที่ประมวลหลกัธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าตามความมุ่งหมายที่แท้จริงในเชิง
วิชาการครอบคลมุตามหลกัพุทธปรัชญา และวิธีการด าเนินชีวิตอนัประเสริฐ ดงัที่สมเด็จพระพทุธ
โฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.1-16) อธิบายว่า “พุทธธรรม” (ค าสอนเดิมแท้ของ
พระพทุธเจ้า) เป็นระบบพระพุทธองค์ทรงจดัวางขึน้ว่าเป็น “มชัฌิมาปฏิปทา” หรือ ทางสายกลาง
ซึ่งเป็นหลักความจริงที่ เป็นกลางตามธรรมชาติที่สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ สัจธรรม  
กับจริยธรรมโดยก าหนดให้สจัธรรมเป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวความจริง หมายถึง  
ค าสอนเก่ียวกบัสภาวะของสิ่งทัง้หลายหรือธรรมชาติหรือความเป็นไปโดยธรรมดาของสิ่งทัง้หลาย 
หรือกฎธรรมชาตินั่นเอง และให้จริยธรรมเป็นฝ่ายข้อประพฤติปฏิบัติทัง้หมดหมายถึงการถือเอา
ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในสภาพและความเป็นไปของสิ่งทัง้หลาย หรือการรู้กฎธรรมชาติ
แล้วน ามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ สรุปอีกนัยหนึ่งได้ว่า สัจธรรมคือธรรมชาติและกฎธรรมดา
จริยธรรม คือความรู้และหลักปฏิบัติทางจริยธรรม จึงนับเป็นจุดเร่ิมต้นให้ผู้ วิจัยคิดหาแนวทาง 
ในการศึกษาวิจัย ที่เน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์การบริหาร
การศกึษาที่สามารถแก้ปัญหาและอธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตไุด้อย่างเหมาะสมเป็น
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รูปธรรม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัตวัแปรจริยธรรมเชิงพุทธ  พบว่า 
มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ผู้ วิจัยสนใจศึกษามากที่สุดเก่ียวกับ
การศึกษาโครงสร้างทางจริยธรรมตามแนวพทุธศาสนา และการศึกษาโครงสร้างความสมัพันธ์เชิง
สาเหตพุหรุะดบัเก่ียวกบัตวัแปรเชิงจริยธรรม จิตลกัษณะและพฤติกรรมการท างานของบคุลากรใน
องค์การ โดยงานวิจยัแสดงให้เห็นถึงการศึกษาเชิงบรูณาการที่น่าสนใจในการศึกษาโครงสร้างทาง
จริยธรรมเชิงพุทธที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมให้สามารถเข้าใจได้โดยง่ายประกอบการมีวิธีการศึกษา
ที่สอดคล้องกับลักษณะและธรรมชาติของข้อมูล (ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์, 2558; เสกสรรค์ ทองค า
บรรจง, 2545) 

จากเหตุผลดงักล่าวจึงน าไปสู่การพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรียนจึงพบว่า
แนวคิดการศึกษาจริยธรรม ในผู้ บริหารของตะวันตกและพระพุทธศาสนามีความแตกต่างกัน  
ในหลายมิติ ฉะนัน้เมื่อมีการน าเอาหลกัการและแนวคิดทางการบริหารจากสงัคมตะวันตกมาใช้
เป็นหลักทัง้ในด้านความรู้และด้านการปฏิบัติของจริยธรรมในประเทศไทย จึงดูไม่เป็นไปใน
แนวทางที่เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยอนัน าไปสู่การด้อยประสิทธิผลในการบริหารงาน ดงัที่  
กฤษ เพิ่มทันจิตต์ (2555, น.1) แสดงทัศนะไว้ในหนังสือแนวทางการบริหารภายใต้กระบวนทัศน์ 
วิถีพุทธอย่างน่าสนใจว่าปัจจุบนัเป็นที่ทราบกนัว่าทฤษฎีการบริหารกระแสหลกัของโลกคือทฤษฎี
การบริหารวิถีตะวนัตกที่น ามาใช้เป็นแนวทางการบริหารทัง้ในโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกแต่
ยังไม่สามารถท าให้มนุษย์ในโลกทุกวันนีม้ีความพอใจและความสุขทัง้ทางร่างกายและจิตใจได้
อย่างแท้จริง จึงเป็นค าถามที่ยังต้องแสวงหาค าตอบว่าหลกัการบริหารภายใต้ระบบทุนนิยมและ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่มุ่งไปสู่การแสวงหาก าไรและอรรถประโยชน์ส่วนเกินสุดโดยอาศัยเกณฑ์วัด
ที่ว่าด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของต้นทุนเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่ประการใด ฉะนัน้
เราจึงควรน าเอาหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาน ามาศึกษาเรียนรู้และประพฤติปฏิบติัให้
ควรแก่ฐานะของตน 

การศกึษาพฤติกรรมการบริหารอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้นกัการ
ศึกษาทัง้หลายควรน าไปพิจารณาต่อยอดหรือทดแทนกระบวนทัศน์ทางการบริหารที่มีอยู่เดิม 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนความยัง่ยืน ภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้บริหารสถานศึกษา
คือกลไกส าคญัที่สดุในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย เพราะมีอ านาจหน้าที่โดยตรง
ในทางการบริหาร ถ้าสถานศึกษามีผู้บริหารที่ดีมีจริยธรรมเชิงพุทธจะสามารถเป็นหลักประกัน
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ภายในองค์การทางการศึกษา ส าหรับการวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายหลัก 
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ในการทดสอบความตรงเชิงทฤษฎีเพื่อน าผลการวิจัยที่เกิดจากการก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ไปใช้
ยืนยนัความมีนยัส าคญัในทางปฏิบติั  

เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างทางทฤษฎีที่ก าหนดขึน้จะพบว่าจริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตวัแปรคั่นกลาง (Mediator) ท าหน้าที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดอิทธิพลของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่อยู่ต้นทางประกอบด้วยตัวแปร 1) ปรโตโฆสะที่ดี 2) โยนิโสมณสิการ และ 
3) บรรยากาศเชิงจริยธรรมของโรงเรียน ไปสู่ผลลัพธ์ที่อยู่ปลายทาง คือ คุณสมบัติของทีมงาน 
จิตลกัษณะของครู และจริยธรรมเชิงพุทธของครู สอดคล้องกับผลการวิจัยของนพรัตน์  ชัยเรือง 
(2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาจริยธรรม
นักเรียนของโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยระดับโรงเรียนมีอิทธิพลสูงสุดต่อความสามารถ 
ในการพัฒนาจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียน เป็นไปตามความเข้าใจพืน้ฐาน
โดยทั่วไปว่า ถ้าโรงเรียนมีผู้ บริหารสถานศึกษาที่ดี มี แนวปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเชิงพุทธ  
ย่อมส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับการถ่ายทอดจริยธรรมเชิงพุทธ
ก่อให้เกิดสภาพพึงประสงค์ตามมา และยังเชื่อได้ว่าคุณสมบติัเชิงพฤติกรรมดังกล่าวจะสามาถ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ เรียนได้โดยผู้ ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ เรียนมากที่สุดในโรงเรียน คือ ครู จึงเป็นที่มาของ
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ดงัภาพประกอบ 1 
 

 

ภาพประกอบ 1 แนวคิดจริยธรรมเชิงพทุธและผลของจริยธรรมเชิงพทุธในการวิจยั 

งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาโมเดลตัวแปรคั่นกลาง (Mediated Model) คือ จริยธรรมเชิงพุทธ 
ของผู้ บริหารสถานศึกษา ในฐานะที่เป็นตัวแปรคั่นกลางระดับกลุ่มและศึกษาผลของตัวแปร
คัน่กลางทัง้ระดบัเดียวกนัและพหุระดบัเพื่อให้สามารถท าความเข้าใจโครงสร้างความสมัพันธ์เชิง
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สาเหตุของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ตามปรากฏการณ์ที่ผู้ วิจัยสนใจศึกษา  
ซึง่ในที่นีผู้้ วิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัโมเดลตวัแปรคัน่กลางพหรุะดบั (Multilevel mediation model) 
ซึ่งมีความซับซ้อนสูง ทัง้นีเ้พื่อที่จะใช้อธิบายปรากกการณ์ที่เกิดขึน้ภายในโรงเรียนได้ตรงตาม
ธรรมชาติของข้อมลูที่เป็นระดบัลดหลัน่ เป็นโมเดลที่สร้างขึน้มาจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เก่ียวข้องแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสงัเกตได้ ดงันี ้

ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา คือ กลุ่ม
ของตัวแปรแฝงซึ่งประกอบด้วย 1) ตัวแปรแฝงปรโตโฆสะที่ดี 2) ตวัแปรแฝงโยนิโสมนสิการ และ 
3) ตัวแปรแฝงบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา ผลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง พบว่า กลุ่มของตวัแปรดงักลา่วเป็นตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อจริยธรรมเชิงพทุธ
ของผู้ บริหารสถานศึกษา โดยอ้างอิงจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
จริยธรรมเชิงพุทธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.361-365) ซึ่งได้
แสดงปัจจัยที่ ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธไว้ 2 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบภายนอกตัว
บุคคล หมายถึง องค์ประกอบทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งในการวิจยันีห้มายถึง ปรโตโฆษะ
ที่ดี อันเกิดจากความมีกัลยาณมิตร และ 2) องค์ประกอบภายในตัวบุคคลหมายถึง การใช้
ความคิดถกูวิธี ซึง่ในการวิจยันีห้มายถึง โยนิโสมนสิการ อนัเกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาอย่าง
แยบคาย นอกจากนีง้านวิจยัของเสกสรรค์ ทองค าบรรจง (2545) ยังได้มีการศึกษาโครงสร้างทาง
จริยธรรมตามแนวพระพทุธศาสนาโดยใช้หลกัอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งมีผลการศึกษาที่ชดัเจนในการ
ยืนยันโครงสร้างเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ เพราะฉะนัน้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษาจะเห็นได้ชดั
ว่าผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดบั ทุกประเภทล้วนต้องมีคณุธรรมบ่งชีส้ าหรับความเป็นผู้บริหารที่มี
จริยธรรมทัง้สิน้ ทัง้ที่เป็นองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย และเมื่อพิจารณาเทียบเคียงใน
แง่ของทฤษฎีจริยธรรมเชิงพทุธจะพบว่าหลกัอริยมรรคมีองค์ 8 คือองค์ประกอบที่ใช้บ่งชีค้วามเป็น
ผู้บริหารที่มีจริยธรรมเชิงพุทธได้ครอบคลุมพฤติกรรมองค์รวมของบุคคลทัง้กาย จิต และปัญญา 
โดยจะส่งผ่านอิทธิพล (Influence) อนัเกิดจากผลของความมีจริยธรรมเชิงพทุธไปสู่ผลลพัธ์ในการ
บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ นอกจากนัน้ยังมีงานวิจัยเก่ียวกับตัวแปรบรรยากาศเชิง
จริยธรรมของสถานศึกษาที่เอือ้ต่อการพัฒนาตามหลักพุทธธรรมในเชิงของสาเหตุของการ
ก่อให้เกิดปฏิสมัพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน (เหตุที่ก่อให้เกิดการพัฒนา) มีลักษณะที่แสดงถึง
การเป็นบคุลิกภาพขององค์กรที่มีความเป็นเอกลกัษณ์แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคลากรที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของทัง้องค์กร ซึ่งบรรยากาศเหล่านีจ้ะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
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บุคลากรทุกกลุ่มในโรงเรียนสามารถสร้างขึน้และพัฒนาได้โดยผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการท างานให้สูงขึน้   
ผลการศึกษาวิจัยของปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ (2558, นน.42-47) ระบุว่าบรรยากาศเชิงจริยธรรม คือ
การรับรู้ร่วมกันเก่ียวกับบรรทัดฐานโดยทั่วไปขององค์การที่ก าหนดขึน้เป็นแนวทางปฏิบติัต่อการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกิดขึน้ทัง้ในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่ม ที่ส าคัญพบว่าบรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
จริยธรรมในองค์การ ส าหรับการวิจัยครัง้นีไ้ด้ใช้แนวคิดบรรยากาศเชิงจริยธรรมที่น าเสนอโดย  
วิกเตอร์และคูลแลนด์ (Victor and Cullen, 1988) 5 ด้าน คือ 1)ด้านความเอือ้อาทรต่อบุคคล  
2) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3)ด้านกฎระเบียบข้อบั งคับ 4) ด้านการยึดมั่น
ผลประโยชน์ต่อองค์การ และ 5) ด้านจริยธรรมอิสระของบุคคล (Victor และ Cullen, 1988; 
กงัสดาล เชาว์วฒันกลุ, 2558; ปิยรัฐ  ธรรมพิทกัษ์, 2558; สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง, 2551)  

จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดขึน้จากการศกึษาทฤษฎีจริยธรรม
ทางพระพทุธศาสนาที่สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561) เรียบเรียงจากคมัภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาไว้ในหนังสือพุทธธรรม คือ อริยมมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วย 1) สัมมาทิฏฐิ 
(ความเห็นชอบ) 2) สมัมาสงักปัปะ (ความด าริชอบ) 3) สมัมาวาจา (วาจาชอบ) 4) สมัมากมัมนัตะ 
(การกระท าชอบ) 5) สัมมาอาชีวะ(การเลีย้งชีพชอบ)  6) สัมมาวายามะ(ความพยายามชอบ) 
7) สมัมาสติ (การระลกึชอบ)  และ 8) สมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) โดยวดัจากพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่แสดงออกเป็นความประพฤติปฏิบติัตามหลกัการด าเนินชีวิตอนัประเสริฐที่เกิดจาก
การสอดประสานกนัระหว่างปัญญา ศีล สมาธิ จากการมีสมัมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) เป็นเบือ้งต้น 
ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยของเสกสรรค์ ทองค าบรรจง (2545) ที่ได้ศึกษาโครงสร้างจริยธรรม
ตามแนวทางพระพทุธศาสนาในเชิงของการสร้างมโนทศัน์ การสร้างแบบวดั และการศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตขุองตวัแปรต่าง ๆ ที่มีความสมัพนัธ์กนัชีใ้ห้เห็นถึงองค์ประกอบของจริยธรรมเชิงพทุธ คือ
อริยมรรคมีองค์ 8 และผลการวิจยัครัง้นีย้งัได้ข้อสรุปเก่ียวกบัการทบทวนบทบาทของสถานศึกษา
ในการปลกูฝังจริยธรรมให้กบันกัเรียนนกัศึกษานอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการหรือวิชาชีพเพียง
อย่างเดียวซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และต้องเร่ิมต้นจากการพัฒนาปัญญาของตนเองซึ่ง
เป็นตัวแปรสาเหตุที่ส าคัญที่สุดตามทฤษฎีจริยธรรมเชิงพุทธโดยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ตนเองและสงัคมในทางที่พึงประสงค์ เพราะสงัคมที่ดีตามแนวทางพระพทุธศาสนาคือการที่ทุกคน
เป็นคนดีออกมาจากภายในมากกว่าการใช้กฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบั คนที่ดีคือคนที่มีความ
โลภ โกรธ หลงเหลือน้อยที่สุด เพราะฉะนัน้จึงเชื่อได้ว่าการที่ผู้ บริหารสถานศึกษามีการพัฒนา
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ตนเองตามหลกัจริยธรรมเชิงพทุธแล้วจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์ทัง้ใน
ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาประกอบด้วย ผลลัพธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะ
ของครู และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู 

ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงานที่เป็นผลรวมของพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้ บริหารสถานศึกษา ครู ที่ผสานกันเป็นทีมงานซึ่งเป็นการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มงาน  
เป็นปฏิสัมพันธ์ของเหล่าสมาชิกเก่ียวกับความรู้สึกที่ดีและผูกพันกลมเกลียวกันอันจะเป็นผลให้
เกิดความสามัคคีและผสานความร่วมมือที่ท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งเป็นผลรวมอนัเกิดจากความร่วมมือกนัปฏิบติัหน้าที่ขงครูในสถานศึกษา (ปริศนา  รักษาเมือง, 
2558; รวิษฎา  ถิรวัชรภูวดล, 2559; สุรีย์พร บุสดี, 2558) นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยที่ชีใ้ห้ถึงเห็น
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าจริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนและ
ประสิทธิผลการพฒันาวิชาชีพของครูอย่างมีนยัส าคญั (ณฐัยา  สีหะวงษ์, 2561; อินแปลง  อบอุ่น, 
2559) สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง (2560, นน.136-140) ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมโดยสรุปผลการสงัเคราะห์ปัจจยั/องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวับ่งชี ้
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่จะน าไปสู่การทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในบริบทของ
สงัคมไทย และการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับผู้บริหารใน 3 มิติได้แก่ 1) จริยธรรมระดับบุคคล/ต่อ
ตนเอง 2) จริยธรรมระดับทีมงาน/ต่อเพื่อนร่วมงาน และ 3) จริยธรรมระดับองค์การ/ต่อองค์การ  
ที่ส าคัญประเด็นเก่ียวกับจริยธรรมต่อเพื่อร่วมงานที่แสดงให้เห็นถึงการท างานร่วมกันเป็นทีม
ระหว่างผู้ บริหารสถานศึกษาและครูมีการะบุถึงตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญคือความสามารถในการสร้าง
ทีมงาน จึงสามารถสรุปได้ว่าตวัแปรแฝงผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงานอันเกิดจากพฤติกรรม
ร่วมระหว่าผู้บริหารและครูในระดบัสถานศึกษา มีอิทธิพลทางตรงไปสูพ่ฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมเชิงพทุธของครู 

จิตลักษณะและพฤติกรรมการท างานของครู มีผลงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิด
เก่ียวกบัอิทธิพลของจริยธรรมเชิงพทุธในการบริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อพฤติกรรมครูโดย พบว่า
กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาหรือจริยธรรมเชิงพุทธ คือ การน าเอาปัจจัยแห่งสมัาทิฏฐิ 
ทัง้ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการอนัเป็นทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ในการด าเนินงานส่งผลให้
เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่ส่งผลต่อด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านปฏิสมัพันธ์ที่เป็น
กลัยาณมิตร และด้านกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ซึ่งผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่าหลกัไตรสิกขาหรือจริยธรรม
เชิงพทุธที่ผู้วิจยัสนใจศึกษานัน้เป็นสาเหตสุ าคญัที่ก่อให้เกิดคณุลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมการ
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ท างานที่พึงประสงค์ของครูในสถานศึกษาทัง้ทางตรงและทางอ้อมทวีศักด์ิ ทองทิพย์ (2558, นน.
59-73)  

จิตลักษณะของครู เป็นลกัษณะภายในจิตใจที่มองไม่เห็นได้โดยตรงจึงจัดเป็นตัวแปร
แฝง (Latent variable) ที่ต้องใช้เคร่ืองมือวดัเพื่อให้ครูแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาจากการใช้
นิยามเชิงปฏิบัติการ ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้จิตลักษณะของครูถูกก าหนดเป็นตัวแปรคั่นกลาง
ระดับบุคคลเป็นผลมาจากจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาส่งผ่านไปยังผลลัพธ์
จริยธรรมเชิงพทุธของครูที่มีแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาวิจยัรองรับอย่างชดัเจน และชีใ้ห้เห็น
ว่าพฤติกรรมการท างานที่เป็นผลมาจากการได้รับการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนา ปัจจัย  
จิตลกัษณะมีผลต่อความใฝ่รู้ของและประสิทธิผลของครู (จนัทรา พรมมี, 2544; อ้อมเดือน สดมณี, 
2538) โดยพิจารณาหรือวดัได้จากสมรรถนะจริยธรรมเชิงพทุธและความพึงพอใจในงาน และจาก
ผลการศึกษาของปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ (2558, น.80) ที่พบว่าจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การ
สง่ผลต่อพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม จึงสรุปได้ว่าจิตลกัษณะของครูส่งผลต่อพฤติกรรม
การท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู 

สมรรถนะจริยธรรมเชิงพทุธของครูก าหนดขึน้จากการศึกษาทฤษฎีที่น าเสนอโดยสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โต) (2561b, นน.342 -374) หมายถึง คุณลักษณะเชิง
ความสามารถของครูที่พึงประสงค์ที่ครอบคลุมองค์รวมของบุคคลทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญาที่อันเป็นผลมาจากการได้รับการศึกษาอบรมพัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) มีแนวการด าเนินชีวิตที่ดีงามโดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน ใช้สติปัญญา
ในการแก้ปัญหา มีคุณธรรมที่โดดเด่น ที่ท าให้บุคคลสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานบรรลุให้
บรรลเุปา้หมายน ามาซึง่ความสขุ และความส าเร็จของทุกฝ่าย เก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะส่วนบคุคล
และพฤติกรรมการแสดงออก ตามหลักภาวนา 4 ได้แก่ 1) กายภาวนา หมายถึง การพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางกายกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ให้รู้จักติดต่อเก่ียวข้องและปฏิบัติต่อสิ่ง
เหล่านัน้ให้กุศลธรรมงอกงาม 2) ศีลภาวนา หมายถึง การพฒันาความประพฤติ ให้มีระเบียบวินัย 
ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ด้วยดี มีความเกือ้กูลแก่กัน 3) จิตภาวนา หมายถึง การ
พฒันาจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทัง้หลาย อย่างสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส และ 4) ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปัญญาให้รู้ เข้าใจสิ่งทัง้หลายตามเป็นจริง 
รู้เท่าทนัเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสทุธ์ิจากกิเลสและ
ปลอดพ้นจากความทกุข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ด้วยปัญญา 
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ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของครูต่องานที่ปฏิบัติ อันสืบ
เนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ความพึงพอใจในการท างานตาม
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959) 2 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจยัค า้จนุ (Hygiene Factor) 
หมายถึง องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งช่วยไม่ให้ขวาง
การท างาน หรือลดประสิทธิภาพของการท างานลง เป็นปัจจยัที่จะปอ้งกนัและลดความไม่พึงพอใจ
ที่จะเกิดขึน้ในการท างานนัน้  ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจโดยตรง  2) ปัจจัยจูงใจ
(Motivation Factor) หมายถึง ปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็น
แรงจงูใจให้บคุคลใช้ความพยายามและความทุ่มเทในการท างานให้ประสบความส าเร็จ  

พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู คือ ตัวแปรผลลพัธ์ท้ายสุด
จากโมเดลเชิงสมมติฐานที่ผู้วิจยัก าหนดขึน้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นตัว
ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหรือตัวชีว้ัดเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา และ
พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ  

พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของครูสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู ตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของคุรุสภา 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมต่อตนเอง 2) พฤติกรรมต่อ
วิชาชีพ 3) พฤติกรรมต่อผู้ รับบริการ 4) พฤติกรรมต่อผู้ ร่วมประกอบวิชชาชีพ และ5) พฤติกรรมต่อ
สงัคม โดยมีผลการศกึษาวิจยัที่ชีใ้ห้เห็นว่าพฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เป็นผลลพัธ์ที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลกูฝังให้เกิดขึน้ในตวัผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเป็น
เคร่ืองบ่งชีค้วามมีจริยธรรมของครู (พินโย  พรมเมือง, ฐิติยา เรือนนะการ, และ วิชิต ทองประเสิฐ, 
2562) 

พฤติกรรมมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออกของครู ซึ่งอาจ
เป็นไม่ได้ก าหนดไวอย่างเป็นทางการ และไม่ได้มีผลกับการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นทางการ  
แต่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ทัง้ในระดับบุคคล กลุ่ม ทีมงานและสถานศึกษา 
ส าหรับการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างแบบวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาที่ปรับปรุง
จากแนวคิดของปิยรัฐ  ธรรมพิทกัษ์ (2558, นน.69-71) 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการช่วยเหลือ 
2) ด้านการค านึงถึงผู้ อ่ืน 3) ด้านการอดทนอดกลัน้ และ 4) ด้านการกระท าความดีให้กับ
สถานศึกษา มีผลการศึกษาวิจัยที่ชีใ้ห้เห็นว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาได้รับ
อิทธิพลมาจากหลายปัจจยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปัจจัยเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานและความ
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ผูกพันต่อองค์การ ซึ่งมีนัยส าคญัที่สะท้องให้เห็นถึงโครงสร้างความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของตวัแปร
ปัจจยัในสถานศกึษา (ภทัธิยา แสนจ าสาร และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสขุ, 2560) 

พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ หมายถึง พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ
ครูที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษาและการปฏิบติัตามหลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาตาม
หลักอุบาสกธรรม 5 ประการคือ 1) การมีศรัทธาในพระรัตนตรัย 2) การมีศีล 5 เป็นพืน้ฐานของ
ชีวิต  3) การไม่ ถือมงคลต่ืนข่าว เชื่ อกฎแห่ งกรรม  4) การไม่ แสวงหาเขตบุญนอกหลัก
พระพุทธศาสนา และ 5) การเอาใจใส่ท านุบ ารุงและช่วยกิจการพระพุทธศาสนา มีผลการ
ศึกษาวิจัยที่ชีใ้ห้เห็นว่าพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ชาวพุทธเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความมัน่คงทางพระพทุธศาสนาที่เร่ิมจากการสร้างความมัน่คงภายในตนเองก่อนแล้วจึงส่งผลให้
การด ารงชีวิตมั่นคงตามมา ผลักดันไปสู่การรวมกลุ่มกันที่มีคุณภาพของมวลสมาชิก ทัง้นีห้ลัก
อบุาสกธรรมจะต้องหมัน่ปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลอนัดีงามต่อเนื่องตามล าดบั (พระณัฏฐกฤศ  อดุมผล 
และ กรรณิการ์  ขาวเงิน, 2563; พระมหาทวี  มหาปญฺโญ และ พระมหาปรทัตติ  ยาทองไชย, 
2562)  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องทัง้หมด แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรที่มีอิทธิพลซึ่งกนัและกนัแบบพหุระดบัในลกัษณะขององค์การ
ทางการศึกษาตัง้แต่ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม โดยผู้ วิจัยสนใจศึกษาตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธ  
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ เพื่อทดสอบและยืนยันความถูกต้องตามทฤษฎีจริยธรรมเชิง
พุทธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่มีผู้ ใดเคยศึกษาไว้ก่อนหน้านี ้อันจะน าไปสู่ข้อค้นพบอ่ืน ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ และน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาที่มีการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างอย่างเป็นรูปธรรม สามารถก าหนดเป็นโมเดลเชิงสมติฐานและกรอบแนวคิด 
ในการวิจยัการวิจยัอธิบาย ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยัแสดงโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ 
ของตวัแปรท่ีศกึษา 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. คะแนนของตวัแปรจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา บรรยากาศเชิงจริยธรรม

ของสถานศึกษา และผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน (ที่ได้จากแบบวัดที่ครูเป็นผู้ ให้ข้อมูล)  
มีความสอดคล้องกนั และมีคณุภาพเหมาะสมที่จะน ามาสร้างเป็นตวัแปรระดบักลุม่ได้ 

2. ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากจิตลกัษณะของครู 

3. ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูได้รับอิทธิพล
ทางตรงข้ามระดบัจากจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา 

4. ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมข้ามรับระดับจากจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาจากตัวแปรเชิงสาเหตุ  
(ปรโตโฆสะที่ ดี และโยนิโสมนสิการของผู้ บริหารสถานศึกษา) และตัวแปรเชิงสาเหตุด้าน
บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา 
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5. ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูได้รับอิทธิผล
ทางตรงข้ามระดบัจากผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน 

6. จิตลักษณะของครูได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามรับจากจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหาร
สถานศกึษา 

7. จิตลกัษณะของครูได้รับอิทธิผลทางอ้อมข้ามระดบัจากจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหาร
สถานศึกษาและตวัแปรเชิงสาเหตุ (ปรโตโฆสะที่ดี และโยนิโสมนสิการของผู้บริหารสถานศึกษา)
และตวัแปรเชิงสาเหตดุ้านบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 

8. ผลลัพธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงานได้รับอิทธิพลทางตรงระดับกลุ่มจากจริยธรรมเชิง
พทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 

9. ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงานได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดับกลุ่มจากตัวแปรเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (ปรโตโฆสะที่ดีและโยนิโสมนสิการ)
และตวัแปรเชิงสาเหตบุรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 

10. จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาได้รับอิทธิผลทางตรงระดับกลุ่มจากตัว
แปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (ปรโตโฆสะที่ดี และโยนิโส-
มนสิการ) และตวัแปรเชิงสาเหตบุรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา 

11. โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบัจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผล
ต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครูในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับโมเดลสมการ
โครงสร้าง พหรุะดบัของตวัแปรเชิงเหตแุละจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อจิต
ลักษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยในแต่ละหัวข้อจะมีการ
อธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎี การให้ความหมาย การวดัค่าตวัแปร รวมถึงการศกึษาวิจยัที่เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. บริบทโรงเรียนวิถีพทุธ  
1.1 โครงสร้างพหรุะดบัในโรงเรียน 
1.2 ความหมาย แนวคิดของโรงเรียนวิถีพทุธ 

2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัจริยธรรม 
2.1 หลกัการ ความหมาย ของจริยธรรม 
2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัจริยธรรม 
2.3 จริยธรรมสากล และจริยธรรมตะวนัตก 

3.จริยธรรมเชิงพทุธ 
3.1 หลกัการ ความหมายของจริยธรรมเชิงพทุธ 
3.2 องค์ประกอบของจริยธรรมเชิงพทุธ (อริยมรรคมีองค์ 8) 
3.3 จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 
3.4 จริยธรรมเชิงพทุธ (อริยมรรคมีองค์ 8) กบัไตรสิกขา (สิกขา 3) 
3.5 การวดัจริยธรรมเชิงพทุธ (อริยมรรคมีองค์ 8) 

4. ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา 
4.1 แนวคิดเชิงทฤษฎีจริยธรรมเชิงพทุธและผลของจริยธรรมเชิงพทุธส าหรับการวิจยั 
4.2 ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 

4.2.1 ปรโตโฆสะ 
4.2.2 โยนิโสมนสิการ 
4.2.3 บรรยากาศเชิงจริยธรรมของโรงเรียน 
4.2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของ

ผู้บริหารสถานศกึษา 
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5. ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน 
5.1 ภาวะผู้น าเชิงพทุธ 
5.2 ภาวะผู้ตามเชิงพทุธ 
5.3 ความเหนียวแน่นของกลุม่ 
5.4 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน 

6. จิตลกัษณะของครู 
6.1 สมรรถนะจริยธรรมเชิงพทุธ 
6.2 ความพงึพอใจในงาน 
6.3 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัจิตลกัษณะของครู 

7. พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู 
7.1 พฤติกรรมการท างานตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
7.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา 
7.3 พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ 
7.4 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู 

8. สถิติและโปรแกรมที่ส าคญัส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 
8.1 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
8.2 การพฒันาโมเดลสมการโรงสร้าง 
8.3 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหรุะดบั 
8.4 โปรแกรม Mplus 

9. งานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง 
9.1 งานวิจยัในประเทศ 
9.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

1. บริบทโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.1 โครงสร้างพหุระดับในโรงเรียน 

โรงเรียนเป็นองค์การที่มีโครงสร้างของงานแบบพหุระดับ (Multi-Level  Structure) 
ภาระงานของโรงเรียนแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับบริบทของโรงเรียน ระดับโรงเรียน และระดับชัน้
เรียน หากวิเคราะห์ระบบใหญ่ภายในโรงเรียนจะพบว่าปัจจยัการท างานมีความเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน 
ครู ผู้ บ ริหาร ทรัพยากรต่าง ๆ การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน ปัจจัยเหล่านี น้ าสู่
กระบวนการในโรงเรียน 2 ระดับ คือ ระดับโรงเรียนและระดบัชัน้เรียน ในระดับโรงเรียนเก่ียวข้อง
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กบัการก าหนดระดบัผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนท่ีต้องการ การสร้างภาวะผู้น าให้กบัครู การหาฉนัทามติ
ในกลุ่มครูเพื่อตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ หรือการสร้างความร่วมมือในการวางแผนของครู การพฒันา
งานตามมาตรฐานและโครงสร้างต่าง ๆ การสร้างบรรยากาศการท างาน ส่วนกระบวนการในระดบั
โรงเรียนเป็นภาระงานของครูที่เก่ียวข้องกบัการจดัตารางเวลาในการปฏิบติังาน และการจดัเนือ้หา
ตามหลักสูตรที่จะสอนออกเป็นตารางเรียน ออกแบบโครงสร้าง รูปแบบ และวิธีสอนที่จะใช้ใน
ห้องเรียน ซึ่งมีหลากหลายและแปรไปตามระดับชัน้ของผู้ เรียน ส่วนผลลัพธ์ที่มาจากปัจจัยและ
กระบวนการของโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนท่ีวัดจากพัฒนาการด้านต่าง ๆ และ
คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนที่สะท้อนความต้องการของครอบครัว ชุมชน และสงัคมที่มี
ผลผลิตของโรงเรียน (ประวิต เอราวรรณ์, 2562, นน.89-101) แสดงดงัภาพประกอบ 3 

 

 

ภาพประกอบ 3 โครงสร้างการบริหารงานและการปฏิบติังานในโรงเรียน 

ที่มา : ประวิต เอราวรรณ์ . (2562). การวิจัยและการพัฒนาองค์การในโรงเรียน  
Research and organization development in schools (พิม พ์ค รัง้ที่  3 ฉบับป รับปรุงใหม่ ). 
มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
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พฒันาการจดัการศกึษาของไทยแต่เดิมนัน้นบัตัง้แต่ช่วงระยะเวลาก่อนการมีหลกัสตูรใช้
อย่างเป็นทางการในสมยัสโุขทยัจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ตัง้แต่ พ.ศ.1826-2434) ซึ่งอาจ
เรียกว่า “การศกึษาแผนโบราณ” แม้จะไม่มีหลกัสตูรที่เขียนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่ก็ถือว่ามีสิ่ง
ที่ยึดถือเป็นแนวทางแทนหลักสูตร คือ แบบเรียน ลักษณะการจัดการเรียนการสอนรัฐยังไม่ได้มี
นโยบายที่จะจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน ดงันัน้จึงไม่ได้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายไว้เป็นหลกัฐาน
แต่เมื่อได้พิจารณาจากการจัดการศึกษาสามารถอนุมานได้ว่า นโยบายส่วนรวมของการจัด
การศึกษาแผนโบราณมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านพทุธิศึกษาและจริยศึกษา คือ มุ่งให้พลเมือง
อ่านเขียนเรียนเลขและมีศีลธรรมตามแนวพระพทุธศาสนา 

ครัน้ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดการศึกษาเร่ิมเป็น
นโยบายของรัฐโดยให้ความส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) การฝึกคนเพื่อเข้ารับราชการ 2) เพื่อเป็น
คณุประโยชน์ของผู้ เรียนเอง และ 3) เพื่อส่งเสริมพระพทุธศาสนา นอกจากนัน้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้ประกาศตัง้โรงเรียนมูลศึกษาขึน้ในวัดต่าง ๆ ทั่วไปทัง้ในกรุงและหัวเมือง เพื่อจะขยาย
การศกึษาให้แพร่หลายไปยงัประชาชนอย่างทัว่ถึงและเพื่อต้องการจะให้การจดัการศึกษาเป็นแบบ
แผน 

ส าหรับกระบวนการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังคงยึดแบบเรียนเป็นหลกัและให้สอนตาม
แบบข้อบงัคบัที่ก าหนดไว้ในแต่ละวิชา แต่ก็มีบางวิชาที่ให้สอนตามความสามารถของครู และครูยงั
ต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างของนักเรียนด้วย ส าหรับวิชาที่ถือว่าส าคัญที่สุดซึ่งเป็นวิชาที่
บงัคบัให้สอนและมีปรากฏอยู่ในหลกัสตูรหลายยุคสมัย คือ วิชาจรรยา อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
จากการศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการจัดการศึกษาของไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้จะมี
ลกัษณะที่เป็นพฒันาการจากเบื่องบนสู่เบื่องล่าง (Administrative Approach) เป็นหลกั และการ
ให้ความส าคญักบัการพฒันาคนในแง่ศีลธรรมจรรยาเป็นหลกั เพื่อมุ่งหมายให้ผู้ เรียนได้ด ารงชีวิต
บนพืน้ฐานแห่งคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม แต่หลังจากการ
ได้รับอิทธิพลการศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยได้มีการจัดตัง้
และทดลองโครงการศึกษาแบบต่าง ๆ อยู่มากในขณะเดียวกันจึงเกิดนักวิชาการทางการศึกษา  
ที่รับอิทธิพลการศึกษาแบบตะวันตกเพิ่มมากขึน้เช่นกันทัง้นีจ้ึงนับว่าเป็นประโยชน์กบัการพัฒนา
การศึกษาของชาติอยู่ไม่น้อย แต่ในขณะเดียวกนัประเทศไทยก าลงัต้องการการพฒันาบนฐานของ
ความยัง่ยืนเพราะฉะนัน้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาทุกระดบัจึงไม่ควรละทิง้มรดกทาง
การศึกษาที่เก่ียวเนื่องมากับพระพุทธศาสนาตัง้แต่ครัง้บรรพกาล จึงจะได้ชื่อว่าประเทศไทย
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สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง อยู่บนรากฐานของการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2544, นน.125-155) 

ปัจจุบนัการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทยโดยส านักงานคณะการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานมีหน้าที่หลักในการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  จัดตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2546 เนื่องจากจากการกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตาม
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัปฐมวยั จนถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

1.2 ความหมายและแนวคิดของโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Oriented School) หมายถึง โรงเรียนในระบบปกติ 

ทกุระดบั ในสงักดัของกระทรวงศกึษาธิการท่ีมุ่งเน้นการน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาตามหลกั
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนใน
ภาพรวมของสถานศกึษา ผ่านกระบวนการทางวฒันธรรม มุ่งแสวงหาทางแห่งปัญญา และมีความ
เมตตาสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของประเทศ ภายใต้สงักัดของนักพัฒนานวตักรรมการจัด
การศึกษา (สนก.) และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบนัวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลยัมหา
จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั และคณะกรรมการด าเนินงานขบัเคลื่อนโรงเรียนวิถีพทุธแห่งประเทศไทย 
(คขวท.) เป็นผู้ประสานงานและนิเทศส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์ตวัชีว้ดัอตัลกัษณ์โรงเรียน
วิถีพทุธ 

แนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธสืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการ ประชุมเร่ือง 
“หลกัสตูรใหม่เด็กไทยพฒันา”ขึน้เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2545 โดยมี พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม ได้หารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อ
สนองตอบความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคล เพื่อน าพาเด็กและเยาวชนไทยก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งในที่ประชุมโดยศาสตราจารย์ ดร. ชยัอนนัต์ สมุทรวณิช เสนอให้มีการนา
หลกัธรรมค าสอนพระพทุธศาสนามาบรูณาการกบัการบริหารจดัการในโรงเรียน และหลงัจากเสร็จ
สิน้การประชุมในครัง้นัน้แล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้น าความเห็นของที่ประชุมมาหารือต่ออีก 
หลายครัง้จนถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2546 ดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะได้ไปกราบขอค าแนะน าเร่ืองการจดัโรงเรียนวิถีพุทธจากพระพรหมคณุาภรณ์ (ประยุทธ์ 
ปยุตฺโต) ณ วดัญาณเวศกวนั จ.นครปฐม และในเวลาต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จดัประชมุเร่ือง
โรงเรียนวิถีพทุธเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดอีกหลายครัง้ โดยมีพระพรหมบณัฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 
จนได้ก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเบือ้งต้น ในสาระส าคัญ 3 ด้าน คือ  
1) ภาพสรุปโรงเรียนวิถีพุทธ 2) กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  และ 3) แนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ 
เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มี สติปัญญารู้เข้าใจในทาง
คณุค่าแท้ใช้กระบวนการทางวฒันธรรมแสวงปัญญา และมีวฒันธรรมเมตตา เป็นฐานการด าเนิน
ชีวิตโดยมีผู้บริหารและครูเป็นกลัยาณมิตรแห่งการพฒันา ภายใต้หลกัปัญญาวฒุิธรรม 4 ประการ 
คือ1) สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้สัตบุรุษ(คนดี) ใกล้ผู้ รู้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีครู 
อาจารย์ดี มีข้อมลู มีสื่อที่ดี 2) สทัธัมมสัสวนะ หมายถึง การรับฟังพระสทัธรรม การอาใจใส่ศึกษา
เล่าเรียนโดยมีหลกัสูตร การเรียนการสอนที่ดี 3) โยนิโสมนสิการ หมายถึง การท าในใจโดยแยบ
คาย มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี  และ 4) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 
หมายถึง การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ให้ถูกต้องมีความสามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้
จริง และด าเนินชีวิตได้อย่างถกูต้องชอบธรรม 

ธรรมทัง้ 4 ประการนี ้จะส่งเสริมให้ผู้ เรียนพฒันาตามหลกัไตรสิกขา ได้อย่างชดัเจน 
โดยมีแนวคิดเบือ้งต้น ดงัต่อไปนี ้

1. ด้านกายภาพ มีการจดัอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน และแหลง่เรียนรู้
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ และปัญญา อาทิ มีหอพระพุทธรูป เด่นสง่าเหมาะสม น้อมน าให้
ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอ คอยสอดสอ่งดแูลเสียงต่าง ๆ ไม่ให้อกึทกึหากเปิดเพลงกระจายเสียง
ให้พิถีพิถนัในการเลือกเพลงที่สง่เสริมสมาธิ ประเทืองปัญญา เป็นต้น 

2. ด้านกิจกรรมพืน้ฐานวิถีชีวิต มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับชีวิตจริง หรือใน
โอกาสวันส าคัญต่าง ๆ แบบบูรณาการ ทัง้ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยเน้นการมีวิถีชีวิต หรือ
วัฒนธรรมของการกิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพื่อให้เป็นไปแนวทางคุณค่าแท้ของการ
ด าเนินชีวิต เช่น กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมรับศีล กิจกรรมท าสมาธิ กิจกรรมพิจารณา
อาหารก่อนรับประทาน เป็นต้น 

3. ด้านการเรียนการสอน มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธ
ธรรมเพื่อพัฒนาผู้ เรียน อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ เรียนด้วยหลกัพุทธธรรมอย่างต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ เช่น มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อน
ไตรสิกขา จัดหน่วยการเรียนรู้ให้มีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้และปฏิบติั จดัการเรียนรู้
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โดยน าหลกัพุทธธรรมมาเป็นฐานในการคิด หรือเป็นเกณฑ์ตรวจสอบการเรียนรู้ การปฏิบติั หรือ
เชื่อมโยงการเรียนรู้สูห่ลกัธรรมในการพฒันาตนและผู้ อ่ืน เป็นต้น 

ทัง้นี ก้ระบวนการจัดการเรียนรู้ควรมีลักษณะ “สอนให้ รู้ ท าให้ดู อยู่ ให้ เห็น”  
โดยนกัเรียนมีกระบวนการเรียนรู้การพฒันาทัง้ด้านกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งให้นกัเรียนมี
คณุลกัษณะ “กิน อยู่ ด ูฟัง เป็น” ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาตนและสงัคมโดยเกือ้กลูกนั 

4. ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ มีการสง่เสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้ และ
พัฒนาไตรสิกขา มีบรรยากาศของการเคารพอ่อนน้อม ยิม้แย้มแจ่มใส การมีความเมตตา กรุณา 
ของบุคลากรทัง้หมดในโรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ลด ละ เลิก
อบายมขุทัง้ปวง 

5. ด้านการบริหารจัดการ มีการสง่เสริมให้บคุลากรร่วมท างานกบัชุมชน เพื่อสร้าง
ความตระหนักและศรัทธา รวมทัง้เสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลกัการและวิธีด าเนินการโรงเรียน  
วิถีพทุธ โดยผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายพยายามสนบัสนนุกิจกรรมในลกัษณะต่าง ๆ ที่จะสนบัสนนุและเป็น
ตวัอย่างในการพฒันาผู้ เรียนตามวิถีชาวพทุธ 

โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ เป็นการด าเนินการส่งเสริมนวตักรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้ระบบสมัครใจตามแต่ละสถานศึกษาจะพิจารณาด าเนินการตามบริบทของโรงเรียน เพื่อมุ่ง
พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรง แต่จากผลการ
ด าเนินการที่ส่งผลดีต่อผู้ เรียน ผู้บริหาร คณะครู และชุมชนบ้านวดั ในบริบททางวฒันธรรม ท าให้
การด าเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นที่สนใจจากสถานศึกษาจ านวนมาก  มหาเถร
สมาคมจึงมีมติเห็นชอบให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุน โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ คณะด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธได้สงัเคราะห์ความรู้การด าเนินงานที่ผ่านมาจน
ได้เป็นบทสรุปว่าเงื่อนไขส าคัญที่โรงเรียนจะด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นรูปธรรม มี 29 
ประการ สูค่วามเป็นโรงเรียนวิถีพทุธ ปัจจบุนัได้มีการจ าแนกโรงเรียนวิถีพทุธออกเป็น 3 ระดบั คือ  

1) โรงเรียนวิถีพุทธทั่ วไป คือโรงเรียนที่มีการด าเนินการตามมาตรฐานและ
ตัวชี ว้ัดอัตลักษ ณ์  29 ประการใน โรง เรียนวิ ถีพุ ทธ  โดยการลงทะเบี ยนผ่ าน เว็บ ไซ ต์ 
www.vitheebuddha.com แล้วพัฒนาตามแนวอัตลักษณ์  29 ประการ มี รายงานผลการ
ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ลงบนเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com จึงได้ชื่อว่า
โรงเรียนวิถีพทุธ 
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2) โรงเรียนวิถีพุทธชัน้น า คือ โรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน จนเป็นแบบอย่างได้ และมีการด าเนินการตามมาตรฐานและ ตัวชีว้ั ดอัตลักษณ์ 29 
ประการ ในโรงเรียนวิถีพทุธ อย่างชดัเจนอย่างเป็นประจกัษ์  

3) โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน คือ โรงเรียนวิถีพุทธชัน้น าที่ด าเนินการตาม
มาตรฐานและตัวชีว้ัดของอัตลักษณ์ 29 ประการในโรงเรียนวิถีพุทธ และมีนวัตกรรมที่เป็นตัว
ด าเนินงานอย่างชัดเจนตามเกณฑ์ชีว้ัด จนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี ฯ 
 

 

ภาพประกอบ 4 ความสมัพนัธ์ของการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 
ที่เอือ้ต่อการพฒันาผู้ เรียนวิถีพทุธ 

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ. พิมพ์ครัง้ที่ 
2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้นและพสัดภุณัฑ์ (ร.ส.พ.). 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม 
ผู้ รู้ทัง้หลายต่างมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล (Rational Being) มีปัญญาเป็นแก่น

สาร (Essence) ซึ่งท าให้มนุษย์มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ มนุษย์จึงสามารถเรียนรู้และ
สามารถสร้างสรรค์อารยธรรมต่าง ๆ ทัง้ทางวตัถุ ทางปัญญา และทางจิตใจให้เจริญก้าวหน้า โดย
มีจุดเร่ิมต้นจากความสงสัยใคร่รู้ในเร่ืองราว ๆ โดยเฉพาะความต้องการรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ 
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(Self-Awareness) ผลกัดนัให้มนุษย์รู้จกัสร้างสรรค์ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น ปรัชญา 
ศาสนา ชีววิทยา ประวติัศาสตร์ สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ เพื่อเข้าถึงความจริงหรือสจัธรรม
ของชีวิตในหลากหลายมิติ และในความจริงของชีวิตที่หลากหลายมิตินัน้ “ความจริงของชีวิต
ในทางจริยธรรม” ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับการกระท าของมนุษย์ในแง่ของความผิดชอบชัว่ดี และการ
เข้าถึงความดีงามสูงสุด ถือเป็นมิติความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งที่มนุษย์พยายามท าความเข้าใจ  
จึงเป็นที่มาของการศึกษาเก่ียวกับจริยศาสตร์ในปัจจุบนั (สรรเสริญ  อินทรัตน์และคณะ, 2552, 
นน.1-24) 

2.1 หลักการ ความหมาย ของจริยธรรม 
กีรติ บุญเจือ (2551, นน.1-6) ให้ความหมายว่าจริยธรรม (ethic) หมายถึง ประมวล

ข้อธรรมหรือคุณธรรมอนัพึงประพฤติปฏิบติัที่ท าให้คนเป็นคนดี คือพฤติกรรมที่มีมโนธรรมน าทาง
นัน่คือต้องมีความส านึกและมีการตัดสินใจกระท าการจากความส านึก ซึ่งจัดเป็นวิชาจริยศาสตร์
หรือวิชาที่ว่าด้วยความประพฤติที่เก่ียวข้องกับประเด็นส าคัญ 3 ประการ คือ  ความประฤติ 
(conduct) พฤติกรรม (behavior) และ มโนธรรม (conscience)  

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2559) อธิบายว่าจริยศาสตร์ คือสาขาของ
วิชาปรัชญาว่าด้วยการแสวงหาความดีสงูสดุของมนษุย์ และการแสวงหาเกณฑ์ในการตดัสินความ
ประพฤติของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร ด้วยการตอบข้อสงสัยหรือปัญหา 
3 ประการเก่ียวกับ 1) ปัญหาเร่ืองความมีอยู่ของคณุค่า เช่น ค าถามว่าความดีคืออะไร 2) ปัญหา
เร่ืองมาตรการตดัสินความดี เช่น ความพอใจส่วนตวัของแต่ละคน ใครพอใจเร่ืองใด เร่ืองนัน้ก็คือ
ความดีส าหรับเขา และ3) ปัญหาเร่ืองอดุมคติของชีวิต เช่น  การด าเนินชีวิตแบบใดจึงดีที่สดุ  

โคลเบิร์ก (Kohlberg, 1976, pp.31-53) อธิบายว่า จริยธรรม (Morality) คือระบบ
ของการท าความดีละเว้นความชัว่ ที่ประกอบด้วยปัจจยัน าเข้า (Input) ซึ่งเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุใน
ด้านจิตใจและสถานการณ์ และมีปัจจยัผลลพัธ์ (Output) จริยธรรมจึงมีความหมายครอบคลมุทัง้
สาเหต ุกระบวนการ และผลของการกระท าความดีละเว้นความชัว่ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2556b, น.303) ให้ความหมายว่าจริยธรรมเป็นค านาม หมายถึง 
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม โดยมีข้อสงัเกตว่ามีการใส่วงเล็บภาษาองักฤษ
ค าว่า Ethics หลงัค าว่า จริยศาสตร์ และใส่วงเล็บภาษาองักฤษค าว่า Moral Education หลงัค าว่า 
จริยศึกษา แต่ไม่ปรากฏการใส่วงเล็บค าภาษาอังกฤษหลงัค าว่า จริยธรรม อันแสดงถึงความไม่
แน่ใจว่าค านีต้รงกับค าใดในภาษาองักฤษ เมื่อไม่มีการก าหนดให้แน่นอนลงไป บางท่าน จึงใช้ค า
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ว่า จริยธรรม ให้หมายถึง Morality เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ ถึงกับกล่าวว่า จริยธรรมก็คือศีลธรรม
ซึง่ตรงกบั Morality นัน่เอง  

ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555) อธิบายว่าจริยธรรมว่าหมายถึง
ระบบของการท าความดี ละเว้นความชั่วของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของสาเหตุภายใน
ด้านจิตใจ และสาเหตภุายนอก คือ สภาพแวดล้อมทางสงัคม  

สาโรช  บัวศรี (2561, นน.89-93) มุ่งเน้นอธิบายความหมายของค าว่าจริยธรรมใน
เชิงคณุค่าหรือค่านิยม (value) ว่ามีความหมาย 2 นยั คือ ความหมายอย่างแคบ หมายถึง คณุค่า 
หรือค่านิยมบางประเภท เช่น ประเภทศีล และประเภทธรรม เป็นต้น ส่วนความหมายอย่างกว้าง
นัน้หมายถึง ค่านิยมอย่างอ่ืน ๆ อีกหลายประการ ซึ่งกระบวนการเกิดค่านิยมที่ดีได้นัน้สามรถ
พิจารณาที่มาจากปรัชญาการศึกษาและพุทธปรัชญาซึ่งมีจุดร่วมเดียวกนัที่ก่อให้เกิดความยึดถือ
ในค่านิยม คือ ความลึกซึง้หรือความประทับใจ โดยทั่วไปแล้ว ค่านิยมอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  
1) ประเภทที่พระศาสดาหรือพระผู้ เป็นเจ้าก าหนดให้ (God-Given) เช่น ศีล หรือหัวข้อธรรมะ 
ต่าง ๆ และ 2) ประเภทที่สังคมก าหนดขึน้เอง (Convention) เช่น ประเพณี  กฎหมาย วินัย 
จรรยาบรรณ เป็นต้น 

ส าเริง  บุญเรืองรัตน์ (2561, นน.318-327) ได้ศึกษาจริยศาสตร์ในวรรณคดีไทย 
(Ethics in Thai Literature) โดยให้ความหมายว่า ความคิดที่ว่าด้วยความสุข ความดี ความ
ถูกต้อง การประฤติ การปฏิบัติตนให้เหมาะสมและสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรด าเนินชีวิตไปถึง โดย
อธิบายเพิ่มเติมว่าความคิดด้านปรัชญาของไทยไม่มีการเขียนไว้เป็นการเฉพาะแต่จะสอดแทรกอยู่
ในเอกสารต่าง ๆ โดยเฉพาะในวรรณคดีไทย สมยัต่าง ๆ โดยเฉพาะสมยัสโุขทยัดงัที่ปรากฏหลกัค า
สอนในทางจริยศาสตร์ในหลกัศิลาจารึก นอกจากนีสุ้ภาษิตพระร่วงหรือบญัญัติพระร่วงที่สอนให้
ประชาชนประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นคนดียงัถือได้ว่าเป็นต าราจริยศาสตร์เลม่แรกของไทยโดยแท้ 

สุรางค์  โค้วตระกูล (2559, นน.399-401) ได้รวบรวมความหมายของจริยธรรมที่มี
ผู้ เชี่ยวชาญเก่ียวกับจริยธรรมได้ให้ไว้ โดยแบ่งความหมายของจริยธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1 จริยธรรมคือหลักการหรือแนวทางปฏิบัติตน และประเภทที่ 2 จริยธรรม คือ การ
กระท าหรือการแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ลกัษณะของจริยธรรมคือสิ่งที่เรียนรู้ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) องค์ประกอบเชิงพุทธิปัญญาหรือความรู้คิด 2) องค์ประกอบเชิง
ความรู้สกึและอารมณ์ และ 3) องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561a, นน.63-64) อรรถาธิบายว่า
จริยธรรหมายถึง ธรรมคือความประพฤติ หลักความประพฤติ หลกัการด าเนินชีวิต ในภาษาไทย
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จริยธรรม หมายถึง หลกัความประพฤติดีงาม หรือศีลธรรม จริยธรรมเป็นค าที่นิยมใช้เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2500 โดยน ามาใช้แทนค าว่าศีลธรรม ซึ่งเป็นค าเก่าที่ใช้กนัมานานในสงัคมไทย เป็นชื่อวิชา
เรียนเรียกว่าวิชาศีลธรรมในหลกัสูตรต่าง ๆ การบัญญัติค าว่าจริยธรรมขึน้มานีเ้ป็นเชิงให้เป็นค า
แปลส าหรับค าภาษาองักฤษว่า Ethics ซึง่ว่าด้วยหลกัความประพฤติ การแสดงออกที่ดีงามโดยมกั
ใช้คู่กับค าว่าคุณธรรมซึ่งให้หมายถึง virtue ที่เป็นคุณสมบัติหรือความดีงามในจิตใจ ในทาง
พระพุทธศาสนาจริยธรรม แปลว่า ธรรมคือจริยะ หรือ หลักจริยะ คือหลักความประพฤติ หรือ
หลักการด าเนินชีวิต และจริยะในค าว่า พรหมจริยะ(พรหมจรรย์) ซึ่งแปลว่าความประพฤติอัน
ประเสริฐมีความหมายกว้างว่า ได้แก่ มรรคมีองค์ 8  

เฟลด์เมน (Feldman, 1978, pp.1-15) อธิบายความหมายว่าของค าว่าจริยธรรม 
(Morality) ว่าเป็นค านาม ส่วนค าว่า ทางจริยธรรม (Moral) เป็นค าคุณศัพท์ และมักน าไปใช้
ร่วมกับค าอ่ืน ๆ เช่น การตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgment) หลกัการทางจริยธรรม (Moral 
Principle) เป็นต้น นอกจากนีเ้ฟลด์แมน ยังระบุว่าค าเหล่านีอ้ยู่ภายใต้ความหมายของค าว่า 
จริยศาสตร์ (Ethics) ทัง้สิน้ ซึ่งหมายถึงการศึกษาเชิงปรัชญาเชิงจริยธรรมหรือศีลธรรมซึ่งเรียกว่า
ปรัชญาจริยะที่มุ่งศกึษาพฤติกรรมของมนษุย์ที่ครอบคลมุเร่ืองของจริยธรรมทัง้หมด 

ฟอกซ์ (Fox, 1990, pp.3-7) กล่าวถึงความเหมือนและความแตกต่างของค าว่า  
จริยศาสตร์และจริยธรรม และยอมรับว่าทัง้ 2 ค าสามารถใช้แทนกันได้ โดยค าว่าจริยธรรมใช้ใน
ความหมายที่เก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ปฏิบติัของบุคคลและกลุ่ม ส่วนค าว่าจริยศาสตร์
มุ่งเน้นในทางการศกึษากฎระเบียบหรือหลกัการที่บุคคลหรือกลุ่มก าหนดขึน้มาในเชิงจรรยาบรรณ
วิชาชีพเสียมากกว่า 

กราสเซียน (Grassian, 1992, pp.3-4) ได้ให้ความหมายของค าว่าจริยศาสตร์ไว้ว่า
หมายถึงการศึกษาจริยธรรมของมนุษย์หรือปรัชญาจริยะที่ศึกษาเก่ียวกับการกระท าที่ถูกต้อง 
คุณลักษณะทางจริยธรรม ความผูกพัน ความรับผิดชอบ ความยุติธรรมทางสังคม รวมทัง้
การศกึษาถึงธรรมชาติของการด าเนินชีวิตที่ดี 

โพจแมน (Pojman, 1995, p.1) กล่าวถึงความหมายของจริยธรรมซึ่งครอบคลุม
ความหมายของจริยศาสตร์ (ethics) หรืออาจครัง้อาจเรียกว่า ปรัชญาจริยะ (moral philosophy) 
ในแง่ของระบบที่พยายามท าความเข้าใจกบัแนวคิด/สงักปั (concept)ทางจริยธรรม เก่ียวกับการ
ตัดสินคุณค่าโดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจริยธรรมเพื่ออธิบายความถูกต้อง 
ความดี ความเลว เป็นต้น 
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ชอว์ (William H. Shaw, 1999, p.3)ได้อธิบายความหมายที่มาของค าว่าจริยศาสตร์
(Ethics) ว่ามาจากค าในภาษากรีกที่ว่า Ethos ซึง่หมายถึงคณุลกัษณะ (Character) หรือหมายถึง 
ความเป็นประเพณี  (Custom) และชอว์ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่านักปรัชญามักแยกค าว่า  
จริยศาสตร์ (Ethics) ออกจากค าว่า จริยธรรม (Morality) โดยอธิบายว่าจริยธรรมมักใช้ใน
ความหมายที่เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์หรือคุณค่าอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ส่วนค า
ว่าจริยศาสตร์มีความมุ่งหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเป็นระบบในทางวิชาการ 
โดยถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา แต่ชอว์ก็ยอมรับว่าในปัจจุบนัมีการใช้ค าว่าจริยศาสตร์
และจริยธรรมในความหมายของการบรรยายสภาพการกระท าของมนุษย์ในทางที่ถกูต้อง หรือการ
เป็นคนดีนัน่เอง 

ลเูปอร์ (Luper Steven, 2002, pp.14-15) อธิบายความหมายของค าว่าจริยศาสตร์
ว่าเป็นค าที่บ่งบอกถึงความพยายามในการศึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนว่าประชาชนควรด าเนิน
ชีวิตอย่างไร ธรรมชาติของคนดีและการมีชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร และควรท าอย่างไร โดยที่ลูเปอร์  
ได้แยกประเด็นพืน้ฐานทางจริยธรรมออกเป็น 2 ประการ คือ 1) แนวความคิดเก่ียวกับเร่ืองของ
ความดี และ 2) แนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของความถกูต้อง 

โจนส์และคณะ (Jones, 2007 , p.20) ได้แยกประเด็นและความหมายของ 
จริยศาสตร์ไว้ 3 ประการ ดงันี ้

1) จริยศาสตร์ปทัสถาน (Normative Ethics) หมายถึง การศึกษาจริยศาสตร์
แบบดั่งเดิม ในเชิงพรรณนา เก่ียวกับเร่ืองราว และปัญหาทางจริยธรรมของมนุษย์เพื่อช่วยให้
มนุษย์มีแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและน าไปสู่ความดีงาม เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการ
ก าหนดปทัสถาน (Norms) ทางสังคม การวางกฎระเบียบของสังคม (Rules) หรือการก าหนด
แนวทางแห่งการประพฤติตน (Action Guides)  

2) อภิจริยศาสตร์ (Metaethics) หมายถึง การศึกษาจริยศาสตร์ที่สืบเนื่องมาจาก 
จริยศาสตร์ปทสัถาน เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้อกบัธรรมชาติและความหมายของการตดัสินด้านจริยธรรม  
ซึง่เป็นสว่นช่วยสง่เสริมประเด็นของการศกึษาในอนัดบัแรกให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ 

3) จริยศาสตร์ประยกุต์ (Applied Ethics/Practical Ethics) หมายถึง จริยศาสตร์
ที่มีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพสงัคมในปัจจุบัน โดยอาศัยหลกัการของจริยศาสตร์ปทัสถาน
เพื่อแสวงหาและแก้ไขประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรมที่ยากแก่การแก้ไข (Moral Dilemma) และสง่ผล
กระทบต่อจริยธรรมอันดี เช่น การตัดสินเชิงจริยธรรมเก่ียวกับกรณีทารุณกรรมสตัว์ การท าแท้ง 
หรือการช่วยให้ตายอย่างสงบว่าอย่างไร เป็นต้น 
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ทอมป์สนั (Thompson, 2012, pp.34-35) อธิบายความแตกต่างของจริยศาสตร์และ
จริยธรรม ไว้ดงันี ้จริยศาสตร์ (Ethics) หมายถึง การศกึษาเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรม
โดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งมักจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการก าหนดปทัสถานทางสงัคม และการตัดสินพฤติกรรม
ทางจริยธรรมอย่างมีเหตผุล จริยธรรม (Morality) หมายถึง หลกัปฏิบติัของคนในสงัคมที่มีพืน้ฐาน
มาจากคุณค่าหรือค่านิยมซึ่งได้รับมาจากการถ่ายทอดของสงัคมภายนอก อย่างไรก็ตามทัง้จริย
ศาสตร์และจริยธรรมมิได้ท าหน้าที่แยกออกจากกัน ทอมป์สนัจึงสรุปว่าจริยศาสตร์เป็นค าเพื่อใช้
บรรยายการศกึษาตรวจสอบประเด็นทางจริยธรรม (Moral Issues) อย่างมีเหตผุลและเป็นระบบ 

ราเชลส์ (Rachels, 2012, p.1) ได้พยายามอธิบายความหมายของค าว่าจริยธรรมใน
เชิงปรัชญาจริยะ (Moral Philosophy) จากแนวความคิดของโสเครติส (Socrates)ที่ว่าคุณธรรม
เป็นวิถีในการด ารงชีวิตว่าจะท าอย่างไร และท าไมจึงท าอย่างนัน้ ว่าเป็นลกัษณะของการแสวงหา
ความรู้ทางด้านจริยธรรม นอกจากนัน้เขายังพยายามยกกรณีตัวอย่างประกอบการอธิบายการ
ตดัสินเชิงจริยธรรมเพื่อให้เห็นแนวคิดนิยามพืน้ฐาน (Minimum Conception) ก่อนที่จะอธิบายว่า
จริยธรรมคืออะไร 

วศิน  อินทสระ (2549, น.22) ให้ความหมายค าว่าจริยธรรม หมายถึง ธรรมที่ควร
ประพฤติ ตามค าแปลนีเ้ล็งไปในทางฝ่ายดีคือบุญหรือกุศลธรรม ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 
Ethically คล้าย Ethics ที่หมายถึงจริยศาสตร์นัน่เอง 

จ าเริญรัตน์  เจือจนัทร์ (2548, น.8) อธิบายว่า ในภาษาไทยจริยศาสตร์มีรากศพัท์มา
จากภาษาสนัสกฤต โดยค าว่า “จริย” หมายถึง พึงประพฤติ และ “ศาสตร์” หมายถึง วิชา รวมกัน
จึงมีความหมายว่า วิชาที่ว่าด้วยความประพฤติ ส่วนในภาษาองักฤษใช้ค าว่า “ethics/ethic” ซึ่งมี
รากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “ethikos” ซึ่งหมายถึงจริยธรรม (moral) และ “ethos” หมายถึง 
คุณลักษณะ (character) ซึ่งโดยรวมแล้วจึงสื่อความหมายที่บ่งบอกถึงคุณค่าหรือกฎแห่งการ
กระท าของกลุม่คนหรือปัจเจกบคุคนสงัคม  

จ าเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ (2557, นน.76-79) ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่าง
ของค าว่าจริยศาสตร์และจริธรรมว่า จริยศาสตร์ (Ethics) มุ่งเน้นในการศึกษาในเชิงศาสตร์ (วิชา
ความรู้) เป็นทฤษฎีที่มุ่งศึกษาแนวทางการตดัสินความประพฤติหรือพฤติกรรมของมนุษย์ ส่วนค า
ว่าจริยธรรม (Morality) มุ่งเน้นรูปแบบพฤติกรรมการกระท าทางด้านจริยธรรม ที่สังเกตได้ 
ตัง้สมมติฐานได้ รวมทัง้น าไปสู่การตดัสินหาข้อยติุด้วยการให้เหตผุลทางจริยธรรมได้ อนัมีพืน้ฐาน
มาจากความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ การใช้ค าว่าจริยศาสตร์และจริยธรรมซึ่งมีสาระส าคัญ
ใกล้เคียงกนัแต่ต่างกนัเล็กน้อย ซึง่อาจกลา่วได้ว่าจริยธรรมเป็นสว่นหนึ่งของจริยศาสตร์ 
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สรุปได้ว่าจริยธรรม หมายถึง ระบบความประพฤติที่บุคคลแสดงออกเชิงพฤติกรรม 
ในการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าอันเกิดจากการได้รับการศึกษา พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจอย่าง
เพียงพอเก่ียวกับการตัดสินความดี ความชั่ว และสิ่งที่พึงปฏิบัติ สามารถน าไปสู่การก าหนดเป็น 
ปทศัถานทางสงัคมได้ เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายสงูสดุคือความสขุในชีวิต 

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
2.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ 

เพียเจต์ (Piaget) และโคลเบิร์ก (Kohlberg) มีความเห็นที่ตรงกันในการอธิบาย
พัฒนาการทางจริยธรรมโดยถือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเกิดควบคู่กับพัฒนาการทางเชาว์
ปัญญา และเป็นผลของการปฏิสมัพนัธ์ของเด็กกบัผู้ อ่ืนซึง่อาจจะเป็นบิดามารดา ครู อาจารย์ และ
เพื่อนร่วมวยั โดยได้แบ่งขัน้พฒันาการทางจริยธรรมออกเป็น 2 ขัน้ คือ 1) ขัน้ยอมรับกฎเกณฑ์จาก
ผู้มีอ านาจเหนือตน (Heteronomous) เด็กอายรุะหว่าง 5-8 ปี เป็นขัน้การยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้มี
อ านาจเหนือตน เช่น บิดา มารดา ครูอาจารย์ หรือเด็กที่โตกว่า เป็นต้น เด็กจะปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดและเชื่อว่ากฎเกณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้ และ 2) ขัน้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ 
(Autonomous) เด็กที่มีอายุตัง้แต่ 9 ปีขึน้ไปจะเร่ิมมีความคิดว่ากฎเกณฑ์คือข้อตกลงระหว่าง
บคุคลและกฎเกณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากบุคคลที่ใช้กฎเกณฑ์นัน้ตกลงกนัว่าจะเปลี่ยน การ
ให้การร่วมมือและการนับถือซึ่งกันและกันเป็นองค์ประกอบส าคัญในขัน้นี ้(สุรางค์  โค้วตระกูล, 
2559, นน.64-67) 

2.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
โคลเบิร์ก (Kohlberg, 1976) นักจิตวิทยาที่ท าการวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการทาง

จริยธรรมแล้วพบว่าการใช้เหตุผลทางจรยธรรมสัมพันธ์กับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของ
มนุษย์จึงเป็นที่มาของ “ทฤษีพัฒนาการทางจริยธรรม” (Moral Development Theory) ซึ่งมีหลกั
คิดส าคัญว่าระดับพัฒนาการทางจริยธรรมขึน้อยู่กับระดับของการใช้เหตุผลทางจริยธรรม หรือ
กล่าวได้ว่าคุณภาพของคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลขึน้อยู่กับคุณภาพของเหตุผล ข้ออ้าง 
หรือหลกัการที่บุคคลใช้ตดัสินใจในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง ดี ชัว่ ถูกผิด ทฤษฎีของ
โคลเบิร์ก (Kohlberg) มีรากฐานสืบเนื่องมาจากทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget)ซึง่เขาได้ท าการศึกษา
บคุคลต่างเชือ้ชาติและวฒันธรรมทัง้ในทวีปยโุรป เอเซียและอเมริกา ผลการศกึษามนษุยชาติท าให้
สามารถแบ่งระดับการพัฒนาการทางจิตใจและใช้เหตุผลออกเป็น 3 ระดับ (Levels) และแต่ละ
ระดับแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ (Stages) ดังนัน้ พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์กจึงมี 6 ขัน้  
แสดงดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 โครงสร้างทางจิต 6 ขัน้ของจริยธรรมในมนษุย์ 

ที่มา: Kohlberg. L. (1976). Moral stages and moralization: The cognitive development 
approach. In T. Liekone (ed.) Moral development and behavior: Theory, research and 

social issues. New York: Holt, Rinehart and Winston. 

หลักการตัดสินใจทัง้ 6 ขัน้ จะครอบคลุมพัฒนาการของมนุษย์ตัง้แต่แรกเกิด
จนกระทั่งพัฒนาการถึงขีดสูงสุด และมีลักษณะเป็นสากล คือบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด  
เชือ้ชาติใดวัฒนธรรมใดก็มีแนวโน้มว่าเจริญโดยผ่านกระบวนการเหล่านีต้ามล าดบัขัน้ จากขัน้ต ่า
ไปหาขัน้สงู โดยไม่ข้ามขัน้ เว้นแต่บคุคลอาจมีพฒันาการต่างกนั  

ในขณะที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554, นน.9-15) ได้แสดงทัศนะ
เก่ียวกับกรณีความพยายามในการศึกษาเร่ืองจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1976) ที่แยก
จริยธรรมเป็นหลายระดบั จนถึงขัน้สงูที่มีการใช้ปัญญาตดัสินจึงถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่พิเศษ
กว่าการศึกษาจริยธรรมในแนวตะวันตกแบบเดิม ๆ  โดยทั่วไปซึ่งไม่สนใจเร่ืองของปัญญา 
โดยเฉพาะจริยธรรมสายหลักมองว่าจริยธรรมเป็นเร่ืองของบัญญัติทางสังคมหรือบัญญัติจาก
ศาสนาที่สืบเนื่องกนัมาค่อนข้างตายตวัโดยไม่พิจารณาถึงเหตผุลอ่ืนประกอบ แต่อย่างไรก็ตามการ
ตดัสินกรณีจริยธรรมของโคลเบิร์กก็ยงัมีความสบัสน และคลาดเคลื่อนกบัหลกัความเป็นจริงอยู่ไม่
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น้อย เช่น เขายกตัวอย่างกรณีของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ภรรยาป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งร้านค้าหนึ่งมี 
ยาดีที่จะบ าบดัโรคมะเร็งได้แต่ตัง้ราคาไว้แพง สามีจึงไปขโมยยาดังกล่าวเพื่อมาให้ภรรยา จึงเกิด
กรณีปัญหาเชิงจริยธรรมขึน้มาว่าจากการกระท าของสามีถือว่าถูกหรือผิด ดีหรือชัว่ โดยที่ โคลเบิร์
กสรุปผลการวินิจฉัยว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้อง เพราะชีวิตมีค่ากว่าเงินเป็นต้น แต่ในทาง
พระพทุธศาสนามองว่าการด่วนสรุปเพียงด้านใดด้านหนึ่งเก่ียวกบักรณีดงักล่าวนัน้คือความสบัสน
เชิงจริยธรรมที่ขาดการศึกษาพุทธศาสนาถือการศึกษาเป็นเร่ืองส าคญัเพราะการศึกษาเป็นตัวแท้
และเป็นที่มาของจริยธรรม ถ้าจริยธรรมไม่ท าให้เกิดการศึกษาพัฒนา ก็ไม่ใช่จริยธรรมที่ถูกต้อง  
 ในพระพุทธศาสนาท่านว่าต้องใช้หลกัวิภชัวาท (การคิด พิจารณาแบบแยกส่วน) ต้องแยกไปตาม
ความจริง คือ ไม่พยายามหาเหตุผลมากลบความจริง เพราะฉะนัน้จะเห็นได้ว่าวิธีการตัดสิน  
เชิงจริยธรรมในทางพระพทุธศาสนาจึงพิจารณาในแง่ของความจริงในธรรมชาติที่เป็นเร่ืองสจัธรรม
มาเป็นอันดับแรก และหลังจากนัน้จึงพิจารณาต่อไปว่าจะท าอย่างไรซึ่งเป็นเร่ืองของจริยธรรม  
ที่จะต้องพิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆประกอบในการตดัสินใจ จึงไม่มีค าตอบส าเร็จรูปแต่เป็นเร่ืองของการ
ใช้ทางเลือกที่ดีที่สดุ จึงสรุปได้ว่าจริยธรรมที่แท้ต้องหยัง่ถึงความจริงและโยงสูก่ารพฒันามนษุย์  

2.2.3 ทฤษฎีความฉลาดเชิงจริยธรรม (Moral Intelligence : MI) 
สุนันทา พลับแดง (2548, นน.201-205) อธิบายว่าพ่อแม่สามารถสร้างความ

ฉลาดทางจริยธรรมเป็นภูมิคุ้มกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้แก่ลูกด้วยการหล่อหลอมอารมณ์ 
จิตใจ และสังคมให้แก่เด็กได้มีพฤติกรรมรู้ผิด รู้ชอบ มีคุณธรรมน าชีวิต มีวิถีชีวิตแบบปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบและกล้าที่จะต่อต้านหรือปฏิเสธสิ่งที่จะน าพาชีวิตไปในทางวิบัติ ความฉลาดทาง
จริยธรรมเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดได้ โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดและเป็นผู้ที่ช่วยให้
เด็กได้เรียนรู้ได้ดีที่สดุก็คือพ่อแม่/ผู้ปกครอง ไม่ใช่ครูอาจารย์อย่างที่เข้าใจกนั 

พชรพรรณ จิ รังนิมิตสกุล และ ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้ มสิน (2563 , นน.172-187) 
แสดงผลการศกึษาวิจยัที่ส าคญัเก่ียวกบัสมัพนัธภาพในครอบครัวมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ
ผาสุกทางใจ โดยชีใ้ห้เห็นความส าคัญของอิทธิพลของการอบรมสัง่สอน การถ่ายทอดคุณธรรม 
ศีลธรรมให้เด็กสามารถแยกแยะได้ระหว่างความถูกผิด สิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวร้ายจึงจ าเป็นต้องมีการ
พฒันาให้เกิดความฉลาดทางจริยธรรม เพราะนอกจากจะน าความสงบสขุมาสู่จิตใจของเด็กแล้ว
ยังส่งผลไปถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมด้วย โดยงานวิจัยชิน้นีไ้ด้ใช้แนวคิดเก่ียวกับความ
ฉลาดทางจริยธรรมของเลนนิค และไคล์ (Lennick and Kiel, 2005) มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 2) ด้านความรับผิดชอบ 3) ด้านความเมตตากรุณา และ  
4) ด้านการให้อภยั 
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เลนนิค และไคล์ (D. a. F. K. Lennick, 2011, pp.21-88) ได้การวิเคราะห์ความ
ฉลาดทางเชิงจริยธรรม (Moral Intelligence :MI) ของบุคคลโดยเฉพาะผู้ น า ต้องมีเพื่อน าพา
องค์กรและสงัคมไปสู่ความส าเร็จและเป็นสขุ เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศที่จะน าพาบุคคลให้กระท า
ตามอดุมการณ์ ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง ซึง่ถือว่าเป็นหลกัการพืน้ฐานที่ส าคญัของมนุษย์
ที่เรียกว่า “กฎทอง (golden rule)” ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในตวับุคคล และองค์กรได้อย่างยัง่ยืน 
ซึ่งเขาได้มุ่งเน้นไปที่ 4 หลกัการส าคัญ คือ 1) หลกัความซื่อสตัย์ 2) หลกัความรับผิดชอบ 3) หลกั
ความเมตตา 3) หลกัการให้อภยั 

อธิบายว่าความฉลาดเชิงจริยธรรมเป็นพืน้ฐานส าหรับความคิดเชิงจริยธรรมและ
การกระท าของบุคคล การใช้หลกัทางจริยธรรมช่วยให้เราพฒันาค่านิยม ความเชื่อ และเมื่อหลอม
รวมค่านิยมและความเชื่อเหล่านัน้เข้ากบัหลกัจริยธรรมอย่างสอดคล้องกนัแล้วจะช่วยท าให้มั่นใจ
ว่าเป้าหมายและพฤติกรรมของเราอยู่ในแนวเดียวกันกับหลักจริยธรรม คล้ายกับเคร่ืองตรวจจับ
ควันไฟ โดยที่ ปัญญาของเราจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อเป้าหมายหรือการกระท าของเราไม่
สอดคล้องกบัเหลกัจริยธรรมคณุธรรม  

เลนนิค และไคล์ (Lennick and Kiel) เสนอแนวความคิดเพื่อให้บุคคลเข้าถึงหลกั
จริยธรรมด้วยเข็มทิศคณุธรรม (moral compass) จากการจดัต าแหน่งเป้าหมายและพฤติกรรมให้
สอดคล้องกบัเข็มทิศจริยธรรม ซึง่มีองค์ประกอบด้วย 3 ประการ คือ 

1) ความฉลาดทางจริยธรรม (Moral intelligence)  คือ ส่วนที่ท าเราให้มัน่ใจ
ได้ว่าการก าหนดเปา้หมายเชิงจริยธรรมสอดคล้องกบัหลกัเข็มทิศจริยธรรม 

2) ความสามารถทางจริยธรรม (Moral competence) คือ ความสามารถใน
การปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม หรือทกัษะในการท าสิ่งที่ถกูต้องของบุคคล 

3) ความสามารถทางอารมณ์ (Emotional competence) คือ ความสามารถ
ในการจดัการอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืนเมื่อต้องเผชิญกบัสถานการณ์เชิงจริยธรรม 

เมื่อกรอบเข็มทิศจริยธรรม เป้าหมาย และพฤติกรรมมีความสอดประสานกนัจะ
ท าให้เกิดการกระท าที่มีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นไปในทางที่ดี โดยเฉพาะใน
บทบาทของผู้น าสถานะการจัดต าแหน่งดังกล่าวจะช่วยดึงดูผู้ ตาม และสร้างบรรยากาศในการ
ท างานรวมทัง้ประสิทธิภาพในการท างานให้สงูขึน้อีกด้วย ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจึงใช้เวลาสว่น
ใหญ่ในการจัดวางต าแหน่งทางจริยธรรมของตนเอง แต่ก็เป็นเร่ืองยากอยู่พอสมควรที่จะจัดวาง
ต าแหน่งได้อย่างลงตวัโดยใช้หลกัความฉลาดทางจริยธรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งที่เราต้องการ 
และการด าเนินชีวิตจริงของเราที่ เรียกว่าผิดแนวทางจริยธรรม (misalignment) จึงไม่สามารถ
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ด าเนินไปสูค่วามเป็นตวัเราในอดุมคติได้ แต่โดยปกติแล้วการขาดทกัษะทางจริยธรรมไม่ก่อให้เกิด
การด าเนินชีวิตที่คลาดเคลื่อนกบัหลกัของเข็มทิศจริยธรรมมากนกั แต่สิ่งความไม่ดีที่ซ่อนอยู่ในตวั
บุคคลทุกคนที่เลนนิค และไคล์เรียกมันว่าไวรัสทางจริยธรรม (moral viruses) และสภาพการ
แสดงออกทางอารมณ์เชิงลบกลับเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับความสามารถเชิงจริยธรรม และ
สมรรถภาพทางอารมณ์ซึ่งจะน าเราไปสู่เป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับเข็มทิศคุณธรรม แสดงดัง
ภาพประกอบ 5 

 

 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดเส้นทางจริยธรรม 

ที่ ม า : Lennick, D. and F. Kiel. (2011). Moral Intelligence: Enhancing Business 
Performance and Leadership Success. New Jersy: Pearson Education, Inc. p.86. 

2.2.4 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน 
ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน (2544) น าเสนอทฤษฎีที่ใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่าง

ลกัษณะทางจิตกับพฤติกรรมของบุคคลในชื่อทฤษฎี “ต้นไม้จริยธรรม” น าเสนอองค์ประกอบของ
จิตลกัษณะ 8 ประการ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี เก่ง และมีความสุข ของคนไทยโดยมี
พืน้ฐานจากผลการวิจยั 12 เร่ือง และทฤษฎีนีไ้ด้รับการตรวจสอบและมีผลการวิจยัที่สนับสนุนมา
ตลอดจนกระทัง่ปัจจุบนั ทฤษฎีนีถู้กน าเสนออยู่ในรูปของต้นไม้ ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ราก ส่วนล าต้น และส่วนดอกและผลของต้นไม้ ซึ่งจิตลกัษณะที่เป็นพืน้ฐานในส่วนของรากทัง้ 3 
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ประการ จะเป็นสาเหตุของการพัฒนาคุณลักษณะทางจิต 5 ประการในส่วนของล าต้น และ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ เป็นส่วนของดอกผล คือ การแสดงออกเชิงพฤติกรรมของคนดี แสดงดัง
ภาพประกอบ 7 

 

ภาพประกอบ 6 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม แสดงจิตลกัษณะพืน้ฐานและองค์ประกอบ 
ทางจิตใจของพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ที่มา: ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. (2544). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและพัฒนา
บคุคล. กรุงเทพฯ โครงการสง่เสริมเอกสารวิชาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

โดยสรุปแล้วทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมเกิดจากความพยายามในการศึกษาเพื่อหา
ค าอธิบายความสมัพันธ์ของจริยธรรมกับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาในระดับต่าง ๆ ตามช่วงวัย
ของมนุษย์ และเน้นหนักไปที่การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการใช้พิจารณาตัดสินการกระท าดี ชั่ว 
ถกู ผิด มีการแบ่งจริยธรรมออกเป็นหลายระดบัจนถึงขัน้สงูที่มีการพิจารณาถึงเร่ืองปัญญา อย่างก็
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ตามการศึกษาจริยธรรมสายหลกัยงัมองว่าจริยธรรมเป็นเร่ืองของข้อบญัญัติทางสงัคมหรือศาสนา
ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา โดยไม่พิจารณาถึงเหตุผลอ่ืนประกอบซึ่งน าไปสู่ความสับสนและ
คลาดเคลื่อนกับหลกัความเป็นจริง และนอกจากนีก้ารอธิบายแนวทางการพัฒนาจริยธรรมในตัว
บคุคลยงัขาดความชดัเจนในทางปฏิบติัที่ครอบคลมุพฤติกรรมมนษุย์แบบองค์รวม 

2.3 จริยธรรมสากล และจริยธรรมจากแนวคิดตะวันตก 
ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติที่พยายามหาค าตอบในเชิงการหา

เหตผุลเพื่ออธิบายว่าสิ่งใดคือความจริงที่เป็นแก่นสารของชีวิตในเชิงคณุค่าของความประพฤติที่ใช้
เป็นเกณฑ์ตดัสินความดี ชัว่ ถูก ผิด ควร ไม่ควร เพื่อการมีชีวิตที่ดีหรือมีคุณค่าสงูสดุสืบต่อกนัมา
จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่า “วิชาจริยศาสตร์” ที่เปรียบได้กบั “ปรัชญาชีวิต” (Philosophy of 
Life) ซึง่หมายถึง คณุค่าหรืออดุมคติที่บุคคลยดึถือเป็นเปา้หมายในการด าเนินชีวิต 

ซึ่งขึน้อยู่กับการประจักษ์ในคุณค่าอย่างแจ่มชัด (Value Clarify) ของแต่ละบุคคล 
ฉะนัน้อดุมคติหรือคณุค่าที่แต่ละคนยดึถือนัน้จะเป็นตวัก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) 

พืน้ฐานความคิดของจริยศาสตร์ตะวันตกยุคแรกได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญากรีก
โบราณที่ส าคัญ คือ โสเครติส เพลโต และอริสโตเติล โดยแนวคิดของนกัปรัชญาทัง้สามท่านนีเ้ป็น
ที่รู้จักกันในชื่อ “ทฤษฎีคุณธรรม” (Virtue Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่เน้นการสร้าง 
“คนดี” หรือ “คนมีคณุธรรม” (Virtuous Person) เพราะถือว่าเมื่อบคุคลได้รับการฝึกฝนบ่มเพาะให้
มีบุคลิกภาพ (Character) หรือ นิสัย (Habit) ที่มีคุณธรรมต่าง ๆ แล้วเขาย่อมกระท าการต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องหรืออย่างมีจริยธรรม แนวคิดจริยศาสตร์ในยุคนีถื้อว่าคณุธรรมพืน้ฐานที่จ าเป็นต้องมี 
คือ ปัญญา (Wisdom) ความรู้จักประมาณ (Temperance) ความสุขุมรอบคอบ (Prudence) 
ความกล้าหาญอดทน (Fortitude) และความยติุธรรม (Justice) 

ต่อมาคือยคุที่ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนา โดยได้มีการตีความแนวคิดทางปรัชญา
ยุคกรีกเพื่อสนับสนุนความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว (เอกเทวนิยม) หลกัคิดทางจริศาสตร์ในยุคนี ้
เน้นทัง้คุณธรรมและหน้าที่ที่ถือว่าเป็นความประสงค์จากพระผู้ เป็นเจ้า “เทวบัญชา” เช่น พระ
บญัญัติ 10 ประการ มนุษย์มี “พนัธะทางจริยธรรม” (Moral Obligation) ที่ต้องท าตามเทวบญัชา 
ดังนัน้ คุณธรรมพืน้ฐานที่คนเราจ าเป็นต้องมีในยุคนี ้คือ ความศรัทธา (Faith) ความรัก (Love) 
และความหวัง (Hope) คนดีหรือคนมีคุณธรรม คือคนที่ศรัทธา รัก และมีความหวังในพระเจ้า  
รับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้เพื่อนมนุษย์ นักปรัชญาที่ส าคัญในยุดนี ้ได้แก่ เซ็นต์ โธมัส อไควนัส, 
เซ็นต์ ออกสัติน เป็นต้น 
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จริยธรรมตะวนัตกสมยัใหม่ นบัจากยุคฟืน้ฟศิูลปะวิทยาการ (Renaissance) ซึ่งเป็น
ยุคแห่งการปลดแอกการครอบง าทางความคิดความเชื่อของคริสต์ศาสนา มีการฟื้นฟูแนวคิด
ปรัชญาและศิลปะยุคกรีกขึน้มามีชีวิตชีวาอีกครัง้ เกิดการขยายตัวขององค์ความรู้และวิธีคิดแบบ
วิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง เกิดสงัคมอตุสาหกรรม วิถีชีวิตคนเมือง ลทัธิประชาธิปไตยและสงัคม
นิยมเกิดแนวคิดทางปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่ที่ รู้จักกันในนาม “ทฤษฎีหน้าที่” (Duty 
Theory) ซึ่งมีหลักคิดทางจริยศาสตร์ที่ เน้นการให้มนุษย์ทุกคนใช้เหตุผลแสวงหา “กฎ” (Rule) 
จริยธรรมที่ถูกต้องด้วยตนเอง เพราะถือว่ากฎจริยธรรมไม่ใช่ได้มาจากพระเจ้าอย่างที่ศาสนาสอน
กนั มนษุย์ต่างหากที่เป็นผู้สร้างกฎจริยธรรม และกฎจริยธรรมที่ดีจะต้องมาจากการที่มนุษย์แต่ละ
คนมีเสรีภาพและเหตผุลก าหนดขึน้ได้ด้วยตนเอง ดงันัน้ทฤษฎีหน้าที่จึงเน้นการใช้เหตผุลแสวงหา
กฎจริยธรรมที่ถูกต้องมากกว่าที่จะมุ่งสร้างคนดีหรือคนมีคณุธรรมแบบอตีตที่ผ่านมา โดยถือว่ากฎ
จริยธรรมที่ถูกต้องมีลกัษณะเป็น “พนัธะทางจริยธรรม” ที่มนุษย์ทุกคนพึงยึดถือปฏิบติัร่วมกนั นัก
ปรัชญาที่มีแนวคิดดงักลา่ว เช่น ค้านท์, มิลล์, ล็อก, ฮ็อบ, รุสโซ, รอลส์, ซาร์ตร์ เป็นต้น  

แนวคิดจริยศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่ดังกล่าวได้ก่อให้เกิด “หลักจริยธรรมสากล”  
ในเวลาต่อมา คือ หลักสิท ธิ (Right) หน้าที่  (Duty) เส รีภาพ (Freedom) ความเสมอภาค 
(Equality) และความยุติธรรม (Justice) ซึ่งกลายมาเป็นหลกัปรัชญาสงัคมและการเมือง ปรัชญา
กฎหมายและพืน้ฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในที่สดุ 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดทางจริยศาสตร์ยุคปรัชญากรีกและสมัยกลางเน้นการสร้าง “คน
ดี” หรือคนมีคุณธรรม ส่วนยุคภูมิปัญญาตะวันตกสมัยใหม่เน้นการสร้าง “กฎ” หรือ “ระบบ” ที่ดี 
ท าให้เกิดค าถามตามมาว่าการเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอ ทางที่ถูก
ควรเน้นทัง้การสร้างคนดีและระบบที่ดี จึงท าให้เกิดทฤษฎีใหม่คือ “ทฤษฎี จริยศาสตร์องค์รวม” 
(Total Theory) ที่ ถือว่าการเรียนการสอนจริยศาสตร์ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักใช้วิธีคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์  (Critical Thinking) เพื่อแสวงหาหลักการหรือกฎจริยธรรมที่ถู กต้อง และมี
กระบวนการฝึกฝนบ่มเพาะให้เป็นผู้มีบคุลิกภาพหรือนิสยัที่มีคณุธรรมที่โน้มเอียงไปในทางที่จะท า
ตามหลกัการ หรือกฎจริยธรรมที่ถกูต้องด้วย 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เหตุผล (Reason) และศรัทธา (Faith)  
จึงเป็นที่มาของความประพฤติ ที่ถูกต้องทางจริยธรรมตามทัศนะของจริยศาสตร์ตะวันตก ท าให้
มนุษย์รู้ว่าคณุธรรมของคนดีคืออะไร และกฎจริยธรรมที่ถูกต้องซึ่งเป็นกฎสากลที่มนุษย์พึงยึดถือ
ปฏิบติัร่วมกนัควรเป็นอย่างไร โดยมีพระเจ้าเป็นแบบอย่างของความดีสงูสดุ (สรรเสริญ  อินทรัตน์
และคณะ, 2552, นน.1-6)  
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ในขณะที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2559) อธิบายว่าปรัชญากรีก 
เป็นบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญาตะวนัตก สามารถแบ่งออกได้ 3 สมยัที่ส าคญั คือ สมยัแรกปรัชญากรีก
เกิดจากความสงสยัใคร่รู้เก่ียวกับแก่นแท้หรือสารัตถะของโลกภายนอก ธาเลส (Thales) เป็นนัก
ปรัชญาคนแรกที่ตัง้ค าถามว่าอะไรคือปฐมธาตุของโลก ต่อมาในสมัยรุ่งเรืองนักปรัชญาหันมา
สนใจเร่ืองความคิดและความประพฤติของมนุษย์ จึงท าให้จริยศาสตร์ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ 
และสมัยเสื่อม ปัญหาเร่ืองความดีสงูสุดและจุดหมายปลายทางของชีวิตกลายเป็นปัญหาส าคัญ
ของนักปรัชญา ในระยะนีจ้ริยศาสตร์จึงส าคัญที่สุด อภิปรัชญาและญาณวิทยามีไว้สนับสนุน 
จริยศาสตร์ ยิ่งไปกว่านัน้นักปรัชญากรีกยังถือเอาการเข้าถึงพระเจ้าเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต
ปรัชญากรีกที่เคยเป็นอิสระจากศาสนาได้กลบัไปรวมกบัศาสนาในที่สดุ 

และนอกจากนีน้ักปรัชญากรีกโบราณคนส าคัญ เช่น อริสโตเติล  (Aristotle) ยังมี
แนวคิดไปในทิศทางเดียวกับพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงทางสายกลาง (Golden Mean) ในการ
ก าหนดมาตรฐานของคณุธรรมด้วยหลกัของเหตผุลและความพอใจของแต่ละบุคคลโดยพฤติกรรม
ของมนุษย์มีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่ความดี ซึ่งหมายถึงความสุข (Happiness) และการที่มนุษย์
แสวงหาความดีก็เท่ากบัว่าเขาแสวงหาความสขุนัน่เอง ซึ่งไม่ใช่เร่ืองของความส าราญ (Pleasure) 
ความมัง่คัง่ (Wealth) หรือเกียรติยศ (Honor) แต่ความสขุคือกิจกรรมของวิญญาณที่สอดคล้องกบั
คุณธรรมที่สมบูรณ์ คุณธรรมหมายถึงคุณสมบัติที่ดี เช่น ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ซึ่งฝังรากลึกภายในจิตใจจนเป็นลักษณะนิสัย (States of Character)  
ซึง่เป็นที่น่าสงัเกตว่าค าว่า Ethics (จริยศาสตร์) มาจากค าว่า Ethos ในภาษากรีกซึ่งแปลว่า Habit 
(นิสยั) อย่างไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ก าหนดทางสายกลางด้วยหลกัของเหตุผลหรือ
ความพึงพอใจของแต่ละคนเช่นเดียวกับอริสโตเติล (Aristotle) เพราะทางสายกลางใน
พระพทุธศาสนามีหลกัเกณฑ์วดัที่แน่นอนซึ่งท าให้ทุกคนยึดถือทางสายกลางเดียวกันดงัที่เรียกว่า
เอกายนมรรคทางสายกลางในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายเป็นเกณฑ์ก าหนดวัด เราจะเข้าใจ
เร่ืองนีช้ดัเจนขึน้เมื่อพิจารณาเร่ืองอริยสจั 4 คือ ทุกข์ สมทุัย นิโรธ มรรค ในที่นีน้ิโรธ คือเป้าหมาย
เรียงไว้ก่อนมรรคคือทางสายกลางที่เป็นเช่นนัน้เพราะมรรคหรือทางสายกลางเป็นเส้นทางลดัสัน้
ที่สุดที่น าไปสู่นิ โรธคือเป้าหมายที่ความพ้นทุกข์หรือพระนิพพาน ทางสายกลางในทาง
พระพทุธศาสนาจึงอยู่ระหว่างทางสดุโต่งทัง้สอง คือ การบ ารุงบ าเรอตนด้วยกาม และการทรมาน
ตนเองให้ล าบาก 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.294-295) กล่าวว่าเคยมี
นกัปราชญ์ฝ่ายตะวนัตกบางท่านเขียนข้อความท านองต าหนิพระพทุธศาสนาไว้ว่ามีค าสอนมุ่งแต่
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ในทางปฏิเสธ (negative) คือ สอนให้ละเว้นความชัว่อย่างนัน้อย่างนีฝ่้ายเดียว ไม่ได้สอนย า้ชกัจูง
เร่งรัดพทุธศาสนิกชนให้ขวนขวายท าความดี (positive) ไม่ได้แนะน าว่าเมื่อเว้นชัว่นัน้ ๆ แล้วจะพึง
ท าความดีอย่างไรต่อไป มีค าสอนเป็นสกวิสยั (subjective) เป็นได้เพียงจริยธรรมแห่งความคิด(An 
ethic of thoughts) เป็นค าสอนแบบถอนตัว เฉยเฉ่ือย (passive) ท าให้พุทธศาสนิกชนพอใจแต่
เพียงแค่งดเว้นความชั่วคอยระวังเพียงไม่ให้ตนต้องเข้าไปเก่ียวข้องพัวพันกับบาป ไม่เอาใจใส่
ขวนขวายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการลงมือปลดเปลือ้งความทุกข์และสร้างเสริมประโยชน์สุข
จริงจัง แม้ให้เมตตากรุณาก็เพียงโดยตัง้ความหวังความปรารถนาดีแผ่ออกด้วยใจอย่างเดียวจะ
เห็นได้ว่าตามภูมิหลงัทางศาสนาและวัฒนธรรม ชาวตะวันตกรู้จักแต่จริยธรรมแบบเทวโองการ 
เป็นค าสัง่หรือข้อก าหนดส าเร็จรูปเป็นเร่ือง ๆ ไป เขาไม่รู้จกัจริยธรรมที่เป็นระบบการด าเนินชีวิตซึ่ง
มีฐานอยู่ในความเป็นจริงตามธรรมชาติ เขาจึงมองจริยธรรมแบบแยกเป็นสว่น ๆ  

3. จริยธรรมเชิงพุทธ 
ศาสนาพทุธ หรือ พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึน้ในประเทศอินเดียก่อนพทุธศกัราช 

45 ปี นับเป็นศาสนาที่ส าคัญที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง มีผู้นับถือหลายร้อยล้านคนโดยเฉพาะใน
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้  เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ ให้ก าเนิด
พระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจ้า หรือพระนามเดิมว่า สิทธัตถะ เมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์เสด็จสั่ง
สอนประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ในประเทศอินเดีย เพื่อหาหนทางที่จะน าประชาชนไปสู่ความพ้น
ทุกข์เป็นเวลา 45 พรรษา จนกระทัง้มีพระชนมายุได้ 80 พรรษา จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่ง
ธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์มีมากมายสามารถจัดเรียงเป็นคัมภีร์ได้ 3 หมวดหมู่ เรียกว่า
พระไตรปิฎก ได้มากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ สามารถสรุปลงเป็นหลักทั่วไปได้ 3 ประการ คือ 
การละบาป บ าเพ็ญบุญ และช าระจิตให้บริสทุธ์ิ(นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2551, น.10) อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาหลกัธรรมตามหลักจริยศาสตร์สามารถแบ่งได้ 3 ขัน้ ประกอบด้วย ขัน้มูลฐาน (ขัน้ต้น) 
ได้แก่หลักเบญจศีล เบญจธรรมขัน้กลาง ได้แก่ กุศลบถกรรม 10 ประการ และขัน้สูงได้แก่ 
อริยมรรคมีองค์ 8 ซึง่ครอบคลมุหลกัจริยศาสตร์ในทางพระพทุธศาสนาไว้ทัง้หมด 

3.1 หลักการ ความหมายของจริยธรรมเชิงพุทธ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554, นน.4-31)ได้แสดงความหมายเก่ียวกับ

จริยธรรมในทางพระพทุธศาสนาไว้ว่า หมายถึง การด าเนินชีวิตที่ประเสริฐ ประกอบด้วยศีล สมาธิ 
ปัญญา ซึ่งเป็นหลกัเดียวกบัหลกัการศึกษา (สิกขา/ไตรสิกขา) โดยที่มีความหมายแตกต่างไปจาก
จริยธรรมของชาวตะวนัตกที่มุ่งถึงความประพฤติดีงามในระดบัศีลธรรมเท่านัน้ โดยเฉพาะในเร่ือง
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ของการอยู่ร่วมกนัของสงัคมมนุษย์ ไม่ค่อยลงลึกไปในทางจิตใจเท่าไร ในขณะที่จริยธรรมเชิงพทุธ
จะครอบคลมุระบบการด าเนินชีวิตทัง้หมดในระดบัศีลธรรม สมาธิธรรม และปัญญาธรรมทัง้ระบบ 

บอสส์ (Boss, 2011, pp.5-12) ให้ความหมายของค าว่าจริยศาสตร์ว่าหมายถึง กลุ่ม
ของพฤติกรรมที่ว่าด้วยมาตรฐานของความถูกต้อง ความผิด เป็นต้น ที่ก าหนดโดยกลุ่มหรือ
สมาชิกของกลุ่ม ด้วยการก าหนดหรือสร้างเป็นขอบเขตของพฤติกรรมมนุษย์ขึน้มา ส่วนค าว่า
จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่มีคณุค่าอนัเป็นผลสะท้อนมาจากปทัสถานทางวฒันธรรม โดยย า้
ให้เห็นว่าจริยศาสตร์เป็นการศึกษาคุณค่าและแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดี โดยบอสส์ได้อ้างอิงถึง
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษา 
จริยศาสตร์ที่ครบถ้วนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และน าไปสูก่ารด าเนินชีวิตที่ดีดงักลา่ว 

สรรเสริญ  อินทรัตน์และคณะ (2552, นน.64-74) อธิบายเก่ียวกับโครงสร้างหลัก
จริยธรรมและเกณฑ์ตัดสินถูกผิดของพระพทุธศาสนาว่า พุทธศาสนาเป็น “อเทวนิยม” (Atheism) 
ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า ถือว่าสจัจธรรมคือความจริงตามกฎธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่เอง ไม่มี
พระเจ้าสร้างขึน้ พระพทุธเจ้าตรัสรู้หรือค้นพบสจัธรรมนัน้แล้วจึงน ามาเผยแพร่ พระพทุธศาสนาจึง
ถือว่ากฎจริยธรรมถูกก าหนดโดยกฎธรรมชาติ พระพทุธเจ้า (ซึ่งเป็นมนุษย์) ได้บญัญัติหลกัธรรม 
ต่าง ๆ ขึ น้มาก็จ ริง แต่ก็บัญญั ติขึ น้จากการค้นพบสัจจธรรมตามกฎธรรมชาติ  ดังเช่น  
“หลักอิธัปปัจจยตา” หรือกฎแห่งการอิงอาศัยกันเกิดขึน้ของสรรพสิ่ง ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ตถาคต
ทัง้หลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นัน้ยังคงมีอยู่ เป็นธรรมฐิติ คือ หลักอิทัปปัจจยตา 
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลกันัน้แล้วจึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ตัง้เป็นหลกั เปิดเผย แจกแจง ท าให้
เข้าใจง่าย และจึงกล่าวว่า จงดูสิ” (ส .นิ.16/17/30) กฎดังกล่าวนีม้ีความจริงเป็นแบบ “ภววิสัย” 
(Objective) ตถาคตไม่ได้สร้างขึน้ เพราะเป็นกฎที่มีอยู่คู่ธรรมชาติ ตถาคตเป็นเพียงผู้ ค้นพบกฎ
ดงักล่าวแล้วจึงวางเป็นแบบ ตัง้เป็นหลกั ซึ่งหมายความว่าทรงวางแบบแผนก าหนดหลกัจริยธรรม
ขึน้จากฎธรรมชาติดงักลา่วมานี ้

กฎอิทัปปัจจยตานีเ้มื่อน ามาใช้อธิบายเก่ียวกับกระบวนการเกิดและดับทุกข์ในชีวิต
เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “กฎปฏิจจสมุปบาท” แสดงให้เห็นรายละเอียดของความจริงในอริยสัจ  4 
มองเห็นสจัธรรมของชีวิตว่าความทกุข์เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติด้านหนึ่งที่เกิดกบัชีวิต และความ
ดับทุกข์ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอีกด้านหนึ่งของชีวิตเช่นกัน และปรากฏการณ์ธรรมชาติทัง้
สองด้านนีก้็เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ดังนัน้ การดับทุกข์จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกบักฎธรรมชาติเท่านัน้ ซึ่งก็คือ กฎจริยธรรม (มรรค/ไตรสิกขา) ที่พระพุทธองค์บญัญัติ
ขึน้จากประสบการณ์ตรงที่ได้ประจกัษ์ความพ้นทกุข์จากการปฏิบติัสอดคล้องกบักฎธรรมชาติ 
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บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535 , นน.59-84) ได้อธิบายถึงหลักจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาโดยอธิบายว่า  ในพระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเพื่อให้สาวกมีวิถีชีวิตบรรลุ
เปา้หมายตามประสงค์ทางกุศลธรรมหลายประการ มีความลุ่มลกึโดยล าดบั บางท่านแบ่งออกเป็น
ระดับโลกิยะ คือ การเป็นอยู่ที่มีความสุขสบายอย่างธรรมดาสามัญในโลกทั่วไป และระดับ  
โลกุตตระ คือ การเป็นอยู่ท่ีมีความสขุบริสทุธ์ิกว่าธรรมดาสามญัโลก ซึ่งเป็นการแบ่งให้เห็นแยกกนั
แต่เพียงตวัหนงัสือเท่านัน้ โดยแท้จริงแล้วจริยธรรมทัง้สองระดบัดงักล่าวคือหลกัปฏิบติัเพื่อวิถีชีวิต
ที่ด าเนินไปบนเส้นทางแห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง ต่างกันเพียงว่าจะบ าเพ็ญให้ย่อหย่อน 
เคร่งครัดสมบูรณ์เพียงใดเท่านัน้ ซึ่งในทางพระพทุธศาสนาเรียกว่า มชัฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรค
มีองค์ 8 ประการ 

วิทย์  วิศทเวทย์ (2538, นน.47-61) ได้วิเคราะห์เก่ียวกบัประเด็นหลกัพทุธจริยศาสตร์ 
เถรวาทว่าด้วยจุดมุ่งหมายของชีวิตและเกณฑ์วินิจฉัยความดี ความชั่ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็น
พืน้ฐานทางปรัชญาที่จะพยายามอธิบายว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต และมีเกณฑ์การ
ตัดสินการกระท าว่าอย่างไรดี อย่างไรชั่ว โดยในทัศนของพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายสูงสุดของ
ชีวิต มองได้ 2 ด้าน คือ ด้านลบ และด้านบวก ซึ่งด้านลบคือการหลดุพ้นจากความทุกข์ ซึ่งเกิดนัย 
ที่พระพุทธศาสนามีแก่นค าสอนเร่ืองอริยสัจสี่ ซึ่งพูดถึงสภาพการมีอยู่ของทุกข์ สาเหตุของทุกข์ 
สภาพความดับทุกข์ และมรรควิธีที่จะน าไปสู่ความดับทุกข์ จึงดูประหนึ่งว่าศาสนาพุทธเน้นเร่ือง
ความทุกข์ซึ่งถึงแม่จะมีส่วนจริงแต่ก็ไม่ทัง้หมดที่เดียว และด้านบวกคือการได้สมัผัสความสขุ ซึ่งมี 
3 ระดบั คือ 1) กามสขุ 2) ฌานสุข และ 3) นิพพานสขุ ในด้านเกณฑ์การตัดสินการกระท าในทาง
พระพทุธศาสนากลา่วอย่างกว้าง ๆ ได้ว่าการกระท าดีคือการกระท าที่เกิดจากกุศลมลูคือ ความไม่
โลภ ความไม่โกรธ ความไม่หลง ซึ่งท าให้จิตใจปลอดโปร่งบริสุทธ์ิ สงบ ไม่กระวนกระวาย ซึ่งตรง
ข้ามกับการกระท าชั่วที่เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง อันท าให้จิตใจกระวนกระวาย 
เล่าร้อน ไม่ปลอดโปร่งไม่บริสุทธ์ิ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์หลักท่ีจะต้องมีเร่ืองอ่ืน ๆ 
ประกอบการพิจารณาด้วย ศาสนาพุทธเป็นสมับูรณ์นิยม คือทัศนะที่ถือว่าการกระท าจะดีหรือชั่ว
มิได้อยู่ที่ผลที่การกระท านัน้ก่อให้เกิดขึน้ แต่อยู่ที่ว่าการกระท านัน้เป็นไปตามกฎเกณฑ์บางอย่าง  
ที่แน่นอนตายตัวหรือไม่ ในทางพระพุทธศาสนาในแง่ที่ว่ากุศลมูล 3 กับอกุศลมูล 3 เป็นเกณฑ์
ตดัสินการกระท า และเกณฑ์นีเ้ป็นสิ่งตายตัวแน่นอน เหมือนกบักล่าวว่านิพพานเป็นเกณฑ์ตดัสิน
การกระท า การกระท าที่มุ่งไปสู่นิพพานก็ถือว่าเป็นการกระท าดี การจะบรรลุนิพพานได้นัน้มี
ขัน้ตอนตามล าดบั 3 ขัน้ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา  



  61 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.219-227) ได้ให้ความหมาย
ของจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนาหรือพุทธจริยธรรม ว่าหมายถึง ระบบการครองชีวิตอย่าง
ประเสริฐตามมัชฌิมาปฏิปทา/มรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นหลกัเดียวกบัหลกัการศึกษา (สิกขา/ไตรสิกขา) 
ซึ่งครอบคลุมหลกัการส าคัญ 3 ประการ คือ 1) อธิศีลสิกขา หมายถึง หลกัการฝึกศึกษาในด้าน
ความประพฤติทางกาย วาจา และอาชีพให้มีชีวิตสจุริตและเกือ้กลู (Training in Higher Morality) 
2) อธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝึกศึกษาด้านสมาธิ หรือพัฒนาจิตใจให้เจริญได้ที่ (Training in 
Higher Mentality/Concentration) และ 3) อธิปัญญาสิกขา หมายถึง การฝึกศึกษาในปัญญา
สงูขึน้ไป ให้รู้คิด เข้าใจมองเห็นตามเป็นจริง (Training in Higher Wisdom) 

จ าเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ (2557, น.395) ได้พยายามอธิบายลักษณะส าคัญของ
พุทธจริยศาสตร์โดยการน าความหมายของจริยศาสตร์บริสุทธ์ิมาเป็นแนวทางในการอธิบายหรือ
ตีความหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนาซึ่งได้ผลลพัธ์เป็นจริยศาสตร์ประยุกต์อนัเป็นส่วนหนึ่งของ
พทุธปรัชญา ว่าหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนาซึง่เป็นหลกัค าสอนท่ีบริสทุธ์ิ เป็นจริงตลอดกาล มี
เนือ้หาจริยศาสตร์ ครอบคลุมการศึกษาการแสวงหาความดีสูงสุดของมนุษย์ มีหลกัเกณฑ์ในการ
ตดัสินความประพฤติของมนษุย์ รวมทัง้มีสถานภาพของคณุค่าทางศีลธรรมเป็นของตนเอง  

วศิน  อินทสระ (2549, นน.34-35) ให้ความหมายเก่ียวกับพุทธจริยศาสตร์ว่าคือ 
จริยศาสตร์ทางพระพทุธศาสนาซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้เพื่อ
เป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ ตัง้แต่พืน้ฐานเบือ้งต้น ท่ามกลาง และระดับสูง เพื่อให้
มนุษย์ได้ด าเนินชีวิตอนัดีงามตามอดุมคติเท่าที่มนุษย์จะเกิดขึน้ให้ถึงได้ จ าแนกได้ 3 ระดบั ได้แก่ 
1) พุทธจริยศาสตร์เบื อ้งต้น เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมได้แก่  ศีล 5 ธรรม 5 ทิศ 6  
2) พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง เพื่อการขดัตนเองให้มีคุณธรรมสูงขึน้ หลกัธรรม ได้แก่ ศีล 8 หรือ 
กุศลบทถกรรม 10 และ 3) พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง เพื่อพัฒนาตนสู่ความเป็นอริยชน ได้แก่ 
อริยมรรคมีองค์ 8  

พระครูวินยัธรอ านาจพลปญฺโญ พระมหาภฏัชวชัร์ เขมทสฺสี และพระวรเวช วรธมฺโม 
(2560, นน.332-342) ให้ความหมายเก่ียวกับพุทธ จริยศาสตร์ (Buddhist Ethics) ว่าหมายถึง
เกณฑ์การตัดสินความดี ความชั่ว หรือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเจตนาเป็นตัวบ่งชีถ้ึงการกระท า  
ทุกอย่าง สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของตนเอง และการ
พัฒนาชีวิตตามสมควรต่อไป โดยแบ่งออกเป็นการศึกษา พุทธจริยศาสตร์ออกเป็น 3 ขัน้ คือ  
1) พทุธจริยศาสตร์ขัน้มูลฐาน หมายถึง การศึกษาและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์พืน้ฐานในการครอง
ชีวิตเพื่อความปกติสขุของมนุษย์ที่เรียกว่า “มนุษยธรรม” คือ เบญจศีล และเบญจธรรม 5 ประการ
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ควบคู่กัน 2) พุทธจริยศาสตร์ขัน้กลาง หมายถึง การศึกษาและปฏิบัติตามกุศลบทกรรม 10 
ประการ ครอบคลุมพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ที่ละเอียดยิ่งขึน้  และ 3) พทุธจริยศาสตร์ขัน้
สงู หมายถึง การศึกษาและปฏิบติัตามเพื่อความหลดุพ้นจากทุกข์เพื่อความรู้แจ้งในหลกัอริยสจั 4 
ประการ  

สรรเสริญ  อินทรัตน์และคณะ (2552, นน.66-67) อธิบายว่าระบบจริยธรรมของ
พระพทุธศาสนานัน้เน้นการปฏิบติัเพื่อพฒันาคนให้เป็นคนดี หรือเป็นคนมีคณุธรรมในระดบัต่าง ๆ 
กระทั่งบรรลคุุณธรรมสูงสดุคือความหลดุพ้น โดยมีแบบอย่างของพระพุทธเจ้า พระโพธิสตัว์ พระ
อรหนัต์ ครุุหรือปราชญ์ทางพระพทุธศาสนาเป็นบุคคลในอดุมคติ หรือเป็นบุคคลที่ด าเนินชีวิตตาม
วิถีแห่งคุณธรรมจนกลายเป็นบุคคลที่มีความเป็นเลิศ (เอตทัคคะ) ในด้านคุณธรรมต่าง ๆ  
ที่ควรยึดถือเป็นแรงบนัดาลใจทางจริยธรรมและเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตอนัประเสริฐ ซึง่จะ
เห็นได้ว่าตวัจริยธรรมในทางพระพทุธศาสนามีลกัษณะเป็น “วิถีชีวิต” มากกว่าที่จะเป็น “กฎ” หรือ 
“เกณฑ์” ตดัสินถูกผิดที่วางอยู่นอกตวัมนุษย์ ความงอกงามทางจริยธรรมแสดงออกมาจากตวัชีวิต
ของปัจเจกบุคคลทัง้โดยการกระท าและค าพูด โดยความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถ ุ  
ทางธรรมชาติและทางสังคมอย่างเหมาะสมและดีงาม ทัง้โดยจิตใจที่มีคุณธรรม สงบเย็น สุขุม 
และมีปัญญาเข้าใจความจริงของโลกและชีวิต และเข้าถึงสัจจธรรมตามกฎธรรมชาติ จริยธรรม
ของพระพุทธศาสนาจึงเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามของปัจเจกบุคคลที่มีเป้าหมายสูงสุดคืออิสระภาพจาก
การครอบง าของกิเลสและความทุกข์ทัง้ปวง ซึ่งการด าเนินชีวิตไปสูค่วามพ้นทุกข์ของปัจเจกบุคคล 
มีความหมายอยู่ในตัวด้วยว่า เป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเมตตา
ธรรมขึน้ในสงัคมและโลกด้วย 

สรุปได้ว่าจริยธรรมเชิงพุทธ หมายถึง องค์ประกอบของความดีส าหรับการศึกษา
เรียนรู้และปฏิบัติตามแนวค าสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) 
ที่สามารถน าบุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิต คือ ความสุข ประกอบด้วยหลกัการส าคัญ 8 ประการ 
คือ 1) ความเห็นชอบ 2) ความด าริชอบ 3) วาจาชอบ 4) การงานชอบ5) เลีย้งชีพชอบ 6) พยายาม
ชอบ 7) ระลึกชอบ และ 8) ตัง้จิตชอบ รวมเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งจัดอยู่ในหลกัไตรสิกขา
ครอบคลุมด้านศีล สมาธิ และปัญญาในตวับุคคล ทัง้นีผ้ลลพัธ์หรือระดับของความสขุย่อมขึน้อยู่
กบัความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะประพฤติตามหลกัการดงักล่าวได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็น
ผลมาจากปัจจยัภายในและภายนอกตวับคุคล 
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3.2 องค์ประกอบของจริยธรรมเชิงพุทธ (อริยมรรคมีองค์ 8) 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ทาง

พระพทุธศาสนาของประเทศไทยที่อธิบายว่า หลกัจริยธรรมของพระพทุธศาสนา คือ “พรหมจริยะ”
หรือ “พรหมจรรย์” หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตอันประเสริฐ ได้แก่การด าเนินชีวิตตามหลัก 
ทางสายกลาง ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 หรือไตรสิกขา ซึ่งหลกัจริยธรรมดงักล่าวนีน้อกจากจะยดึโยงอยู่
กบัสจัจธรรมสากลตามกฎธรรมชาติแล้ว ยงัครอบคลมุมิติการด าเนินชีวิตที่ดีงามอย่างเป็นองค์รวม 
ดงันี ้ 

1. มิติชีวิตที่ดีงามด้านศีล (สีลภาวนา/สีขสิกขา) ครอบคลุมทัง้ “ตัวเรา” คือการ
แสดงออกทางกาย วาจาที่ถูกต้อง การใช้ตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ ในการสมัผสัรับรู้โลกอย่างถูกต้อง 
(อินทรรียสงัวรศีล) “สิ่งแวดล้อม” คือการบริโภคปัจจยั 4 หรือการเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมทางวตัถุ
และธรรมชาติอย่างถูกต้อง (ปัจจยสนันิสสิตศีล) และ “สงัคม” คือ การเคารพกติกาของส่วนรวม มี
ความสมัพันธ์ที่ดีทางสงัคม (ปาฏิโมกสงัวรศีล) และ “การด ารงชีพที่สะอาด” คือ การมีสัมมาชีพ 
(อาชีวปาริสทุธิศีล) 

2. มิติความงอกงามด้านจิตใจ (จิตตภาวนา/จิตสิกขา) ครอบคลมุทัง้การควบคมุ 
(และแก้ไข) “ด้านร้าย” ของจิตใจ เช่น ความโลภ โกรธ หลง การพฒันา “ด้านดี” ของจิตใจ คือ การ
พฒันาคุณธรรมต่าง ๆ ให้งอกงามภายในจิตใจ เช่น เมตตากรุณา ความซื่อสตัย์ ความละอายต่อ
บาป เป็นต้น การแก้ไข “ด้านความทุกข์” คือ ความเครียด ความขุ่นมัวเศร้าหมองของจิตใจ และ
การพัฒนา “ด้านความสุข” ของจิตใจ เช่น ความสงบเย็น ผ่องใส เบิกบาน และเสริมสร้าง “ด้าน
สมรรถนะ” ของจิตใจ เช่น ความมีสติ ความสขุมุหนกัแน่น อดทน ความเพียร เป็นต้น 

3. มิติความงอกงามทางปัญญา (ปัญญาภาวนา/ปัญญาสิกขา) คือ การพัฒนา
ปัญญาให้รู้ผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรม รู้คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ จนถึงมีสมัมาทิฏฐิ เข้า
ใจความจริงตากฎธรรมชาติ เป็นแสงสว่างชีน้ าการพัฒนาศีล สมาธิให้งอกงามไปสู่ความดับทุกข์
ในที่สดุ 

3.2.1 สัมมาทฏิฐิ 
บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535, นน.60-64) ได้อธิบายเก่ียวกับสัมมาทิฏฐิว่ามีทัง้

ความเห็นและความรู้ความเข้าใจในระดับต้น(โลกิยะ)และระดับสูง(โลกุตตระ) โดยอธิบายว่า 
สมัมาทิฏฐิระดบัโลกิยะเป็นความเห็นชอบระดบัโลกีย์คือยงัเนื่องในโลก ขึน้ต่อโลก เป็นความเห็น
ความเชื่อความเข้าใจเก่ียวกบัโลกและชีวิตที่ถูกต้องตามหลกัแห่งความดี เป็นไปตามท านองคลอง
ธรรม ทิฎฐิระดับนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับคุณค่า เช่น ดี ชั่ว ถูก ผิด อะไรดีกว่าอะไร เป็นต้น มีหลกัการ
ส าหรับวดัความเป็นสมัมาทิฏฐิระดบัโลกิยะ คือ กมัมสัสกตาญาณ คือความรู้ว่าคนมีกรรมเป็นของ
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ตน ความเชื่อว่าท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว ความเชื่อเร่ืองบาปบุญคุณโทษ นรก สวรรค์ เป็นต้น 
สมัมาทิฏฐิระดับโลกุตตระ คือความเห็นชอบที่เหนือโลก ไม่ขึน้ต่อโลก ได้แก่ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโลกและชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นผลจากการใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาอย่าง
รอบครอบภายในใจตน มิใช่เพียงการรับฟังแล้วเชื่อตามคนอ่ืนด้วยศรัทธา เป็นความรู้ในอริยสัจ
ถูกต้องตรงตามสภาวะความเป็นจริงว่าสิ่งทัง้ปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตา ซึ่งแสดงว่าบุคคล
จะมีสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ตามความหมายที่แท้จริงจะต้องเกิดการหยั่งรู้ว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือ
สาเหตแุห่งทกุข์ อะไรคือความดบัทกุข์ อะไรคือแนวทางปฏิบติัเพื่อความดบัทกุข์ หยัง่รู้ตามเป็นจริง
ว่าทุกสิ่งทกุอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตา เห็นแจ่มแจ้งไม่คลาดเคลื่อนในปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
เพราะรู้มลูเหตหุรือเบือ้งหลังของปรากฏการณ์แล้วเป็นอย่างดี สมัมาทิฏฐิระดบัโลกุตตระนีจ้ึงเป็น
ปัญญาที่แท้จริง อาจกลา่วได้ว่าสมัมาทิฏฐิเป็นจดุเร่ิมต้นขององค์มรรคข้ออ่ืน ๆ 

วศิน  อินทสระ (2554, นน.117-133) อธิบายความหมายของสัมมาทิฏฐิ 
ใน 2 ลักษณะ คือ การกล่าวโดยปริยายเบือ้งต ่า (เหฏฐิมปริยาย) หมายถึง ความเห็นที่ถูกต้อง 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง (Right view or Right Understanding) เช่น ความเห็นถูกต้องตามท านอง
คลองธรรม เห็นและเชื่อว่าบุคคลท าดีย่อมได้รับผลดี ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว บาปบุญมีจริง นรก
สวรรค์มีจริง มารดาบิดาเป็นผู้มีพระคณุจริง เป็นต้น ส่วนการกล่าวโดยปริยายเบือ้งสงูบุคคลจะมี
สมัมาทิฏฐิโดยสมบูรณ์นัน้จะต้องละกิเลสได้แล้วโดยสิน้เชิง เมื่อเป็นดงันัน้ย่อมไม่เห็นคลาดเคลื่อน
ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพราะรู้เบือ้งหลงัของปรากฏการณ์แล้วอย่างดี รวมความว่าสมัมาทิฏฐิโดย
ปริยายเบือ้งสงูคือความเห็นแจ้งในอริยสจั 4 อนัประกอบโดยญาณ 3 และความเห็นตรงตามความ
เป็นจริงว่าสิ่งทัง้ปวงไม่เที่ยง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา และไม่งาม 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน) (2555 , นน.1-8) แสดงธรรมในเร่ือง
เก่ียวกบัสมัมาทิฏฐิไว้ว่า ปัญญาในธรรมนัน้เรียกได้ว่าสมัมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ เป็นความเห็น
ตรง สมัมาทิฏฐินีเ้ป็นข้อส าคัญ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้เป็นข้อแรกในมรรคมีองค์ 8 คือ ซึ่งหาก
ปราศจากสมัมาทิฏฐิแล้วก็มิอาจจะบรรลถุึงข้อปฏิบติัและผลของการปฏิบติัอนัเป็นความมุ่งหมาย
ในทางพระพทุธศาสนาได้ พระพทุธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ก็ทรง
ปัญญาตรัสรู้นั่นเอง ฉะนัน้ปัญญาจึงเป็นข้อที่ส าคัญและปัญญาที่มุ่งหวังก็คือสมัมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบ ความเห็นตรงนีเ้อง และเมื่อบุคคลได้เห็นชอบ เห็นตรงจึงน าไปสู่ความศรัทธาเลื่ อมใสไม่
หวัน่ไหวในพระธรรม เป็นผู้มาสู่สทัธรรม จึงกล่าวได้ว่าการมาสู่สทัธรรมนีต้้องอาศยัสมัมาทิฏฐิคือ
ความเห็นชอบ เห็นตรงเป็นหลกั 
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.230-272) อรรถาธิบาย
สมัมาทิฏฐิหมายถึง ปัญญาอนัเห็นชอบ คือ เห็นอริยสจัจ์ 4 เห็นชอบตามคลองธรรม ว่าท าดีมีผลดี 
ท าชั่วมีผลชั่ว ฯลฯ เห็นถูกตามที่เป็นจริงว่าขันธ์ 5 ไม่เที่ยง คือ ความรู้ในอริยสัจ 4 เป็นลักษณะ
หนึ่งของปัญญา ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นหรือเป็นตัวน าในการด าเนินตามมรรคาแห่งมัชฌิมาปฏิปทา 
ระหว่างการด าเนินตามมรรคาตลอดสายนีส้มัมาทิฏฐิมิใช่เพียงเป็นที่อาศัยหรือสนับสนุนมรรคข้อ
อ่ืน ๆ ฝ่ายเดียวเท่านัน้ แต่ยงัได้รับความอุดหนุนจากองค์มรรคข้ออ่ืน ๆ ซึ่งกล่าวได้ว่า สมัมาทิฏฐิ
เป็นทัง้จุดเร่ิมต้นและปลายสุดของมรรคา อธิบายได้ว่าตามหลกัทางสายกลาง(มชัฌิมาปฏิปทา)
คนทัว่ไปที่ต้องเรียนรู้ด้วยการอาศยัค าแนะน าสัง่สอนจากผู้ อ่ืนก่อน กระบวนการไตรสิกขาหรือการ
ฝึกอบรมพฒันาตนจึงจากความเชื่อในรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเรียกว่า ศรัทธา จากนัน้จึงเกิดความเข้าใจ
เพิ่มพนูขึน้มองเห็นเหตผุลที่ถกูต้องด้วยตนเอง ซึง่เรียกคร่าว ๆ ว่า สัมมาทิฏฐิ เมื่อความเห็นความ
เข้าใจนีเ้พิ่มพนูและแจ่มชดัเจนขึน้ตามล าดบัด้วยการลงมือปฏิบติัหรือพิสจูน์ด้วยประสบการณ์จน
กลายเป็นการรู้เห็นประจกัษ์ในเชิงปัญญามาถึงขัน้ที่เรียกว่าเป็น สัมมาญาณ ซึ่งเป็นขัน้ที่พ้นจาก
ความเชื่อ (ศรัทธา) และพ้นจากความเข้าใจด้วยเหตผุล (ทิฏฐิ) ใด ๆ ทัง้สิน้และเข้าถึงจดุหมาย คือ 
ความหลดุพ้นเป็นอิสระซึง่เรียกว่า สัมมาวิมุติ แสดงดงัภาพประกอบ 7 
 

 

ภาพประกอบ 7 ล าดบัความเจริญของปัญญา (ความเห็นแจ้งในอริยสจั) 

ที่มา: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2661). พทุธธรรม (ฉบบัเดิม). พิมพ์
ครัง้ที่ 36. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระพทุธศาสนาของธรรมสภา. 

นอกจากนีส้มเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ยังได้อธิบายความตาม
พทุธพจน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกต่อไปอีกว่าปัจจยัให้เกิดสมัมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ 1) ปรโตโฆสะ 
แปลว่า “เสียงจากผู้ อ่ืน” หมายถึง ค าบอกเล่า ข่าวสาร ค าชีแ้จง อธิบาย การแนะน าชกัจูง การสัง่
สอน การถ่ายทอด การได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืน (hearing or learning from others) และ 2) โยนิโส-
มนสิการ แปลว่า “การท าในใจโดยแยบคาย” หมายถึง การพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า การใช้
ความคิดสืบสาวตลอดสาย การคิดอย่างมีระเบียบ การรู้จักคิด พิจารณาด้วยอุบาย การคิด
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แยกแยะออกดูตามสภาวะของสิ่งนัน้ ๆ โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ 
(analytical reflection, critical reflection, systematic attention) 

ซึง่ปัจจยัทัง้สองอย่างนีย้อมสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ส าหรับคนสามญัซึ่งมีปัญญา
ไม่แก่กล้าย่อมอาศัยการแนะน าชักจูงจากผู้ อ่ืน และคล้อยไปตามค าแนะน าชักจูงที่ฉลาดได้ง่าย 
ส่วนคนที่มีปัญญาแก่กล้าย่อมรู้จักใช้โยนิโสมณสิการได้ดีกว่า แต่ก็อาจต้องอาศัยค าแนะน าที่
ถูกต้องเป็นเคร่ืองน าทางในเบื่องงต้น และเป็นเคร่ืองช่วยส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึน้ใน
ระหว่างการฝึกอบรม ดังนัน้ในระบบการศึกษาอบรมจึงจ ากัดให้ได้ปรโตโฆสะที่มุ่งหมายด้วย
หลักการที่ว่ากัลยาณมิตตตา คือ ความมีกัลยาณมิตร ส่วนโยนิโสมณสิการ เป็นแกนหรือ
องค์ประกอบหลกัของการพัฒนาปัญญาซึ่งจะต้องพิจารณาว่าควรใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างไร 
เมื่อนบัปัจจัยทัง้สองมาประกอบกันก็นับว่า กัลยาณมิตตา (คือ ปรโตโฆสะที่ดี) เป็นองค์ประกอบ
ภายนอกและโยนิโสมณสิการเป็นองค์ประกอบภายใน 

กัลยาณมิตตตา หรือการมีกัลยาณมิตรที่ดีมิได้หมายถึงเพียงแค่การมีเพื่อนที่ดี
ตามความหมายทั่วไป แต่หมายถึงบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่สามารถให้การสั่งสอน 
แนะน า ชี แ้จง ชักจูง ช่วยเหลือ บอกช่องทางไปให้ด าเนินไปในแนวทางอย่างถูกต้อง เช่น 
พระพทุธเจ้า ครู อาจารย์ และท่านผู้ เป็นพหูสตูผู้มีปัญญา สามารถสัง่สอนแนะน าเป็นที่ปรึกษาได้ 
แม้จะอ่อนวัยกว่า คณุสมบติัของผู้สอนนัน้หลกัการ วิธีการ และอุบายต่าง ๆ ในการสอนตลอดจน
การจดัด าเนินการต่าง ๆ ทุกอย่าง ที่ผู้มีหน้าที่เอือ้อ านวยการศึกษาจะพึงกระท าเพื่อให้การศึกษา
ได้ผลดี คุณสมบติัของกลัยาณมิตรตามที่ปรากฏในพทุธพจน์ในพระไตรปิฎก ได้แก่ กัลยาณมิตร

ธรรม 7 ประการ คือ 1) เป็นผู้น่ารัก น่าพอใจ 2) เป็นผู้น่าเคารพ 3) เป็นผู้ น่ายกย่อง 4) เป็นผู้ รู้จัก
พดู 5) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า 6) เป็นผู้กล่าวแถลงถ้อยค าที่ลึกซึง้ได้ และ 7) เป็นผู้ ไม่ชกัน าในเร่ือง
ที่เหลวไหล ไม่สมควร 

โยนิโสมณสิการ เป็นการใช้ความคิดอย่างแยบคาย ถูกวิธี เมื่อเปรียบเทียบใน
กระบวนการพัฒนาปัญญา โยนิโสมณสิการอยู่ในระดับเหนือกว่าศรัทธา เพราะเป็นขัน้ที่เร่ิมใช้
ความคิดของตนเป็นอิสระ เมื่อพิจารณาตามกระบวนการไตรสิกขาจะพบว่า โยนิโสมมสิการเป็น
การฝึกการใช้ความคิดให้รู้จกัคิดอย่างถกูวิธี คิดอย่างมีระบบ รู้จกัคิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
อย่างตืน้ ๆ ผิวเผิน เป็นขัน้ตอนส าคัญในการพัฒนาปัญญาท่ีบริสุทธ์ิเป็นอิสระ ท าให้ทุกคนช่วย
ตนเองได้ และน าไปสู่จุดมุ่งหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริง  โยนิโสมนสิการเป็นเหตุเกือ้หนุน
ส่งเสริมให้เกิดธรรมที่มีอุปการะมาก 9 อย่าง คือ เมื่อโยนิโสมนสิการ ปราโมท ย์ย่อมเกิด เมื่อ
ปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจปีติ กายย่อมผ่อนคลายสงบ (ปัสสัทธิ) เมื่อกายผ่อนคลายสงบ 
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ย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิ ผู้มีจิตเป็นสมาธิ ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อรู้เห็น
ตามความเป็นจริง ย่อมนิพพิทาเอง เมื่อนิพพิทา ก็วาราคะ เพราะวิราคะ ก็วิมุตติ แสดงได้ดัง
ภาพประกอบ 8 
 

 

ภาพประกอบ 8 อปุการะธรรม 9 ประการอนัเป็นผลมาจากโยนิโสมนสิการ 

ที่มา: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2661). พทุธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์
ครัง้ที่ 36. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระพทุธศาสนาของธรรมสภา. 

สมัมาทิฏฐิเมื่อพิจารณาตามหลกัธรรมแล้วสารมารถสรุปไป 2 ประเภทคือ 
1) กัมมัสสกตาญาณ หมายถึง ความเชื่อถือ ความเห็น ทัศนคติ ความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องดีงามมีเหตผุลเป็นประโยชน์เก่ียวกับเร่ืองของความดีความชัว่ การท าดีท าชั่วและ
ได้รับผลดีร้ายสอดคล้องกับการกระท าของตน คือ ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชัว่ ความเชื่อมัน่ในคณุธรรม 
เรียกสัน้ ๆ ว่าเห็นชอบตามคลองธรรมหรือความเชื่อกรรม จดัเป็นสมัมาทิฏฐิระดบัธรรมจริยาหรือ
อกศุลกรรมบท 

2) สัจจานุโลมิกญาณ หมายถึง ความรู้ ความเห็น ความเข้าใจ เก่ียวกบัโลกและ
ชีวิต หรือสังขารธรรมทัง้หลายถูกต้องตามความเป็นจริง คือ ตามสภาวะของมันและตามความ
เป็นไปโดยธรรมดาแห่งเหตปัุจจยั ท าให้มองเห็นความสมัพนัธ์ที่ถูกต้องซึ่งควรจะมีจะเป็นระหว่าง
ตนเองกบัสิ่งทัง้หลายท่ีแวดล้อมอยู่ หรือกบัโลกและชีวิต  

ส าหรับผู้มีปัญญายงัไม่แก่กล้ายงัต้องอาศยัค าแนะน าชกัจงูจากผู้ อ่ืน การพฒันา
ปัญญานับว่าเร่ิมจากองค์ประกอบภายนอกคือ ความมีกัลลยาณมิตรก่อน(กัลยาณมิตตตา)เพื่อ
น าไปสู่ความมีศรัทธา (ความมั่นใจด้วยเหตผุลที่ได้พิจารณาเห็นจริงแล้ว) จากนัน้จึงก้าวมาถึงขัน้
องค์ประกอบภายในตน เร่ิมแต่น าความเข้าใจตามแนวศรัทธาไปเป็นพืน้ฐานในการใช้ความคิด
อย่างอิสระ ด้วยโยนิโสมนสิการ ท าให้เกิดสมัมาทิฎฐิ และท าให้ปัญญาเจริญยิ่งขึน้จนกลายเป็น
ญาณทศันะ คือการรู้เห็นประจกัษ์ในที่สดุ  
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สรุปได้ว่าสัมมาทิฏฐิ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการ
แสดงออกซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ความเห็น ความเชื่อและทัศนคติ เก่ียวกบัโลกและชีวิตที่ถูกต้อง
ตามหลกัแห่งความดีและสอดคล้องกบัหลกัสจัธรรม คือ 1) กมัมสัสกตาญาณ หมายถึง ความเชื่อ 
ความเห็น ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงาม มีเหตุผลเป็นประโยชน์ เก่ียวกับเร่ืองของ
ความดีความชั่ว ได้แก่ สัมมาทิฏฐิในหลักธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบถ 10 และ หลักศรัทธา 4  
2) สัจจานุโลมิกญาณ หมายถึง ความรู้ ความเห็น ความเข้าใจเก่ียวกับโลกและชีวิตหรือสงั ขาร
ธรรมทัง้หลายถูกต้องตามความเป็นจริง คือ ตามสภาวะของมันและตามความเป็นจริงแห่งเหตุ
ปัจจัย ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องในหลกัสจัจธรรมได้แก่ความรู้ในอริยสัจ 4 และหลัก
ของไตรลกัษณ์ จากที่กล่าวมาสมัมาทิฏฐิจึงเป็นการพิจารณาด้วยสติปัญญา คิดด้วยเหตุผลจน
เกิดความเข้าใจ ไม่ใช่เกิดจากค าบอกเล่าของผู้ อ่ืน หรือความคิดค านึกของตนเอง โดยเป็น
ความเห็นที่รู้แจ้งภายในจิตใจ เป็นความเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตนเอง โดยสมัมาทิฏฐิจะเป็น
จดุเร่ิมต้นและปลายสดุของมรรคา โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิดเพื่ออธิบายโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของสมัมาทิฏฐิได้ ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 9 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบตวัชีว้ดัของสมัมาทิฏฐิ 

3.2.2 สัมมาสังกัปปะ 
บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535, นน.64-67) ได้อธิบายตามแนวพทุธพจน์ในพระสุต

ตนัปิฎกว่าสมัมาสงักัปปะหรือความด าริชอบ ประกอบด้วย เนกขมัสงักัปปะ (ความด าริออกจาก
กาม) อัพยาปาทสังกัปปะ (ความด าริไม่พยาบาทมุ่งร้าย) และอวิหิงสาสังกัปปะ (ความด าริไม่
เบียดเบียน) ซึ่งครอบคลุมทัง้ระดับโลกียะซึ่งจัดเป็นฝ่ายบุญอ านวยวิบากแก่ขันธ์อย่างหนึ่งและ
ระดับโลกุตตระที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะเป็นองค์แห่งมรรคคือความตรึก (ตักกะ) ความนึกคิด  
(วิตักกะ) ความด าริ (สังกัปปะ) ความคิดแน่วแน่ (อัปปนา) ความคิดปักแน่นแฟ้น (พยัปปนา)  
เป็นต้น 



  69 

วศิน  อินทสระ (2554, นน.133-176) อธิบายสมัมาสงักัปปะ หมายถึงความด าริ
ชอบซึ่งก็คือความคิดชอบ คิดในทางมีคณุประโยชน์ทัง้แก่ตนและผู้ อ่ืน วางแนวจิตของตนไว้ในทาง
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ความตัง้ใจในทางดี และความคิดในการต่อสู้อุปสรรคของชีวิต เป็นต้น  
ในความหมายเบือ้งสงูหมายถึงความด าริในการออกจากกาม(เนกขมัมสงักปัปะ) ความด าริในการ
ไม่พยาบาท(อพัยาปาทสงักปัปะ) และความด าริในความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสาสงักปัปะ) 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.273-287) อรรถาธิบาย
สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความด าริชอบ หรือ ความส านึกคิดในทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 
1) เนกขัมมสงักปัปะ คือ ด าริออกจากกาม ปลอดจากโลภะ 2) อพัยาปาทสงักัปปะ คือ ด าริในอัน
ไม่พยาบาท และ 3) อวิหิงสาสังกัปปะ คือ ด าริในอันไม่เบียดเบียน แบ่งเป็นระดับโลกิยะ และ
ระดบัโลกตุตระ คือ การท่ีจะมองเห็นสิ่งทัง้หลายถกูต้องตามความเป็นจริง โดยใช้โยนิโสมนสิการ  

สรุปได้ว่าสมัมาสงักัปปะ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนึก
คิด การตริตรอง ในทางที่ชอบ โดยสัมมาสังกัปปะจัดเป็นกิจกรรมทางปัญญาหรือมโนกรรม  
อันน าไปสู่กายกรรม และวจีกรรม ประกอบด้วย 1) เนกขัมมสังกัปป์ เป็นความคิดในการที่จะ
หลีกเลี่ยง ถอนตน ปลีกตน ออกจากความเป็นทาส สยบติดในอารมณ์ของรูป รส กลิ่น เสียง และ
นึกถึงสิ่ งที่ รักใคร่ชอบพอ ยินดีสิ่ งเหล่านี จ้นต้องท าผิดหรือต้องร้อนใจเพราะสิ่งเหล่านัน้  
2) อพยาบาทสงักัปป์ เป็นความคิดในทางสงบ การระงบัโกรธ ความไม่พอใจ ไม่มีความพยาบาท
อาฆาต มุ่งโต้ตอบท าลายล้างต่อกัน 3) อวิหิงสาสังกัปป์ เป็นความคิดเห็นในทางที่ต้องการเห็น
ผู้ อ่ืน สิ่งมีชีวิตอ่ืนไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนท าลายล้างกัน มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะ  
ของตน โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิดเพื่ออธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์และ
องค์ประกอบของสมัมาสงักปัปะได้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 10 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของสมัมาสงักปัปะ 
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3.2.3 สัมมาวาจา 
บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535, นน.67-69) อธิบายความหมายของสัมมาวาจา

ตามที่ปรากฎในพระไตรปิฎกไว้ว่าในความหมายระดับโลกิยะ หมายถึง การเว้นจากการพูดเท็จ 
เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ในความหมายระดับ  
โลกุตตระหมายถึง สมัมาวาจาที่ไม่มีอาสวะ เป็นองค์แห่งมรรค คือ ความงด ความเว้น ความเว้น
ขาดเจตนางดเว้นจากวจรทจุริตทัง้ 4 ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ มีอริยมรรคเป็นสมงัคี 
ก าลงัเจริญมรรคอยู่ 

วศิน  อินทสระ (2554, นน.177-198) อธิบายเก่ียวกบัสมัมาวาจาว่าหมายถึงการ
พดูชอบ หมายถึงการเว้นวจีทุจริต 4 คือ เว้นจากพดูเท็จ พดูส่อเสียด พดูค าหยาบ และพดูเพื่อเพ้อ
เจ้อ แล้วให้พูดวจีสุจริต 4 คือพูดจริง พูดประสานสามัคคี พูดอ่อนหวาน และพูดมีประโยชน์แทน 
นอกจากนีย้งัได้อธิบายถึงความหมายและองค์ประกอบของวจีทจุริต 4 ไว้ดงันี ้

1. ค าเท็จ (มุสาวาท) คือ การกล่าวให้คลาดเคลื่ อนจากความเป็นจริง ทัง้ ๆ  
ที่รู้ความจริงนัน้อยู่ ส่วนผู้ ไม่รู้ความจริงกล่าวคลาดเคลื่อนไปเพราะความเข้าใจผิดหรือเห็นผิดไม่
เป็นมสุาวาทมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) เร่ืองไม่จริง 2) ตนรู้ว่าเร่ืองไม่จริง และคิดจะกลา่วให้
คลาดเคลื่อน 3) มีความพยายามจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน และ 4) ผู้ ฟังรู้เร่ือง เข้าใจตามที่บุคคลผู้
นัน้พดู ซึ่งโทษของค าเท็จที่เห็นชัดคือท าให้ขาดความเชื่อถือ ถูกผู้ อ่ืนดูหมิ่นได้ง่าย ไม่มีใครเชื่อถือ
ค าแม้จะพดูจริงในบางคราวก็เหมาเอาว่ากลา่วเท็จเหมือนกนั เป็นต้น 

2. ค าส่อเสียด (ปิสุณวาจา) คือ ค าพูดยุยงเพื่อให้เขาแตกกัน หรือหวังว่าตนจะ
เป็นที่ รักของผู้ นั น้โดยการน าความข้างนี ไ้ปบอกข้างโน้น น าความข้างโน้นมาบอกข้างนี ้  
มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) คนอ่ืนที่พงึท าให้แตกกนัได้ 2) มีเจตนาท าให้เขาแตกกนั 3) ความ
พยายามอนัสืบเนื่องมาจากเจตนานัน้ และ 4) ผู้ อ่ืนรู้ความนัน้ ตามลกัษณะแห่งองค์ดงักล่าวมาถ้า
บุคคลพูดไปตามธรรมดา หรือพูดด้วยความหวังดี ไม่มีเจตนาให้เขาแตกกัน แต่เขาแตกกันเอง
เพราะค าพูดของบุคคลนัน้วาจานัน้ไม่เป็นปิสุณวาจา ค าพุดส่อเสียดมีโทษน้อยถ้าคนที่ถูกท าให้
แตกกันมีคุณน้อย และมีโทษมากถ้าคนที่ท าให้แตกกันมีคุณมาก เมื่อเขายงัไม่แตกกนัมีโทษน้อย 
เมื่อเขาแตกกนัมีโทษมาก  

3. ค าหยาบ (ผรุสวาจา) มีลกัษณะส าคัญ เช่น 1) ค าด่า หมายถึง กดให้เขาต ่า
กว่าที่เป็นจริง เช่น เขาเป็นคนว่าเขาเป็นหมา เป็นววั ควาย 2) ค าประชด หมายถึงยกให้เขาสงูกว่า
ที่เป็นจริง เช่น เขาเป็นคนธรรมดาเรียกเขาว่าแม่คุณหญิง 3) ค ากระแทกแดกดันหรือเสียดสี 
หมายถึงพดูอ้อมให้ผู้ ฟังหรือผู้ที่ถูกพดูถึงรู้สกึตวัด้วยวิธีอนัหยาบคาย เช่น เห็นเด็กกินอาหารก็บอก
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ว่า “กินเข้าไปซิกินเข้าไป ของมันมีมากนักนี่” 4) ค ากระทบ คือ การพูดถึงสิ่งหนึ่งเพื่อกระทบ  
บุคคลหนึ่ง เช่น เห็นคนอ้วนเตีย้และหัวล้านเดินมา แกล้งพูดให้เข้าได้ยินว่า ดวงอาทิตย์ขึน้บนไห
กระเทียม หรือไหกระเทียมเดินมา เป็นต้น ค าหยาบมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) คนอ่ืน  
2) จิตโกรธ และ 3) การพดูค าหยาบออกไปทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ค าหยาบจะมีโทษน้อยเพราะคน
ที่ถกูพดูค าหยาบมีคณุน้อย ถ้าพดูกบัคนมีคณุมากก็มีโทษมาก นอกจากนีถ้้ามีองค์ประกอบไม่ครบ 
3 ประการ มีโทษน้อย ถ้าครบองค์ประกอบ 3 ประการดังกล่าวข้างต้นมีโทษมาก โทษของ  
ค าหยาบที่ชดัเจน คือ เป็นมลูเหตใุห้ทะเลาะและเบียดเบียนซึ่งกนัและกนั เสียเวลาท ามาหากินเสีย
ทรัพย์สินเงินทอง ท าลายเกียรติยศของผู้พดูและผู้ที่ถกูพดูถึง ท าลายความรู้สกึที่ดีของผู้ อ่ืน ท าลาย
ความสขุความร่ืนรมย์ใจของผู้ได้ยินได้ฟัง 

4. ค าเพ้อเจ้อ เหลวไหล (สมัผปัปลาป) คือ ค าพดูไร้สาระ พูดเล่น สรวลเส เฮฮา 
เรียกว่า ค าเพ้อเจ้อ(สมัผัปปลาป) เหลวไหลค าเหล่านีม้ีส่วนออกมาจากบุคคลผู้ มีใจคะนอง หรือ
ปรารถนาให้สนุกกันท่านจัดเป็นวจีทุจริตในฐานะท าให้เสียเวลาเปล่า ไม่ได้รับประโยชน์ของ
ถ้อยค า มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1) ความต้องการพูดเร่ืองที่หาประโยชน์มิได้ 2) การพดูเร่ือง
อย่างนัน้ออกมา ค าเพ้อเจ้อมีโทษน้อย เพราะอาเสวนะน้อย คืออบรมสั่งสมน้อย ท าน้อย มีโทษ
มากเพราะอาเสวนะมาก คือ อบรมสัง่สมมาก ท ามาก อนึ่งมีโทษน้อยเพราะคนอ่ืนมิได้ถือเอาตาม 
มีโทษมากเพราะเขาถือเอาตาม หมายความว่าเชื่อ เป็นต้น 

เมื่อบุคคลเว้นค าพดูไม่ดี 4 ประการดงักล่าวมาแล้วสิ่งที่ควรท าต่อไปคือพดูวาจา
ที่ดี 4 ประการ (วจีสจุริต 4) ดงันี ้

1. ค าพดูจริง คือ พดูค าที่ตรงตามความเป็นจริง ไม่มีเจตนากลา่วให้คลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง ยกเว้นความเข้าใจผิด แต่ผู้มีปัญญาย่อมกล่าวความจริงให้ถูกกาลถูกสถานที่
และถกูบคุคล ค าจริงนัน้จึงสมัฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมาย 

2. ค าประสานสามัคคี คือ น าความดีของบุคคลต่าง ๆ มาเล่าสู่กันฟัง หรือการ
น าเอาข้อความซึ่งบุคคลผู้ หนึ่งพูดถึงอีกผู้ หนึ่งในทางดีมาเล่าให้ผู้ ซึ่งจะแตกกันฟัง ท าให้เขาได้
มองเห็นความดีหรือเจตนาดีของอีกฝ่ายหนึ่ง 

3. ค าอ่อนหวาน คือ ค าที่ถูกใจแก่ผู้ ฟังโดยไม่เป็นโทษแก่ผู้ ฟัง เช่น ค ายกย่อง
ชมเชยตามความเป็นจริง 

4. ค ามีประโยชน์ หรือค าสุภาษิต คือ ค าพูดที่ผู้ ฟัง ๆ แล้วให้บังเกิดประโยชน์
ทางการปฏิบติัชอบ ท าจิตใจให้สงูขึน้ ละชัว่ ประพฤติดี จนถึงสามารถบรรเทาความโลภ โกรธ หลง 
เสียได้ท าจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นบรมสขุถือเป็นมงคลทัง้ผู้กลา่วและผู้ ฟัง 
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สม เด็ จ พ ระพุ ท ธ โฆ ษ าจ า ร ย์  (ป .อ . ป ยุ ตฺ โต ) (2561b, นน .288-294) 
ได้อรรถาธิบายสัมมาวาจา หมายถึง การเจรจาชอบ คือ เว้นจากวจีทุจริต 4 คือ งดเว้นจากการ  
พดูเท็จ พดูสอ่เสียด พดูหยาบคาย และพดูเพ้อเจ้อ อธิบายได้ดงันี ้

1. ละมุสาวาท เว้นขาดจากการพูดเท็จ เมื่ออยู่สภาก็ดี อยู่ในที่ประชุมก็ดี  
อยู่ท่ามกลางญาติก็ดี อยู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีถกูเขาอ้างตวัซกัถามเป็นพยานว่าเชิญเถิดท่านท่าน
รู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนัน้ เมื่อไม่ รู้เขาก็กล่าวว่าไม่ รู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่ เห็น เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้  
เมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็น ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทัง้ที่รู้ ไม่ว่าเพราะเหตุแห่งตนเอง หรือเพราะเหตุแห่งคน
อ่ืน หรือเพราะเหตเุห็นแก่อามิสใด ๆ 

2. ละปิสณุาวาจา เว้นขาดจากวาจาส่อเสียด ไม่เป็นคนที่ฟังความข้างนีแ้ล้วเอา
ไปบอกข้างโน้น เพื่อท าลายคนฝ่ายนี ้หรือฟังความข้างโน้น แล้วมาบอกข้างนี ้เพื่อท าลายคนฝ่าย
โน้น เป็นผู้สมาคนที่แตกร้าวกนั ส่งเสริมคนที่สมคัรสมานกนั ชอบสามคัคี ยินดีในสามคัคี พอใจใน
ความสามคัคี ชอบกลา่วถ้อยค าที่ท าให้คนสามคัคีกญั 

3. ละผรุสวาจา เว้นขาดจากวาจาหยาบ กล่าวแต่ถ้อยค าชนิดที่ไม่มีโทษ ร่ืนห ู
น่ารัก จบัใจสภุาพเป็นที่พอใจของพหชูน เป็นที่ชื่นชมของพหชูน 

4. ละสมัผัปปลาปะ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดค าจริง พูดเป็น
อรรถพูดเป็นธรรม พูดเป็นวินัย กล่าววาจ าเป็นหลักฐาน มีที่ อ้างอิง มีก าหนดขอบเขต 
ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาลอนัควร 

ข้อสังเกตคือหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาในขัน้ศีลมักจะแสดงค าสอน
ควบคู่ทัง้ค านิเสธ (negative) และค าแนะหนนุ (positive) ไปพร้อม ๆ กนัตามหลกั “เว้นชัว่ บ าเพ็ญ
ดี”นอกจากนีย้งัอธิบายว่าทัง้สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ และสมัมาอาชีวะจดัเป็นองค์มรรคขัน้ศีล
ด้วยกัน ซึ่งจากความหมายหลักอันเป็นประดุจแกนกลางของระบบฝึกอบขัน้ศีลธรรมที่เรียกว่า
อธิศีลสิกขานี ้สามารถกระจายค าสอนออกไปเป็นข้อปฏิบติัและหลกัความประพฤติต่าง ๆ ในส่วน
รายละเอียด หรือในรูปประยุกต์อย่างกว้างขวางพิสดาร เพื่อให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัทัง้แก่บคุคล
และสังคม เร่ิมแต่หลักแสดงแนวทางความประพฤติที่ตรงกันกับในองค์มรรคนีเ้อง ซึ่งเรียกว่า 
กรรมบถ และหลักความประพฤติอันเป็น มนุษยธรรม ที่เรียกว่า เบญจศีล เป็นต้น เมื่อกล่าว
โดยสรุปส าหรับค าสอนในรูปประยุกต์ ถ้ามิใช่ประยุกต์ในส่วนรายละเอียดให้เหมาะกับบุคคล
กาลเวลา สถานที่ และโอกาสจ าเพาะกรณีแล้ว หลักใหญ่ส าหรับการประยุกต์ก็คือ สภาพหรือ
ระดับการครองชีวิต โดยนัยยนีจ้ึงมีศีลหรือข้อบญัญัติ ระบบความประพฤติต่าง ๆ ที่แยกออกไป
เป็นศีลส าหรับคฤหสัถ์ และศีลส าหรับบรรพชิต เป็นต้น 
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สรุปได้ว่าสมัมาวาจา หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพดูจาที่
เป็นการพดูถูกต้อง ค าพดูถูกต้อง เป็นการพดูที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน แต่ให้ประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน ประกอบด้วย การเว้นจากวจีทุจริต 4 ประการ ได้แก่ 1) มุสาวาทา (การพูดเท็จ)  
2) ปิสวุาณาจา (การพดูส่อเสียด) 3) พรุสวาท (การพดูหยาบคาย) 4) สมัผปัลาป (การพดูเพ้อเจ้อ) 
รวมถึงการเสิรมสร้างวจีสุจริต 4 ประการได้แก่ 1) สัจจวาจา (การพูดความจริง) 2) สมัคคกรณี
วาจา (การพดูค าสมานสามคัคี) 3) สณัหวาจา (การพดูค าอ่อนหวาน สภุาพ) 4) อตัถสณัหิตาวาจา 
(การพดูมีประโยชน์) โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์
และองค์ประกอบของสมัมาวาจาได้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 11 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของสมัมาวาจา 

3.2.4 สัมมากัมมันตะ 
บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535, นน.69-72) อธิบายความหมายของสมัมากมัมนัตะ 

ตามที่ปรากฎในพระไตรปิฎกไว้ว่ามีทัง้ความหมายในระดบัโลกิยะหมายถึง เจตนางดเว้นจากการ
ท าลายชีวิตสตัว์ การเอาของที่เขามิได้ให้ การประพฤติผิดในกาม สว่นสมัมากมัมนัตะที่ไม่มีอาสวะ
เป็นโลกตุตระ เป็นองค์แห่งมรรค คือ ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้น เจตนางดเว้น
จากกายทุจริตทัง้ 3 ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะ มีอริยมรรคเป็นสมังคี ก าล าลงัเจริญ
มรรคอยู่ อีกนยัหนึ่งการท างานชอบมีลกัษณะ 2 ประการ คือ 1) เป็นการงานที่สจุริตไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้ อ่ืน ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม และ 2) การงานไม่อากูล คือไม่คั่งค้างไม่ทอดทิง้
เสียกลางคัน ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนดด้วยความพากเพียรพยายาม การท างานที่จะให้ประสบ
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ความส าเร็จเป็นอย่างดี ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่าผู้กระท าจะต้องมีคุณสมบติั  3 ประการ 
คือ 1) ท าเหมาะสม-ปฏิรูปการี 2) ท าอย่างจริงจงั-ธุรวา และ 3) ท าด้วยความพากเพียร-อฏุฐาตา 

วศิน  อินทสระ (2554, นน.199-225) อธิบายเก่ียวกบัสมัมากมัมนัตะว่าหมายถึง
การกระท าชอบหรือการงานชอบก็ได้ ซึ่งกล่าวโดยปริยายได้ว่าเป็นการปฏิบติักายสจุริต 3 คือ การ
เว้นจากการฆ่าสตัว์ เว้นจากการลกัทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม มีรายละเอียดดงันี ้

1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ (ปาณาติบาต) ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่  
ไม่ว่ามนุษย์หรือดิรัจฉานก็ตาม  มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) สตัว์มีชีวิต 2) รู้อยู่ว่าสตัว์มีชีวิต 
3) มีจิตคิดจะฆ่า 4) มีความพยายามฆ่า และ5) สัตว์ตายด้วยความพยายามนัน้ เมื่อประกอบ
พร้อมด้วยองค์ประกอบ 5 ประการนี ้ศีลย่อมขาด ถ้าไม่พร้อมศีลยังไม่ขาดแต่อาจด่างพร้อยไม่
บริสุทธ์ิหมดจดเปรียบเสมือนผ้าไม่ขาดแต่เศร้าหมอง เปรอะเปือ้นไป โทษของปาณาติบาตจะมี
โทษมากหรือน้อยขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง คือ 1) ความใหญ่หรือเล็กของสัตว์ที่ถูกฆ่า  
2) ความมีคณุมากหรือน้อย 3) เจตนาในการฆ่ารุนแรงเพียงใด 4) ความพยายามในการฆ่ารุนแรง
เพียงใดเมื่อบคุคลกระท าปาณาติบาตอยู่เนือง ๆ ต้องประสบโทษอีกหลายอย่าง เช่น ท าตนให้เป็น
ที่หวาดหวัน่พร่ันพรึงของคนอ่ืน สตัว์อ่ืน ไม่เป็นที่เย็นใจแก่ผู้ที่เข้าใกล้ เป็นการสัง่สมอกศุลกรรมอนั
จะน าตนไปสู่อบายภูมิ และท าจิตใจให้ตกต ่า หมักหมมด้วยอาสวะ เป็นต้น  เมื่อเว้นปาณาติบาต
แล้วท่านสอนให้มีเมตตากรุณาต่อกนั คือ มีความหวงัดีต่อกนั ช่วยเหลือกนั 

2. เว้นจากการลกัทรัพย์ (อทินนาทาน) คือ การถือเอาของที่ผู้ อ่ืนมิได้ให้ด้วย
อาการแห่งขโมย มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) ของผู้ อ่ืนหวงแหน 2) รู้ว่าเขาหวงแหน 3) คิดจะ
ลกั 4) มีความพยายาม และ 5) ลกัของได้มาด้วยความพยายามนัน้ ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์
กระกอบหนึ่งศีลไม่ขาด เพียงแต่ด่างพร้อยและเศร้าหมองไป อทินนาทานมีโทษมาหรือน้อยก็สุด
แล้วแต่องค์ประกอบ คือ 1) ของเล็กหรือใหญ่ มีค่ามากหรือน้อย 2) เจ้าของเป็นบุคคลที่มีคุณมาก  
หรือมีคุณน้อย 3) ความพยายามในการขโมยมีมากเพียงใด ผู้ ประกอบอทินนาทานเนือง ๆ  
เมื่อสิน้ชีพแล้วย่อมไปสู่อบายภูมิ หากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกภายหลังท าให้ต้องสูญเสียทรัพย์อยู่
เนือง ๆ เมื่อเว้นจากอทินนาทานได้แล้วท่านสอนให้มีการเฉลี่ยแบ่งปันของที่ตนหามาได้โดย  
ชอบธรรมแก่ผู้ที่ควรสงเคราะห์ อนเุคราะห์ และบชูาคณุ 

3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจาร) คือ การประพฤติ 
ล่วงละเมิดในภรรยาของผู้ อ่ืน หรือประพฤตินอกใจสามีตน มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ  
1) อคมนียฐาน กล่าวคือ สตรีหรือบุรุษที่ใคร ๆ ไม่พึงล่วงละเมิดในทางกาม 2) จิตคิดจะเสพเมถุน
ธรรม 3) มีความพยายามในการเสพ 4) การเสพ คือ ยังองคชาติให้ล่วงเข้าไป พิจารณาตาม
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องค์ประกอบดงักลา่วแล้วผู้ที่ถกูข่มขืนย่อมไม่เสียศีลข้อกาเมสมุิจฉาจาร เพราะไม่มีความสมคัรใจ
และไม่มีความพยายามในการเสพ ผู้ที่หลบัไม่รู้สึกตัวก็ไม่ผิดเหมือนกัน โทษของกาเมสุมิจฉาจาร
ขึน้อยู่กับอคมนียฐาน (ฐานที่ไม่ควรเก่ียวข้อง) คือ บุคคลที่ถูกล่วงเกินมีคุณมากหรือน้อย 
กาเมสมุิจฉาจารมีโทษทัง้ส่วนที่เกาะอยู่กบัจิตของผู้กระท าอนัจะน าไปสู่อบายภูมิ นอกจากนีย้งัมี
โทษทางสงัคมที่เห็นได้ชัด คือ ผู้ที่ประพฤติผิดอยู่เนือง ๆ ย่อมถูกบณัฑิตติเตียน ถูกสังคมของผู้ ดี
รังเกียจ กินแหนงไม่ไว้วางใจ ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย และน าภัยพิบัติมาสู่ตน เมื่อเว้น
กาเมสมุิจฉาจารแล้ว ท่านสอนให้มีสทารสนัโดษ คือ ความยินดีพอใจในคู่ครองของตน มีความรัก
ใคร่ กลมเกลียวกัน สามัคคีปองดองกันได้สนิทใจ ไม่มีเหตุส าคัญให้แตกร้าว การครองเรือนย่อม
ได้รับความร่มเย็นเป็นสขุไปถึงลกูหลาน เป็นตวัอย่างอนัดีของลกูหลานที่จะครองเรือนต่อไป 

นอกจากนีย้งัสามารถพิจารณาเก่ียวกบัสมัมากมัมันตะในปริยายที่สอง คือ การ
งานดีการงานชอบ ประกอบด้วย 1) การงานสจุริต (มกักล่าวในมรรคข้อสมัมาอาชีวะ) และ 2) การ
งานไม่อากูล คือ ไม่คัง่ค้าง ไม่ทอดทิง้เสียเมื่อยงัไม่ส าเร็จ ท างานเสร็จตามก าหนดเวลาด้วยความ
บากบั่นพากเพียร ซึ่งการท างานให้ประสบผลดีนัน้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ คือ 1) ท างาน
เหมาะสม (ปฏิรูปการี) คือ เหมาะสมสมัย เหมาะคราว เหมาะแก่สถานที่ เป็นผู้มีวิจารณญาณ
กว้างขวางลึกซึง้ 2) ท างานอย่างเอาจริงเอาจัง (ธุรวา) คือ เอาเป็นธุระอยู่เสมอ ท าด้วยเร่ียวแรง
ก าลังทัง้หมด (ถามวา) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง (ทฬฺหปรกฺกโม) ไม่ทอดธุระเสียกลางคัน 
(อนิกฺขิตฺตธุโร) เป็นผู้มีธุระอยู่เสมอไม่อยู่ว่าง 3) มีความเพียร (อุฏฐาตา) ขยันลุกขึน้ท างาน ไม่
พอใจในการนอน ไม่หาความสขุจากการนอน นอนเพื่อพกัผ่อนร่างกายพอหายเหนื่อยเพลียแล้วลกุ
ขึน้ท างาน 4) วิธีท างาน ไม่ว่าการงานอะไร ถ้ารู้จักวิธีท าก็จะท าให้เกิดผล คือ เสร็จเร็ว บงัเกิดผล
สมความมุ่งหมาย 

สมัมากมัมันตะ คือ การงานชอบเป็นมรรคอันหนึ่งซึ่งเป็นเคร่ืองก าจดัอกุศล เช่น 
ความเกียจคร้าน เจริญกศุล  เช่นความเพียร มีคณุสมบติัในการก าจดัทกุข์เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ความ
ทกุในเร่ืองการขาดแคลนทรัพย์สิน ไปจนถึงทุกข์ในสงัสารวฏั การเวียนว่ายตายเกิด ท าให้ทางแห่ง
สงัสารวฏัสัน้เข้า เพราะความกระท าชอบของผู้มีปัญญาในการประกอบกระท า 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.228-304) อรรถาธิบาย
สมัมากมัมนัตะ หมายถึง ท าการชอบ หรือการงานชอบ ได้แก่ การกระท าที่เว้นจากความประพฤติ
ชั่วทางกาย (กายทุจ ริต) 3 ประการ คือ1) ละปาณาติบาต คือ งดเว้นการตัดรอนชีวิต  
2) ละอทินนาทาน คือ งดเว้นขาดจากการถือเอาสิ่ งของท่ีผู้ อ่ืนมิ ได้ ห้  อย่างขโมย และ  
3) ละกาเมสมุิจฉาจาร คือ งดเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
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สรุปได้ว่าสัมมากัมมันตะ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านการ
กระท าที่เว้นจากการประพฤติชัว่ทางกาย 3 ประการ ได้แก่ 1) การละเว้นจากการท าลายชีวิตหรือ
การเบียดเบียนชีวิตผู้ อ่ืน 2) การเว้นจากการลกัทรัพย์ 3) การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม และ
เสริมสร้างกายสจุริต 3 ประการ ได้แก่ 1) การมีเมตตา กรุณาช่วยเหลือเกือ้กูล และส่งเคราะห์ซึง่กนั
และกนั 2) การเคารพในสิทธิซึ่งกนัและกนั 3) การรู้จกัยบัยัง้กิเลส สามารถควบคมุตนในเร่ืองกาม
อารมณ์ไม่ให้ผิดศีลธรรม  โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของสมัมากมัมนัตะได้ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 12 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของสมัมากมัมนัตะ 

3.2.5 สัมมาอาชีวะ 
บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535, นน.72-73) อธิบายความหมายของสัมมาอาชีวะ

ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกไว้ว่าในขันโลกิยะหมายถึงการเลีย้งชีพชอบ คือการเว้นจากมิจฉา
อาชีวะ 5 ประการ คือ 1) การค้ามนุษย์ 2) การค้าอาวุธ 3) การค้าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร 4) การค้า
น า้เมา และ5) การค้ายาพิษ ส่วนสมัมาอาชีวะของอริยบุคคลที่ไม่มีอาสวะแล้ว ในขัน้โลกตุตระ คือ 
ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ จดัเป็นองค์แห่งมรรค 

พระมหาวรุชัย  ชยาภิวฑฺโณ (2560, นน.139-159) เขียนบทความเร่ือง พุทธจริย
ศาสตร์ว่าด้วยปาณาติบาตเพื่ออธิบายผลการศึกษาปัญหาทางจริยธรรมเก่ียวกบัการท าชีวิตให้ตก
ล่วงไป (ปาณาติบาต) ด้วยการวินิจฉัยตามหลกัพระพุทธศาสนาในเร่ือง อัตตวินิบาต (Suicide)  
การุณยฆาต (Euthanasia) และนายเพชฌฆาตกับนักโทษประหาร (Headman and Capital 
Punishment) ผลการศึกษาพบว่า การวินิจฉัยปัญหาเชิงจริยธรรมในทางพระพทุธจริยศาสตร์จะมี
เกณฑ์ในการวินิจฉัยจากพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นหลกั หากเข้าข่ายหลัก
ที่ว่าถือว่าผิดศีล แต่อย่างไรก็ตามในการวินิจฉยัปัญหาทางจริยธรรมไม่ได้ยดึตวับทจากคมัภีร์เพียง



  77 

อย่างเดียว แต่จะพิจารณาบริบทของสงัคมประกอบด้วย ดังนัน้การแก้ปัญหาทางพทุธจริยศาสตร์  
จึงตัง้อยู่บนหลกัทางสายกลาง คือ ความพอดีไม่สดุโต่ง เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และเป็นการ
ประยุกต์เข้าหาสังคม โดยมีหลักวินิจฉัยที่แน่นอนว่าถูกหรือผิด และในความถูกหรือผิดก็มี
ข้อพิจารณาความเป็นคุณหรือโทษมากน้อยต่างกันขึน้อยู่กับองค์ประกอบที่น ามาวิเคราะห์ร่วม 
เก่ียวกับประเด็นประโยชน์หรือโทษที่สังคมจะได้รับจากการกระท านัน้ เช่น หลกัการวินิจฉัยและ
ลักษณะการล่วงละเมิดศีล(วินัย) ข้อปาณาติบาต ให้พิจารณาองค์ประกอบ 5 ประการ คือ  
1) สตัว์มีชีวิต 2) รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3) จิตคิดจะฆ่า 4) พยายามที่จะฆ่า และ 5) สตัว์ตายด้วยความ
พยายามนัน้ นอกจากนีย้ังมีหลักพิจารณาโทษหนักเบา ด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) ก าหนดโดย
วตัถุ (คุณค่าของสตัว์ที่ฆ่า) 2) ก าหนดโดยเจตนา 3) ก าหนดโดยประโยค (ความพยายามและวิธี
ฆ่า) เป็นต้น 

นอกจากนัน้ยงัแสดงทศันว่า เป็นความยุติธรรมส าหรับพิจารณาผู้ล่วงละเมิดศีล
ข้อ 1 เพราะเมื่อมนุษย์มีความจ าเป็นต้องท าลายชีวิตเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เขาต้อง
ยอมรับความผิดคือการละเมิดศีลและบาปที่เขากระท า แต่องค์ประกอบร่วมทัง้สาม จะเป็นหลัก
มนุษยธรรมส าหรับให้ความเป็นธรรมกบัเขาในการพิจารณาว่า จะมีโทษมากขึน้หรือเบาลง นีคื้อ
มาตรการพิจารณาโทษทางพุทธปรัชญาเถรวาทที่อาศัยหลักพระวินัยและพระธรรมควบคู่กัน 
เปรียบเสมือนการใช้หลักนิติศาสตร์ซึ่งเป็นมาตรการด้านกฎหมาย และหลักรัฐศาสตร์ซึ่งเป็น
มาตรการด้านการปกครอง เพื่อความผาสุกของบุคคลและสังคม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็มี
หลกัการที่เรียกว่า “เบญจศีล-เบญจธรรม” ซึง่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบติัเพื่อน าไปสูว่ิถีชีวิตที่ดีงามที่
สามารถเรียกได้ว่าเป็นหลกัมนุษยธรรมพืน้ฐานของมนษุย์ทกุคน 

วศิน  อินทสระ (2554, นน.225-240) อธิบายว่าสมัมาอาชีวะหมายถึงการเลีย้ง
ชีพชอบ หมายถึงการเว้นจากมิจฉาชีพทุกรูปแบบ ประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพ ซึ่งการเลีย้งชีพ
จัดเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งทัง้ในหมู่มนุษย์และหมู่ดิรัจฉาน เพราะหากปราศจากการหาเลีย้งชีพ
เสียแล้วชีวิตย่อมด ารงอยู่ ไม่ได้ ส าหรับฆราวาสควรเลือกอาชีพให้เหมาะกับอุปนิสัยและ
ความสามารถของตนเพราะจะให้ได้งานที่ดี ใจสบาย มีความสขุในการท างาน คนสว่นมากไม่ได้มี
การส ารวจตนเองว่าเหมาะสมกบังานอาชีพชนิดใด สกัแต่ว่าท างานไปวนั ๆ สดุแล้วแต่นายจะใช้ให้
ท า และท าพอพ้นตัว คนพวกนีจ้ึงไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และประการต่อมาจะต้องเลือก
ประกอบอาชีพที่สจุริตซึ่งจะเป็นอาชีพใดก็ได้ที่สจุริตจดัเป็นสมัมาอาชีวะทัง้หมด โดยเว้นซึ่งมิจฉา
อาชีวะ 5 ประการ คือ 1) เว้นการค้าขายเคร่ืองประหาร 2) เว้นการค้าขายมนุษย์ 3) เว้นการค้าขาย
สตัว์เป็นส าหรับฆ่าเป็นอาหาร 4) เว้นการค้าขายน า้เมา และ 5) เว้นการค้าขายยาพิษ โทษของ
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มิจฉาชีพ คือ ตนเองย่อมติเตียนตนเองได้ ผู้ รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียน มีความกินแหนงตนเองไม่
สบายใจอยู่เนือง ๆ ต้องหวาดหวั่นต่อโทษทางบ้านเมืองและโทษทางกฎแห่งกรรม กล่าวโดย
สรุปว่าคนทุกอาชีพสามารถท าอาชีพของตนให้เป็นกุศล นอกจากได้ท าหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้ว ยัง
ได้บญุกศุลจากการประกอบอาชีพนัน้ด้วย 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.288-304) อรรถาธิบาย
สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลีย้งชีวิตชอบ คือ เว้นจากการเลีย้งชีวิตในทางที่ผิด เช่น โกงเขา 
หลอกลวง สอพลอ การท าเลศนยัใช้เล่ห์ขอ การบีบบงัคบัขู่เข็ญ การต่อลาภด้วยลาภ ค้าคน ค้ายา
เสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น 

เดโชพล  เหมนาไลย (2555) ได้ศึกษาความหมาย และการจ าแนกประเภท 
ความส าคญั และหลกัเกณฑ์พิจารณาสมัมาอาชีวะในพระไตรปิฎก พบว่า หมายถึง การเลีย้งชีวิต
ด้วยกุศลธรรม ประกอบด้วย กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 เป็นเบือ้งต้น มีความเพียรในการช าระขัด
เกลากิเลสจนกว่าจิตใจจะ “บริสุทธ์ิ” และ “ผ่องแผ้ว” ในท่ีสุด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  
1) สมัมาอาชีวะที่ยงัมีอาสวะ และ 2) สมัมาอาชีวะที่ปราศจากอาสวะแล้ว มีความส าคญั 2 ระดับ 
คือ1) สมัมาอาชีวะในระดับธรรม หมายถึง สัมมาอาชีวะในฐานะที่เป็นองค์มรรคหนึ่งในมรรคมี
องค์ 8 และในฐานะที่เป็นศีลซึง่ท าหน้าที่ส่งเสริมสมาธิและปัญญา และ 2) สมัมาอาชีวะระดบัวินยั 
หมายถึง สมัมาอาชีวะที่ท าหน้าที่เป็นกรอบก าหนดพฤติกรรมทางกาย (กายกรรม วจีกรรม) ในการ
เลีย้งชีพของบุคคลให้สุจริตและเพื่อประโยชน์แก่หมู่คณะ โดยมีหลักเกณฑ์วินิจฉัยความเป็น
สัมมาอาชีวะ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) แรงจูงใจของผู้ ประกอบอาชีพ 2) ตัวอาชีพ 3) กระบวนการ
ประกอบอาชีพ และ4) ผลการประกอบอาชีพ  

ส าหรับบริบทของสงัคมสมยัใหม่อาจกล่าวได้ว่าการมีสมัมาอาชีวะ คือ การประกอบ
อาชีพโดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคณุชื่อเสียง
และฐานะของตนเอง (ในฐานะสมาชิก) และสถาบนั (คือบุคคลผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน รวมทัง้
กล่าวอย่างกว้างที่สุดคือตัวอาชีพนัน้เอง) แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาสัมมาอาชีวะในที่นีเ้ป็น
การพิจารณาในฐานะสัมมาอาชีวะจัดว่าเป็นศีล ดังนัน้สัมมาอาชีวะจึงไม่มีความส าคัญในแง่ที่
น ามาซึ่งผลตอบแทน เป็นปัจจยัส าหรับเลีย้งชีพเท่านัน้ หากยงัสามารถน าไปสู่การพฒันาชีวิตที่ดี
งามยิ่ง ๆ ขึน้ในทางจิตใจและปัญญาอีกด้วย ส าหรับการวิจยัครัง้นีพ้ิจารณาจากการยึดมั่นปฏิบติั
ตนตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา 

สรุปได้ว่าสัมมาอาชีวะ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านการ
ประกอบหน้าที่การงานที่ถูกต้อง โดยเป็นการเลีย้งชีวิตชอบ โดยเว้นจากเลีย้งชีวิตในทางที่ผิด 
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ได้แก่ การฉ้อโกงคนอ่ืน การหลอกหลวง การประพฤติสอพลอ การท าเลศนัยใช้เล่ห์ ขอ การบีบ
บงัคบัขู่เข็ญ การต่อลาภด้วยลาภ การค้าคน การค้ายาเสพติด การค้ายาพิษ ซึ่งเป็นการหาเลีย้งชีพ
ชอบในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและก่อให้เกิดความดีแก่สงัคม ไม่เบียดเบียนและไม่
ก่อความเดือดร้อนให้แก่สงัคม สามารถพฒันาชีวิตของตนเองให้งอกงาม ประกอบด้วย 1) การงด
เว้นจากมิจฉาชีพ คือ อาชีพที่เบียดเบียนตนและผู้ อ่ืนโดยการไม่ประกอบมิจฉาวณิชชา 5 ประการ 
ได้แก่ การค้าอาวธุหรือเคร่ืองประหาร (สตัถวณิชชา) การค้ามนุษย์ (สตัตวณิชชา) การค้าสตัว์เพื่อ
เป็นอาหาร (มงัสวณิชชา) การค้าขายสรุา (มชัชวณิชชา) และ การค้ายาพิษ (วิสว-วณิชชา) 2) การ
เจริญสมัมาชีพ คือ อาชีพที่เอือ้ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม โดยมีเจตนาในการประกอบอาชีพที่
ปราศจากโลภจริตครอบง า การมีความซื่อสตัย์ในอาชีพโดยมีเจตนาที่จะไม่ทุจริตในอาชีพที่สจุริต
นัน้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์หรือเหตผุลใด โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบาย
โครงสร้างความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของสมัมาอาชีวะได้ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 13 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของสมัมาอาชีวะ 

3.2.6 สัมมาวายามะ 
บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535, นน.73-74) อธิบายความหมายของสมัมาวายามะ

ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า หมายถึงความเพียรชอบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สมัมปัปธาน” หรือ 
“ปธาน” แปลว่า ความเพียร แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ  1) สงัวรปธาน คือ เพียรระวงัหรือป้องกนั
ไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึน้ในจิต 2) ปหานปธาน คือ เพียรละ หรือขจดับาปอกศุลที่เกิดขึน้แล้วให้หมด
ไป 3) ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญ หรือการสร้างบุญกศุลที่ยงัไม่มีให้มีขึน้ และ4) อนุรักขนาปธาน 
คือ เพียรอนุรักษ์ หรือรักษาและส่งเสริมบุญกุศลที่มีอยู่แล้ว สัมมาวายามะจึงเก่ียวข้องกับหลัก
อธรรมอิทธิบาท 4 ด้วยการสร้างฉันทะ(ความพอใจ)ให้มีในการงานที่จะท าเป็นอันดับแรก วิริยะ  
มีความพากเพียรในงาน จิตตะ ความเอาใจใสใ่นงาน และวิมงัสา คือ การพิจารณาทบทวน  
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วศิน  อินทสระ (2554, นน.241-271) อธิบายความหมายของสัมมาวายามะ
หมายถึงความเพียรชอบ ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกนักบัค าว่าวิริยะ ความเพียรจดัเป็นคณุธรรม
ส าคัญประการหนึ่งที่ศาสดาของทุกศาสนายกย่อง ดังปรากฏในมัคควิภังคสูตรอธิบายไว้ว่า  
1) เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึน้ไม่ให้เกิดขึน้ (สงัวรปธาน) 2) เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึน้
แล้ว (ปหานปธาน) 3) เพียรให้กุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึน้ (ภาวนาปธาน) และ 4) เพียรรักษากุศลที่
เกิดขึน้แล้ว ให้ด ารงอยู่และเจริญยิ่ง ๆ ขึน้ไป (อนรักขนาปธาน) รวมความว่า ความเพียรชอบใน
การตัง้ตัว คือ ความเพียรในงานที่สจุริต และความเพียรในการละความชัว่ประพฤติความดี รักษา
ความดีให้ยัง่ยืนนัน้ เป็นองค์มรรคข้อหนึ่ง มีอานุภาพในการก าจดัทุกข์น าไปสู่ความสขุความเจริญ
ทัง้ในชีวิตสว่นตวั สงัคมประเทศชาติ และเป็นมรรคาไปสูค่วามดบัทกุข์ในสงัสารวฏัคือนิพพาน 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.305-309) อรรถาธิบาย
สมัมาวายามะหมายถึง ความเพียรชอบ แยกเป็น 4 ประการ ได้แก่ 1) สงัวรปธาน คือ เพียรปอ้งกนั 
หรือเพียรระวัง อกุศลที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึน้  2) ปหานปธาน คือ เพียรละ หรือเพียรก าจัดบาป 
อกุศลที่เกิดขึน้แล้ว 3) ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญ หรือเพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึน้ให้
เกิดขึน้ และ4) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรอนุรักษ์ หรือเพียรรักษาและส่งเสริมกุศลธรรมที่เกิดขึน้
แล้วไม่ให้เสื่อมไปและให้เพิ่มไพบลูย์ 

สรุปได้ว่าสัมมาวายามะ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความ
เพียรชอบหรือความพยายามกระท าในทางที่ถูกต้องในสมัมปัทาน 4 ประการ ได้แก่ 1) สงัวรปธาน 
เป็นความเพียรป้องกนัหรือเพียรระวงัอกุศลที่ยงัไม่เกิดไม่ให้เกิดขึน้ 2) ปหานปธาน เป็นความเพียร
ในการละหรือเพียรจ ากัดอกุศลที่เกิดขึน้แล้วให้หมดสิน้ไป 3) ภาวนาปธานเป็นความเพียรในการ
สร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึน้มา 4) อนุรักขนาปธานเป็นความเพียรในการอนุรักษ์และส่งเสริม
กุศลที่เกิดขึน้แล้วให้อยู่ยั่งยืนและเพิ่มพูลยิ่ง ๆ ขึน้ไป ซึ่งกุศลในที่นีห้มายถึง ความขยันหมั่นเพียร
ในหน้าที่ ในการละเว้นบาป อกุศลหรือปัจจัยแห่งกิเลส โดยจะต้องท าบุญกุศลให้เกิดขึน้โดย
พยายามท าดูและท าตามตัวอย่างที่ดีในเร่ืองความมีมารยาท และประพฤติดีตลอดจนมีความ
พยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข หรือความพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในวิสัยที่แ ก้ได้  
โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสมัพันธ์และองค์ประกอบ
ของสมัมาวายามะ ได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 14 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของสมัมาวายามะ 

3.2.7 สัมมาสติ 
บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535, นน.74-77) อธิบายความหมายของสมัมาสติตามที่

ปรากฎในพระไตรปิฎกว่าหมายถึงความระลึกชอบ ภาวะที่ทรงจ าไว้ ภาวะที่ไม่เลือนหาย ภาวะที่
ไม่ลืมซึ่งมุ่งเน้นไปที่สติปัฏฐาน 4 คือ 1) การพิจารณากาย 2) การพิจารณาเวทนา 3) การพิจารณา
จิต และ 4) การพิจารณาธรรม ซึ่งการปฏิบติัสติปัฏฐานไม่ใช่จ ากัดว่าจะต้องไปนั่งปลีกตัวปฏิบัติ
ธรรมอยู่ในที่ลีล้บัที่ใดที่หนึ่ง หากแต่เป็นเร่ืองที่จะต้องปฏิบติัในทุกขณะของชีวิตในอิริยาบถ 4 คือ 
ยืน เดิน นั่ง นอน หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า การท างานในชีวิตประจ าวันคือการปฏิบัติ ธรรมนั่นเอง 
ในขณะที่จะต้องมีธรรมข้ออ่ืน ๆ คอยสนับสนุน คือ สมาธิ ความเพียร สมัปชัญญะ ความรู้ตัวทั่ว
พร้อมอนัเป็นตวัปัญญาโดยตรง และการมีสติ คือความระลกึรู้อยู่ทกุขณะ เป็นต้น 

วศิน  อินทสระ (2554, นน.272-287) อธิบายความหมายเก่ียวกับสัมมาสติว่า
หมายถึง การระลึกชอบ ซึ่งตามความในพระบาลีมัคควิภงัคสตูรอธิบายว่าการระลึกในสติปัฏฐาน 
4 คือ ระลึกใน กาย เวทนา จิต และธรรม ให้รู้ตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้หลงในสิ่งเหล่านัน้ 
เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเร่ืองของกาย เร่ืองของความรู้สกึ (เวททนา/feeling) เร่ืองของจิต และเร่ือง
ของธรรมที่เก่ียวกับจิต กล่าวคือ ปรากฎการณ์อันเกิดขึน้กับจิต ให้รู้ว่าอย่างไหนท าให้จิตเสื่อม 
อย่างไหนท าให้จิตเจริญ เช่น นิวรณ์  5 ท าให้จิตเสื่อม โพชฌงค์ 7 ท าให้จิตเจริญ เป็นต้น  
การอธิบายสัมมาสติจึงเก่ียวเนื่องด้วยสติปัฏฐาน สติปัฏฐานแปลว่าการตัง้สติ ถือเอาความว่า
ธรรมเป็นที่รองรับสติ ถ้าจะถามว่าควรตัง้สติลงที่ใด ก็ตอบว่าควรตัง้ลงที่ธรรม 4 อย่าง ดังกล่าว
ข้างต้น สติบริสทุธ์ินัน้มี 1 แต่หยัง่ลงในธรรม 4 อย่าง เรียกว่าสตปัฏฐาน 4 เปรียบเสมือนโคตวัหนึ่ง
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มี 4 ขา ตวัของโคตัง้ลงที่ขาทัง้ 4 อาศยัขาทัง้ 4 นัน้เดินไป สติปัฏฐาน 4 นีพ้ระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
ว่าทางนีเ้ป็นทางสายเอก มีอยู่เพื่อความบริสุทธ์ิของสตัว์ทัง้หลาย (ผู้ เดินไป) เพื่อล่วงพ้น หรือข้าม
แดนแห่งความโศก ความคร ่าครวญร าพัน เพื่อความตัง้อยู่ไม่ได้แห่งทุกข์โทมนัส เพื่อบรรลุธรรม  
ที่ควรรู้ น่ารู้ และเพื่อท านิพพานให้แจ้ง ทางดงักล่าวนี ้คือ สติปัฏฐาน 4 สมัมาสติ ความระลึกชอบ 
กล่าวคือสติปัฏฐาน 4 มีประโยชน์เกือ้กูลแก่ชีวิตสุดจะพรรณนาให้หมดสิ น้ได้ บุคคลขาดสติหรือ
เสียสติ ย่อมน าชีวิตไปสู่ความทุกข์ ความล้มเหลวฉันใด ในทางตรงข้ามผู้มีสติสมบูรณ์ มีสติชอบ 
(สัมมาสติ) ย่อมน าชีวิตไปสู่ความสุขความรุ่งเรืองฉันนัน้ ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระ
อรหันต์ก็อยู่ตรงนี ้คือปุถุชนมีสติไม่สมบูรณ์ ส่วนพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ ปุถุชนจึงต้องหัวเราะ
บ้าง ร้องไห้บ้างดีใจบ้าง เสียใจบ้าง เพราะเผลอสติ สว่นพระอรหนัต์ท่านไม่มีไม่เป็นอย่างนัน้  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.310-329) อรรถาธิบาย
สมัมาสติ หมายถึง การระลึกชอบ จดัเป็นองค์มรรคข้อที่ 2 ในหมวดสมาธิ หรือ อธิจิตตสิกขา มีค า
จ ากดัความแบบพระสตูรคือธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานหมายถึง การระลึกในสติปัฏฐาน 4 ประการ 
ดังนี ้1) กายานุปัสสนา คือ การพิจารณากาย การตามดูรู้ทันกาย 2. เวทนานุปัสสนา คือ การ
พิจารณาเวทนา การตามดูรู้ทันเวทนา 3) จิตตานุปัสสนา คือ การพิจารณาจิต การตามดูรู้ทันจิต 
และ 4) ธัมมานปัุสสนา คือ การพิจารณาธรรมต่าง ๆ การตามดรูู้ทนัธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2528 , นน.42-51) 
ให้ความหมายและระบุถึงองค์ประกอบของสัมมาสติไว้ว่า หมายถึง ความระลึกถูกต้อง สติ  
เป็นภาษาบาลี สมัปฤดี เป็นภาษาสนัสกฤต หมายถึงความจ า ความรู้สึกได้เท่าที่ธรรมชาติมีให้ 
เท่าที่จะท าให้ชีวิตอยู่รอดได้ มีองค์ประกอบที่แสดงถึงผลการปฏิบติัตามหลกัสมัมาสติ ดงันี ้

1. ความเป็นผู้มีสติในการควบคุมตนเอง (กาย วาจา ใจ) หมายถึง การมีความ
ระลึกได้อย่างถูกต้องอันประกอบด้วยปัญญา ความรู้เก่ียวกับเร่ืองนัน้ ๆ ตามที่เคยเรียนมา เคย
ฝึกฝนมาแล้วอย่างไรนัน้มาท าหน้าที่ควบคุมดูแลการกระท าทางกาย วาจา ใจของตนเองอยู่
ตลอดเวลา ไม่ให้พลดัตกอยู่ในอ านาจของกิเลส 

2. ความเป็นผู้ มีสติรวดเร็วในทุกกรณี  หมายถึง การมีความระลึกได้อย่าง
ทนัท่วงทีต่อสิ่งที่มากระทบความรู้สึกให้อยู่ในความถูกต้องเป็นการฉลาดทันเวลา ทันสถานการณ์ 
ทุกรูปแบบ ทุกเร่ืองราวไม่ท าอะไรผิดพลาด เมื่อมีการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ลิน้ 
กาย ใจ 
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3. ความเป็นผู้มีสติยับยัง้ชั่งใจ ทันต่อเหตุการณ์ หมายถึง การมีความระลึกได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใด ๆ ลงไป ไม่นึกคิด ไม่พูด ไม่ท าอะไรอย่าง
ผลนุผลนั 

4. ความเป็นผู้มีสติในการแสวงหาและบริโภคปัจจัย หมายถึง การมีความระลึก
ได้และรู้สกึตวัได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา ไม่ให้กิเลสเกิดขึน้ในการแสวงหา การมีไว้และการบริโภค
ปัจจยัเพื่อสง่เสริม 

เสกสรรค์ ทองค าบรรจง (2545) ได้สงัเคราะห์นิยามของสมัมาสติและสร้างแบบ
วัดตัวแปรสัมมาสติในระดับปุถุชน โดยนิยามว่าสัมมาสติ คือ การด าเนินชีวิตอย่างมีสติก ากับ
ควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดความประมาทขึน้ เป็นการด าเนินชีวิตอย่างเห็นความส าคัญของ
เวลา โดยไม่ประมาทในการท าความดี ไม่ประมาทในความชั่ว และด ารงชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดสติ  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเห็นความส าคญัของเวลา หมายถึง การเห็นคณุค่าและ
ความส าคัญของเวลาที่ผ่านไปทุกขณะ ไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ และ
พยายามใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 2) การควบคุมตัวเองไม่ให้ท าชั่ว 
หมายถึง การมีสติ ควบคมุและยบัยัง้ให้รู้สึกระมัดระวงัตวัเพื่อป้องกนัไม่ให้ตนเองตกลงไปในทาง
ชั่วหรือเสื่อม 3) การเตือนตนเองให้ท าความดี หมายถึง การมีสติคอยกระตุ้นเตือนตนเองให้ท า
ความดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยความกระตือรือร้น ขวนขวายในการท าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่
ประมาท และ 4) การเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หมายถึง การมีสติก ากบัตวัตลอดเวลา และระลึกรู้อยู่
เสมอในขณะที่คิด พดู หรือท าสิ่งต่าง ๆ 

สรุปได้ว่าสมัมาสติ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการระลึก
ถูกต้อง ความไม่เผอเรอ เลินเล่อ ไม่ฟ่ันเฟือนเลื่อนลอย มีความระมัดระวัง และต่ืนตัวต่อหน้าที่ 
เป็นภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ ที่มาเก่ียวข้องและตระหนกัว่าควรปฏิบติัต่อสิ่งนัน้
อย่างไร ในที่นีห้มายถึงการรู้ตวัไม่ประมาทในความดีและความชัว่ มีสติคอยยบัยัง้และระมดัระวัง
ไม่ให้ตนตกลงไปในทางชั่วหรือทางเสื่อม คอยเตือนตนเองในการกระท าความดีอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งจะเห็นได้ถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงถึงการวัดสัมมาสติในหลกัของสติปัฏฐาน 4 คือ 1) กายา
นุปัสสนา หมายถึง การพิจารณากาย การตามดูรู้ทันกาย 2) เวทนานุปัสสนา หมายถึง การ
พิจารณาเวทนา การตามดรูู้ทนัเวทนา 3) จิตตานุปัสสนา หมายถึง การพิจารณาจิต การตามดรูู้ทนั
จิต และ 4) ธัมมานุปัสสนา หมายถึง การพิจารณาธรรมต่าง ๆ การตามดูรู้ทันธรรม  แต่ด้วย
ข้อจ ากัดของการพัฒนาเคร่ืองมือวัดสัมมาสติที่มีความลึกซึ ง้ จึงไม่สามารถวัดได้อย่างแท้จริง 
จ าเป็นต้องหาตวัแปรที่เป็นตวัแทน (Proxy variable) โดยผู้วิจยัเลือกใช้องค์ประกอบของสัมมาสติ
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ตามนิยามของเสกสรรค์ ทองค าบรรจง (2545) 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเห็นความส าคญัของเวลา 
เป็นการเห็นคณุค่าและความส าคญัของเวลาที่ผ่านไปทุกขณะ พยายามใช้เวลาอย่างมีคณุค่าและ
เกิดประโยชน์ 2) ด้านการควบคุมตนเองไม่ให้กระท าชั่ว เป็นการใช้สติคอยควบคุมและยับยัง้ให้
รู้สึกระมัดระวังตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองตกลงไปในทางที่ชั่วหรือเสื่อม 3) ด้านการเตือนตนให้
กระท าความดี เป็นการมีสติกระตุ้นเตือนตนเองให้ท าความดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างไม่
ประมาท และ 4) การเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ เป็นการมีสติก ากับอยู่กับตวัตลอดเวลาและระลึกอยู่
เสมอในขณะที่คิด พดู หรือกระท าสิ่งต่าง ๆ โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบาย
โครงสร้างความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของสมัมาสติได้ดงันี ้ 
 

 

ภาพประกอบ 15 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของสมัมาสติ 

3.2.8 สัมมาสมาธิ 
บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535, นน.77-82)ได้อธิบายความหมายของสัมมาสมาธิ

ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกไว้ว่าหมายถึง ความตัง้มัน่แห่งจิต คือ ความสงดัจากกามและอกุศล
ธรรมทัง้ปวงเป็นสภาวะที่จิตมีความประณีต สามารถเข้าถึงฌานได้ตามล าดบั จดุประสงค์รวมของ
สมาธิคือเพื่อความรู้เห็นตามเป็นจริง (ยถาภตูญาณทสัสนะ) หมายความว่าเพื่อเตรียมจิตให้พร้อม
ที่จะใช้ปัญญาอย่างได้ผลดี ส่วนจุดประสงค์ย่อยก็คือการจะน าผลของสมาธิไปใช้ในด้านต่าง ๆ 
เช่น เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบนั เพื่อได้ญาณทัศนะ เพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสมัปชญัญะ และ
เพื่อท าอาสวะให้สิน้ไปส าหรับสามัญชนทั่วไปการเจริญสมาธิย่อมช่วยเสริมสติสัมปชัญญะให้
เจริญพฒันาขึน้ เพื่อจะได้ปฏิบติัหน้าที่ในชีวิตประจ าวนัให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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วศิน  อินทสระ (2554, นน.287-299) อธิบายความหมายเก่ียวกบัสมัมาสมาธิว่า
หมายถึง สมาธิชอบ หากแปลตามตัวอักษรแปลว่าความตัง้มั่นแห่งจิต ความมั่นคงแห่งจิต 
เปรียบเสมือนเสาเรือนที่ปักลงมัน่ย่อมรับน า้หนกัได้ดี ไม่โยกคลอนฉนัใด ดวงจิตที่มัน่คงด้วยก าลงั
สมาธิก็ฉันนัน้ ย่อมไม่วอกแวกหวัน่ไหว แม้มีอารมณ์ภายนอกมากระทบ ก็รักษาปกติภาพของดวง
จิตไว้ได้ ดวงจิตอย่างนีจ้ึงมีคุณค่ามาก เมื่อกล่าวถึงสมาธิหรือสมาธิเฉย ๆ ก็ตามในพระบาลี  
ไตรปิฎกจะกล่าวถึงความสงัดจากกาม สงัดจากกุศลธรรม และการเข้าถึงฌานตามล าดับ ค าว่า
สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลธรรมนัน้ คือ ปลดจากนิวรณ์ 5 อนัได้แก่ 1) กามฉันทะ ความพอใจใน
กาม ค าว่ากาม หมายถึงความเพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่าใคร่น่าปรารถนา
ทัง้ปวง 2) พยาบาท ความคิดปองร้าย 3) ถีนมิทธะ ความง่วงงุนอันเกิดจากความเกียจคร้าน  
4) อุทธัจจกุกุจจะ ความฟุ้งซ่านร าคาญใจอนัเกิดจากอกุศลยงัไม่ระงบัไป และ 5) วิจิกิจฉา ความ
ลังเลสงสัยในทางปฏิบัติของตน สมาธิมีคุณอเนกอนันต์สุดจะพรรณนาได้ เรียกว่า มีคุณเป็น
อุปการะในงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานหยาบละเอียด งานทางโลกหรือทางธรรมคนมีสมาธิดี
ย่อมสามารถท างานให้ส าเร็จได้ดีกว่าคนสมาธิไม่ดี นอกจากนีย้ังจดัสมาธิอยู่ในสิกขาหนึ่งในสาม
คือหลกัค าสอนทัง้หมดของพระพุทธเจ้าย่อลงเป็นไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เพื่อมุ่งไปสู่วิมุต 
ความหลุดพ้น ศีลเป็นคุณเคร่ืองท าลายกิเลสอย่างหยาบ สมาธิท าลายกิเลสอย่างกลาง ปัญญา
ท าลายกิเลสอย่างละเอียด เปรียบบด้วยตวับ้านศีลเปรียบเหมือนพืน้ฐานที่สะอาด เสมือนฝา ประต ู
หน้าต่าง และหลงัคา สว่นปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างภายในบ้าน 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2561b, นน.330-341) อรรถถาธิบาย
สมัมาสมาธิ หมายถึง การตัง้จิตมั่นชอบ จิตมั่นชอบ คือ สมาธิที่เจริญตามแนวของฌาน 4 สมาธิ 
แปลกนัว่า ความตัง้มัน่ของจิต หรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด ค าจ ากดัความของสมาธิที่พบ
เสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “เอกัคคตา” ซึ่งแปลว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็น
หนึ่ง คือการที่จิตก าหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป สมาธินัน้แบ่งได้  
3 ระดับ คือ 1) ขณิกสมาธิหรือสมาธิชั่วขณะ (momentary concentration) ซึ่งคนสามัญทั่วไป
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าที่กิจการงาน ในชีวิตประจ าวนัให้ได้ผลดี  2) อุปจาร
สมาธิหรือสมาธิเฉียด ๆ จวนจะแน่วแน่ (neighborhood concentration) และ 3) อัปปนาสมาธิ 
หรือสมาธิที่แน่วแน่แนบสนิท (attainment concentration) สมาธิในขัน้ฌานเป็นสมาธิระดบัสงูสดุ 
ซึง่ถือว่าเป็นความส าเร็จที่ต้องการของการเจริญสมาธิ 

เสกสรรค์ ทองค าบรรจง (2545) ได้ศึกษาและพัฒนาแบบวัดสัมมาสติใน
ระดับปุถุชน โดยให้ค านิยามว่าหมายถึง สถาวะที่จิตตัง้มั่น แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่าน และปราศจากการ
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รบกวนการท างานของจิตโดยนิวรณ์ 5 ได้แก่ ปราศจจากความอยากได้ (กามฉันท์) ปราศจาก
ความคัดเคืองแค้นใจ (พยาบาท) ปราศจากความหดหู่และเซื่องซึม (ถีนมิทธะ) ปราศจากความ
ฟุ้งซ่านและเดือดร้อนใจ (อุทธัจจกุกกุจจะ) และปราศจากความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) ซึ่งหาก
ปราศจากนิวรณ์ขึน้มารบกวนการท างานของจิตแล้ว จิตที่ตัง้อยู่ย่อมสงบและเกิดสมาธิตัง้มัน่ขึน้ได้ 
ตามความหมาย ดงันี ้

1. ปราศจากความอยากได้ หมายถึง ความอยากได้ในกามคณุ 5 คือ รูป รส 
กลิ่น เสียง และสมัผสัที่น่าพงึปรารถนาให้น้อยที่สดุ เพื่อให้จิตตัง้มัน่ 

2. ปราศจากความพยาบาท หมายถึง การไม่มีความคัดเคืองแค้นใจ  
เกลียดชัง ความผูกใจเจ็บบุคคลอ่ืน การมองในแง่ดี เห็นคนอ่ืนเป็นมิตร ปราศจากความโกรธ 
ความไม่พอใจ เพื่อให้จิตเดินไม่สะดดุ 

3. ปราศจากความหดหู่ทางใจและกาย หมายถึง การไม่มีความหดหู่ทาง
จิตใจและความเซื่องซึมทางกาย ซึ่งจิตที่ปราศจากอาการทางกายและใจเหล่านีค้รบง าย่อม
เข้มแข็ง คลอ่งตวั และเหมาะแก่การใช้งาน 

4. ปราศจากความลังเลสงสัย หมายถึง เป็นการไม่สงสัยในกุศลธรรม
ทัง้หลาย จิตจึงปราศจากความลงัเลสงสยั ย่อมแน่วแน่เป็นสมาธิขึน้ได้ 

จากความหมายดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้ว่าสมัมาสมาธิมีความหมายที่ลกึซึง้ 
เจาะจงถึงฌาน 4 ประกอบด้วย 1) ปฐมฌาน (ฌานที่ 1) มีองค์ประกอบ 5 คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข 
เอกคัคตา 2) ทุติยฌาน (ฌานที่ 2) มีองค์ประกอบ 3 คือ ปีติ สขุ เอกคัคตา3) ตติยฌาน (ฌานที่ 3) 
มีองค์ประกอบ 2 คือ สุข เอกัคคตา และ4) จตุตถฌาน (ฌานที่ 4) มีองค์ประกอบ 2 คือ อุเบกขา 
เอกคัคตา แต่ด้วยข้อจ ากดัของการพฒันาเคร่ืองมือวดัสมัมาสติที่มีความลกึซึ่ง จึงไม่สามารถวดัได้
อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องหาตัวแปรที่เป็นตัวแทน (Proxy variable) โดยผู้ วิจัยเลือกใช้แนวคิดของ
เสกสรรค์ ทองค าบรรจง (2545) ที่ก าหนดตัวแปรแทนจากสิ่งที่ตรงข้ามหรือขัดขวางสมาธิ โดย
อนมุานได้ว่าหากปราศจากสิ่งกีดกัน้หรือขดัขวางนีแ้ล้วจะแสดงถึงการเป็นผู้มีสมัมาสมาธิ ซึง่สิ่งกีด
กัน้หรือขัดขวางจิตไม่ให้เกิดสมาธิ คือ นิวรณ์ 5 ประการ ได้แก่ 1) กามฉันท์ คือ ความอยากได้
อยากเอา 2) พยาบาท คือ ความขดัเคืองแค้นใจ 3) ถีนมิทธะ คือ ความหดหู่เซื่องซึม 4) อทุธัจจกุก
กจุจะ คือ ความฟุ้งซ่านและเดือดร้อนใจ และ 5) วิจิกิจฉา คือ ความลงัเลสงลยั เพราะฉะนัน้ผู้วิจยั
จึงให้ความหมายของสมัมาสมาธิว่าหมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความตัง้มั่น
ของจิต หรือมีสภาวะจิตที่แน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด โดยสภาวะที่จิตตัง้มั่นนีต้้องไม่ฟุ้งซ่านโดย
ปราศจากนิวรณ์ 5 ได้แก่ 1) กามฉนัทะ คือความอยากได้ อยากเอาในกามคณุทัง้รูปรส กลิ่น เสียง 
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และโพฎฐัพพะ 2) พยาบาท คือความผูกใจเจ็บ การมองในแง่ร้าย การมองเห็นผู้ อ่ืนเป็นศัตรู  
3) ถีนมิทธะ คือความหดหู่ ห่อเหี่ยว ถดถอย เซื่องซึม ง่วงเหงาหาวนอน 4) อุทธัจจกุกกุจจะ คือ
ความฟุ้งซ่าน ทางความคิด และเดือดร้อนวุ่นวายใจ 5) วิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจ  
ในกุศลกรรมทัง้หลาย ซึง่นิวรณ์ทัง้ 5 ประการนีจ้ะท าให้ไม่สามารถมีสมาธิได้ โดยสามารถสรุปเป็น
แผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของสมัมาสมาธิได้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 16 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของสมัมาสมาธิ 

3.3 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดเป็นองค์การทางสังคมประเภทให้บริการ (Service Organization)  

ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลกัในการด าเนินการเพื่อ
พฒันาความรู้ สติปัญญา ทกัษะต่าง ๆ ความเป็นพลเมือง ตลอดจนคณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน  
ที่ประกอบด้วยคนและงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันทัง้นีข้ึน้อยู่กับการจัดและการบริหาร
องค์การของผู้ บริหารสถานศึกษา ซึ่งเก่ียวข้องกับหน้าที่การบริหารเบือ้งต้น 4 ประการ คือ  
1) การวางแผน 2) การจดัองค์การ 3) การน า และ4) การควบคมุและการประสานงาน ผู้บริหารที่มี
จริยธรรมต้องไม่มุ่งหาประโยชน์ส่วนตนโดยมองข้ามจริยธรรมอนัดีงามของสงัคมและประเทศชาติ 
ผู้บริหารที่มีจริยธรรมจะได้รับการยอมรับศรัทธาจากสงัคม ท าให้องค์การสามารถเจริญก้าวหน้า 
มั่นคงตลอดไป (รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ, 2552; สมคิด  บางโม, 2560; สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง, 2560; 
สนุทร  โคตรบรรเทา, 2560) สอดคล้องกบัความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาตามความใน
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บญัญัติไว้ในมาตรา 6 ที่ระบวุ่า
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การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสขุ (พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542, นน.3-4) 

สถานศึกษาที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิผลจะต้องมีข้อก าหนดที่เป็นพันธสญัญา
ร่วมกนัของทุกคน โดยพนัธสญัญาดงักล่าวเป็นแกนของค่านิยมส าคญัในโรงเรียน และสามารถใช้
เป็นเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงในการตัดสินใจว่าพฤติกรรมหรือการกระท าใดของสมาชิกผิดถูก
เหมาะสมหรือไม่ในเชิงจริยธรรม (Sergiovanni, 1992) “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” จึงเป็น
นัยส าคัญของการบริหารและการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษายึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้ เรียนทุกคนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
ซึ่งผู้ บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีสมรรถนะที่ส าคัญทัง้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ , 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ ซึ่งเก่ียวข้องกับการพิจารณาและตัดสินคุณค่าเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการแสดงของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ เพราะการบริหาร
องค์การทุกประเภทผู้บริหารย่อมต้องเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการตดัสินในบนความถูกผิดทัง้สิน้
ขึน้อยู่กับว่าบุคคลนัน้จะมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมากน้อยเพียงใด จริยธรรมจึงต้องอยู่คู่กับชีวิต
มนษุย์ตลอดเวลา ทัง้นีป้ระเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องประกอบด้วยประชากรที่ดีมีคณุภาพ มี
จริยธรรมและคุณธรรมสูง สามารถเข้าถึงการศึกษาที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของการบริหารและ
การจดัการศกึษา (จิณณวตัร  ปะโคทงั, 2557)  

การบริหารและการจัดการศึกษาจึงนับว่าเป็นทัง้ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” และ 
“วิชาชีพ” ที่ผู้บริหารต้องสามารถน าองค์ความรู้สู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวทางการใช้หลกัพทุธธรรมกบัการบริหารที่แบ่งพทุธธรรม คือ “ธรรมะ” หรือ “ค าสัง่สอนของ
พระพทุธเจ้า” ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ หลกัสจัจธรรม คือ ค าสอนเก่ียวกบัสภาวะของสิ่งทัง้หลายหรือ
ธรรมชาติ และหลักจริยธรรม คือ ค าสอนที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติทัง้หมดที่สามารถถือเอา
ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงของธรรมชาติ (จอมพงศ์  มงคลวนิช, 2556; 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2561b)ในขณะที่เสถียรพงษ์  วรรณปก (2539, น.97) 
ได้เสนอการน าแนวทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาโดยให้ทัศนะว่า การ
บริหาร คือ ศิลปะการใช้คนให้ท างาน หรือศิลปะในการท างานให้ส าเร็จโดยอาศยัผู้ อ่ืน สถานศึกษา
คือหน่วยหนึ่งของสงัคม ดงันัน้ผู้ที่จะบริหารงานสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จมีความรุ่งเรืองได้
นัน้ ตวัผู้บริหารเองจะต้องมีคณุสมบติัเหมาะสมที่จะรับใช้สงัคมได้ ตามหลกัพระพทุธศาสนาผู้ที่จะ
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รับใช้สงัคมจะต้องพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์และเพียบพร้อมก่อน สอดคล้องกับ สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง 
(2560, นน.77-79) ที่น าเสนอแนวคิดการบริหารเชิงพทุธและอธิบายว่าหลกัธรรมค าสัง่สอนในทาง
พระพุทธศาสนาเน้นที่วิธีปฏิบติั (How to) ภายใต้แนวทางที่เรียกว่าทางสายกลาง ซึ่งจะเก่ียวข้อง
ทัง้กาย วาจา ใจ สมาธิหรือปัญญาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับการบริหารได้
อย่างลงตวัซึง่โลกในยุคปัจจุบนัเป็นระบบทนุนิยม หรือบริโภคนิยมที่เน้นการสร้างความสามารถใน
เชิงการแข่งขนั ยึดกบัวตัถ ุจึงท าให้มีทัง้ผู้แพ้และชนะ แต่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นศาสตร์
แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และจะเร่ิมต้นและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีก่อน นอกจากนี  ้พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  
ถิรธมฺ โม) (2558, น.224) ยังกล่าวถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมที่มี ต่อนักบริหาร 
อนัเนื่องมาจากผู้บริหารเป็นกลไกส าคญัที่จะผลกัดนัให้องค์กรก้าวหน้า คณุธรรมจริยธรรมจะช่วย
ปกป้องคุ้ มครองให้กระบวนการบริหารด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตาม
เจตนารมณ์ที่วางไว้  

ในแง่ของระบบจริยธรรมเชิงพุทธกับการบริหารสถานศึกษาหากพิจารณาในแง่ของ
เป้าหมายจะพบว่ามีความมุ่งหวงัไปสู่จุดเดียวกนัคือความสขุหรือความพ้นทุกข์นัน่เอง อธิบายได้
ว่าหลกัธรรมค าสัง่สอนในทางพระพทุธศาสนาทัง้หมดล้วนมุ่งไปสูค่วามดบัทุกข์ด้วยวิถีแห่งปัญญา
พิจารณาสภาวะต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือการรู้แจ้งในอริยสจั 4 โดยปราศจาก
การครอบง าของอวิชา(ความไม่รู้จริง)ที่น าไปสู่การเกิดปัญหาต่าง ๆ นานา โดยให้ความส าคญักับ
การพัฒนาตนเองมากที่สุดเพราะถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา และเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการด าเนินชีวิตทัง้หมด “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ ความเป็นทางสายกลาง (The Middle 
Path หรือ Middle Way) หรืออริยสัจข้อสุดท้าย คือ “มรรค” จึงเป็นประมวลหลักความประพฤติ
ปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมทัง้หมดในพระพุทธศาสนา เป็นค าสอนภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้การ
ด าเนินสู่จุดมุ่งหมายตามแนวกระบวนการธรรมที่รู้เข้าใจแล้วนัน้อย่างเป็นระบบ เปรียบได้กับทาง
อนัประเสริฐสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ 8 อย่าง ดงันีคื้อ  

1) สมัมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (Right View หรือ  
                                                       Right Understanding) 
2) สมัมาสงักปัปะ ความด าริชอบ (Right Thought) 
3) สมัมาวาจา วาจาชอบ (Right Speech) 
4) สมัมากมัมนัตะ การกระท าชอบ  (Right Action) 
5) สมัมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ (Right Livelihood) 

3. ปัญญา 

1. ศีล 
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6) สมัมาวายามะ พยายามชอบ (Right Effort) 
7) สมัมาสติ ระลกึชอบ (Right Mindfulness) 
8) สมัมาสมาธิ จิตมัน่ชอบ (Right Concentration) 
องค์ประกอบทัง้ 8 นีม้ิใช่ทาง 8 ทาง หรือหลกัการที่ต้องยกขึน้มาปฏิบติัให้เสร็จสิน้ไป

ทีละข้อตามล าดับ แต่เป็นส่วนประกอบของทางสายเดียวกนั ต้องอาศยักนัและกัน เหมือนเกลียว
เชือก 8 เกลียว ที่รวมกันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียว และต้องปฏิบติัเคียงข้างกันไปโดยตลอด ในทาง
ปฏิบติัเมื่อจัดเป็นระบบตามหลกัไตรสิกขา 3 จะเร่ิมที่ความประพฤติหรือการแสดงออกทางกาย
วาจา (ศีล) ก่อน แล้วประณีตขึน้มาสู่การฝึกอบรมจิต (สมาธิ) จนถึงล าดับสุดท้าย คือ ท าความรู้
ความเข้าใจและการหยัง่เห็นความจริง (ปัญญา) จนพ้นจากกอวิชชาตันหาอปุาทานได้ ฉะนัน้จะ
เห็นได้ว่าสมัมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบส าคญัของมรรคในฐานะที่เป็นจุดเร่ิมต้นของการปฏิบติัตาม
แนวทางการศึกษาจริยธรรมเชิงพุทธ ดังนัน้การสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเป็นส าคัญยิ่งโดยมีพุทธ
พจน์แสดงหลักการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิ 2 อย่างคือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ  คือ 
1) ปรโตโฆสะ “เสียงจากผู้ อ่ืน” หมายถึง ค าบอกเล่า ข่าวสาร ค าชีแ้จงอธิบาย การแนะน าชักจูง 
การสั่งสอน การถ่ายทอด การได้เรียน รู้จากผู้ อ่ืน  (hearing or learning from others) และ 
2) โยนิโสมนสิการ “การท าในใจโดยแยบคาย” หมายถึง การพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า การใช้
ความคิดสืบสาวหาเหตุผลต้นตอ การคิดอย่างมีระบบ การรู้จักพิจารณาด้วยอุบาย การคิด
แยกแยะออกดตูามสภาวะของสิ่งนัน้ ๆ โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตณัหาอปุาทานเข้าจบั (analysis 
refection, critical refection, systematic attention) (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2561b)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส าคัญอีกหนึ่งปัจจัย  
คือการสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร (Creating ethical climate / work place in 
organization) ซึ่งในช่วงระยะเวลาตอนต้นของศตวรรษที่ 21 เป็นเร่ืองหนึ่งที่ได้รับความสนใจและ
น ามาโต้แย้งกับในทางจริยศาสตร์เชิงปฏิบติั ประเด็นของการโต้แย้งที่ส าคัญคือความหมายของ
การสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมใครคือผู้ รับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมใน
องค์กร เร่ืองนีม้ีความเก่ียวข้องกับจิตวิญญาณขององค์กร และวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ผลของ
การสร้างบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กรคือการเป็นที่ประจกัษ์ว่าองค์กรเป็นตวัแทนที่แสดงออก
ทางจริยธรรม ซึง่ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อกบัองค์กรสามารถรับรู้ได้ 

บรรยากาศทางจริยธรรม หมายถึง ลกัษณะการปฏิบติังานภายในองค์กรที่แสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงานที่ ยึดหลักจริยธรรมขององค์กรเป็น

2. สมาธิ 
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เป้าหมายอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากเป้าหมายที่รับรู้การโดยปกติ มีการรับรู้ เห็นความส าคัญ
และเข้าใจตรงกัน เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ รับบริการ การปฏิบติัต่อกัน
ระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน รวมถึงมีกระบวนการส่งเสริมพฒันาด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบ 
ผลของบรรยากาศทางจริยธรรมที่เกิดขึน้และได้รับการพัฒนาอย่างสม ่าเสมอจะท าให้บุคลากร
ผู้ ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงานมีความพึงพอใจในการท างานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
มีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน ตัง้ใจปฏิบติังานอย่างมีคณุภาพ มีก าลงัใจที่จะพฒันาความสามารถ
ของตนเอง ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ มาใช้บริการก็สามารถรับรู้ได้ถึงบรรยากาศ
ทางจริยธรรมขององค์กร มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กรจึง
ไม่ได้มีลกัษณะเป็นนามธรรมที่เป็นเพียงหลกัการไม่ใช่การพร ่าสอน (preachment) แต่เป็นสิ่งที่ทุก
คนในองค์กรปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเป็นนิสัยปรากฏให้เห็นรับรู้ได้รู้สึกได้อย่างชัดเจน ( tangible 
clear practices) บรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กรมีความเชื่อมโยงกบัจิตวิญาณขององค์กรและ
วัฒนธรรมขององค์กร (spirituality and organization’s culture) (สิวลี  ศิริไล, 2561, นน.2-3) 
นอกจากนีง้านวิจัยของ ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ (2558) ยังชีใ้ห้เห็นถึงความส าคัญของการสร้าง
บรรยากาศเชิงจริยธรรมในองค์การให้เกิดขึน้เนื่องจากมีผลเชิงบวกต่อบุคลากรในองค์กร เช่น 
คุณลักษณะของผู้ บริหารที่มีความโดดเด่นด้านจริยธรรม ความพึงพอใจในการท างาน และ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบคุลากรในองค์การ  

ฉะนัน้การบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ นอกจาก
ความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารที่ต้องมีแล้วสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือจริยธรรม
ของผู้บริหารด้วยจึงจะสง่ผลให้สามารถน าพาองค์กรไปสู่เปา้หมายท่ีวางไว้ ซึ่งจริยธรรมนีจ้ะช่วยให้
ผู้บริหารรู้จกัการครองตน ครองคน ครองงานและครองใจด้วยคณุงามความดีตามหลกัธรรม สง่ผล
ให้สถานศึกษาเป็นศนูย์รวมแห่งความดีงาม อนัประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้คู่คณุธรรมภายใต้
การน าของผู้บริหารสถานศกึษา (เบ็ญจวรรณ ลีเ้จริญ และบวรลกัษณ์ เสนาะค า, 2559) 

สรุปได้ว่าจริยธรรมเชิงพทุธเป็นกระบวนทศัน์ส าหรับให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปใช้
เป็นแนวทางหลกัในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่ขดัต่อหลกัการบริหารใด อีกทัง้ยัง
ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการบริหารงานสถานศึกษาเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมอีกแนวทางหนึ่ง   
โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสมัพันธ์และองค์ประกอบ
ของจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษาได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 17 แผนภาพเชิงแนวคิดโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อจริยธรรมเชิง
พทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 

3.4 จริยธรรมเชิงพุทธ (อริยมรรคมีองค์ 8) กับไตรสิกขา (สิกขา 3) 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.342-351) อธิบายความ

เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรสิกขากับจริยธรรมเชิงพุทธว่าเป็นหลักเดียวกัน โดยเน้นย า้ใน
ประเด็นว่ามนุษย์คือสตัว์ผู้ ต้องศึกษา ชีวิตที่ดี คือชีวิตแห่งการศึกษา อันเนื่องมาจากการที่มนุษย์
จะมีชีวิตที่ดีงามจะต้องศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนเองให้ดีขึน้ไปเร่ือย ๆ ในด้านพฤติกรรมทางกาย 
จิตใจ และปัญญา เราจึงได้การด าเนินชีวิตที่ดี (จริยะ/มรรค) สมัพันธ์กับการเรียนรู้ คือการศึกษา 
(สิกขา) การฝึกพัฒนาตนจึงท าให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเลิศสูงสุด ซึ่งมิใช่จะประเสริฐ
ขึน้มาเองลอย ๆ แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนจึงกล่าวได้ว่า “มนุษย์เป็นสตัว์ประเสริฐ
ด้วยการฝึก” ค าว่า “ฝึก” นี ้พูดตามค าหลักแท้ ๆ คือ สิกขา หรือ ศึกษา ถ้าพูดอย่างสมัยใหม่ก็
ได้แก่ค าว่าเรียนรู้และพฒันา พดูรวม ๆ กนัไปว่า เรียนรู้ ฝึกหดัพฒันา หรือเรียนรู้ฝึกศกึษาพฒันา 

ชีวิตเป็นเร่ืองเดียวกับการศึกษา เพราะชีวิต คือการเป็นอยู่และการที่ชีวิตเป็นอยู่
ด าเนินไปก็คือการที่ต้องเคลื่อนไหว พบประสบการณ์ใหม่ ๆ และเจอสถานการณ์ใหม่ ๆ ซึง้จะต้อง
รู้จัก ต้องเข้าใจ ต้องคิด ต้องปฏิบติัหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหาทางแก้ไขปัญหาให้ผ่าน
รอดหรือลลุ่วงไป ท าให้ต้องมีการเรียนรู้ มีการพิจารณาแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ทัง้หมดนีพ้ดูสัน้ ๆ 
ก็คือ สิกขา หรือ การศึกษา ดงันัน้เมื่อยงัมีชีวิตอยู่ถ้าจะเป็นอยู่ได้หรือเป็นอยู่ให้ดีก็ต้องสิกขาหรือ
ศึกษาอยู่ตลอดเวลา พูดได้ว่าชีวิตคือการศึกษา กล่าวคือการมีชีวิตที่ดี คือชีวิตที่มีการศึกษา 
เรียนรู้ ได้รับการฝึกฝนพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลที่เรียกว่าสิกขา 
ร่วมกับแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ที่เรียกว่า มรรค คือการด าเนินชีวิตที่มีการศึกษา
พฒันาชีวิตไปด้วยในตวั จึงจะเป็นชีวิตที่ดี สิกขา ก็คือการพฒันาตนเองของมนุษย์ ให้ด าเนินชีวิต
ได้ดีงาม ถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค ส่วน มรรค ก็คือทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดี
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งามของมนุษย์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขา เพราะฉะนัน้ มรรค กับ 

สิกขา จึงประสานเป็นอนัเดียวกนั จึงให้ความหมายได้ว่า สิกขา/การศึกษา คือ การเรียนรู้ที่จะให้
สามารถเป็นอยู่ได้อย่างดี หรือฝึกให้สามารถมีชีวิตที่ 

สุภาส  เครือเนตร (2542, นน.101-102) อธิบายว่า ไตรสิกขาเป็นวิธีการศึกษาเพื่อ
พัฒนาปัญญาตามแบบธรรมชาติ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วทรงชีแ้นะวิธี
ปฏิบัติไว้แก่ชาวโลก แบ่งเป็น 3 ขัน้ คือ 1) ศีล หมายถึง การฝึกฝนตนให้มีระเบียบวินัย สามารถ
ควบคมุจิตใจตนเองได้ สามารถบงัคบัความอยากได้ 2) สมาธิ หมายถึง ความตัง้มัน่แห่งจิต เป็นวิธี
ฝึกพฒันาจิตใจ ให้เกิดสภาพตัง้มัน่ในความสงบ และ 3) ปัญญา หมายถึง การรอบรู้ของจิต กล่าว
โดยสรุปว่า จิตใจจะเกิดความสงบ หนักแน่น มั่นคง ให้ก าเนิดสติปัญญาได้ดีต้องอาศยัพลงัหนุน
จากสมาธิ และการจะฝึกสมาธิให้ได้ผลดี จะต้องอาศัยการฝึกควบคุมตนให้มีระเบียบวินัย
คณุธรรม (ศีลธรรม) ควบคู่ไปด้วย 

วศิน  อินทสระ (2554, นน.300-303) อธิบายความเก่ียวเนื่องสมัพนัธ์กนัของมรรคมี
องค์ 8 กับสิกขา 3 โดยอธิบายว่ามรรคมีองค์ 8 ท่านย่อลงในสิกขา 3 ดังนี  ้1) สัมมาวาจา 
สมัมากมัมันตะสมัมาอาชีวะ รวมลงในศีลสิกขา  2) สมัมาวามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ รวมลงใน
จิตสิกขา 3) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ รวมลงในปัญญาสิกขารวมความว่ามรรคมีองค์ 8 เป็น
อันหนึ่ งอัน เดียวกันกับไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ ปัญญา อันเป็นหลักค าสอนทั ง้หมดใน
พระพทุธศาสนา 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.217-229) กล่าวถึงระบบ
การด าเนินชีวิตอันประเสริฐตามหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นต้นศัพท์ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้คือ 
จริยธรรมเชิงพทุธ ว่าหมายถึงมชัฌิมาปฏิปทา/มรรค ซึ่งเป็นประมวลค าสอนภาคปฏิบติัคือระบบ
จริยธรรมทัง้หมดของพระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบ 8 อย่างที่อาศัยกันและกันเหมือนเกลียว
เชือก 8 เกลียวที่รวมกันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียว ประกอบด้วย1) สมัมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (Right 
View/Right Understanding) ได้แก่ ความรู้เห็นตามความเป็นจริงในหลักอริยสัจ 4 ไตรลักษณ์ 
อกุศลมูลและกุศลมูล ปฏิจจสมุปบาท 2) สมัมาสงักัปปะ ความด าริชอบ (Right Thought) ได้แก่ 
กศุลวิตก 3 ประกอบด้วย เนกขมัมวิตก อพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก 3) สมัมาวาจา วาจาชอบ 
(Right Speech) ได้แก่ วจีสจุริต 4 4) สมัมากัมมนัตะ การกระท าชอบ (Right Action) ได้แก่ กาย
สุจริต 3 5) สัมมาอาชีวะ การเลีย้งชีพชอบ (Right Livelihood) ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบ
สมัมาชีพ 6) สมัมาวายามะ ความพยายามชอบ (Right Effort) ได้แก่ สมัมัปปธาน 4 7) สมัมาสติ 
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การระลึกชอบ (Right Mindfulness) ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 และ 8) สมัมาสมาธิ จิตมั่นชอบ (Right 
Concentration) คือ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ และอปัปณาสมาธิ 

จ าทูล  กองสาร์ (2553, นน.7-9) อธิบายความหมายเก่ียวกับมรรคว่าหมายถึง  
วิธีปฏิบติัเพื่อดับกิเลสตัณหาทัง้ปวงให้หมดไปจากตน โดยในมหาสติปัฏฐานสตูรซึ่งเป็นพระสูตร  
ที่พระพทุธเจ้าได้แสดงถึงวิธีการท าวิปัสสนาไว้อย่างละเอียดสมบูรณ์ 8 องค์ประกอบ คือ ความจริง
อันประเสริฐของทางที่จะด าเนินไปสู่ความดับทุกข์ซึ่งมีอยู่ 8 องค์ประกอบ คือ1) สัมมาทิฏฐิ  
2) สมัมาสงักปัโป 3) สมัมาวาจา 4) สมัมากมัมนัโต 5) สมัมาอาชีโว 6) สมัมาวายาโม 7) สมัมาสติ
และ 8) สมัมาสมาธิ 

 

ภาพประกอบ 18 มิติความสมัพนัธ์ของมรรคมีองค์ 8 กบัสิกขา 3 

ที่มา: พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม). (2558). พุทธธรรมกับการบริหาร. 
 พิมพ์ครัง้ที่ 2. พะเยา: โรงพิมพ์เจริญอกัษร. 

พระเมธีธรรมาลังการ (ประยุทธ ภู ริทตฺโต) และคณะ (2547 , นน.64-65) 
ได้อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างการจัดระบบบริหารการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาคณุภาพ
ผู้ เรียนอย่างเต็มศกัยภาพ โดยอธิบายว่าหลกัไตรสิกขาเป็นหลกัธรรมพืน้ฐานที่ใกล้กบัความเป็นอยู่ 
ของมนษุย์มากที่สดุและสามารถน าไปสูก่ารปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นบทบาทของผู้ปฏิบติั/
ผู้ เรียนให้ถูกต้องทางกาย วาจา (ขัน้ศีล) การฝึกจิตให้ตัง้มัน่มีระเบียบทางการคิด (ขัน้สมาธิ) และ
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สามารถพิจารณาสภาวธรรมหรือสภาพปัญหาต่าง ๆ จนเกิดความรู้ถึงขัน้ใช้ปัญญาในการ
แก้ปัญหาชีวิตได้ (ขัน้ปัญญา) ดังนัน้กรอบแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์ของรูปแบบใน
การบริหารงานสถานศึกษาหลักไตรสิกขาเทียบเคียงกับมรรคมีองค์ 8 จึงโดยเร่ิมต้นที่ปัญญา 
มีความสว่าง (เก่ง) ประกอบด้วยปัจจยั สมัมาทิฏฐิ และปัจจยัสมัมาสงักปัปะ คือ การคิดที่จะสร้าง
จริยธรรม คือ มีความสะอาด (ดี) ประกอบด้วยปัจจัยสัมมาวาจา คือ การใช้ค าพูดที่ถูกต้อง
เหมาะสม ปัจจยัสมัมากมัมนัตะ คือ การฝึกฝนลงมือปฏิบติั ปัจจยัสัมมาอาชีวะ คือ การประพฤติ
ตามกฎ ระเบียบ วินัย วัฒนธรรมและประเพณี สมาธิ มีความสงบ (มีความสุข) ประกอบด้วย
สมัมาวายามะ คือการพยายามปฏิบติัให้เอือ้ต่อหลกัการศึกษาของสงัคม ปัจจัยสมัมาสมาธิ คือ 
การระลึกถึงจริยธรรม หน้าที่ของตนเองเสมอ และปัจจัยสัมมาสมาธิ คือ การตัง้จิตมั่นต่อหลัก
จริยธรรม แสดงดงัภาพประกอบ 19 

 

 

ภาพประกอบ 19 โครงสร้างความสมัพนัธ์ของไตรสิกขา 

ที่มา: พระเมธีธรรมาลงัการ (ประยุทธ ภูริทตฺโต) และคณะ. (2547). การศึกษาศกัยภาพ
การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลีตามทรรศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
นกัเรียน : ศกึษาเฉพาะกรณีวดัจองค า จงัหวดัล าปาง.  

สรุปได้ว่าหลกัไตรสิกขากบัจริยธรรมเชิงพทุธคือเร่ืองเดียวกนั กล่าวคือหลกัไตรสิกขา
นัน้เป็นการจัดและอธิบายหมวดหมู่ของจริยธรรมเชิงพุทธที่จ าแนกเป็นพฤติกรรมทางกาย จิตใจ 
และสติปัญญา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ถือเป็นกระบวนการพฒันาบคุคลแบบองค์รวมที่ประเสริฐที่สดุ 
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อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ระบบของมชัฌิมาปฏิปทาหรือทางสายเอกที่พระพทุธเจ้าทรงตรัสไว้ ซึ่งเป็น
ค าสอนภาคปฏิบติั เป็นระบบจริยธรรมทัง้หมดของพระพุทธศาสนา ซึ่งเปรียบได้กบัทางสายเดียว
แต่มีองค์ประกอบ 8 อย่าง แบ่งออกได้ 3 หมวด คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เรียกว่าไตรสิกขา หรือที่
ฝึกพฒันาชีวิตใน 3 ด้าน ซึง่มีการประสานเชื่อมโยงและเป็นปัจจยัแก่กนัและกนั ซึ่งท้ายที่สดุคือผล
ของการปฏิบติัจะลงสูจ่ิตของผู้ปฏิบติัเอง 

3.5 การวัดจริยธรรมเชิงพุทธ (อริยมรรคมีองค์ 8) 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b) อธิบายวิธีการวัดผลที่เกิดขึน้

จากการปฏิบัติตามจริยธรรมเชิงพุทธโดยให้พิจารณาตามหลักภาวนา 4 ประกอบด้วย 
1) กายภาวนา คือ ความเจริญงอกงามทางกายภายนอกหรือวัตถุ 2) ศีลภาวนา คือ การพัฒนา
ความประพฤติให้มีระเบียบวินยั 3) จิตภาวนา คือ การพฒันาจิตใจให้เจริญงอกงามขึน้ในคณุธรรม 
และ 4) ปัญญาภาวนา คือ การพัฒนาปัญญาให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  

บุญเรือง  อินทวรันต์ (2535, นน.77-82) อธิบายถึงความสมัพันธ์ของอริยมรรคทัง้ 8 
ประการ ตัง้แต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสมัมาสมาธิว่าเป็นแนวทาง คือ มรรค หรือหลักการที่ต้องปฏิบัติ
ควบคู่กันไปเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มิใช่ยกมาท าทีละอย่าง ๆ ให้เสร็จสิน้ในตัวเป็นขัน้ตอนดัง
ขัน้บันได 8 ขัน้ หากแต่ต้องประสานกลมกลืนกันเก่ียวข้องสัมพันธ์เป็นน า้เป็นเนือ้อันเดียวกัน  
ดจุเกลียวเชือก 8 เกลียวฟ่ันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวตัง้แต่เชือกจนปลายเชือก จากแนวคิดข้างต้นจึง
ช่วยให้ผู้วิจยัมองเห็นลกัษณะเชิงโครงสร้างของการวดัมรรคมีองค์ 8 ได้ชดัเจนมากขึน้ในลกัษณะ
ของการสร้างเคร่ืองมือวิจยัในการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวัชีว้ดัมรรคมีองค์ 8 

ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างแบบวัดที่ใช้วัดระดับพฤติกรรมเพื่อศึกษาระดับ
จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาแนวทางของอริยมรรคมีองค์ 8 ที่น าเสนอโดยสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561) 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) สัมมาทิฏฐิ/ความเห็นชอบ 
(Right View/Right Understand) 2 ) สั ม ม าสั งกั ป ป ะ /ค วาม ด า ริช อบ  (Right Though) 3 ) 
สัมมาวาจา/วาจาชอบ (Right Speech) 4) สัมมากัมมันตะ/การกระท าชอบ (Right Action) 5) 
สมัมาอาชีวะ/การเลีย้งชีพชอบ (Right Livelihood) 6) สมัมาวายามะ/ความพยายามชอบ (Right 
Effort) 7)สัมมาสติ/การระลึกชอบ (Right Mindfulness) และ 8)สัมมาสมาธิ/จิตมั่นชอบ (Right 
Concentration) และได้สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุม
เนือ้หาของจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 102 ข้อ 
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4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธ 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.361-365)ได้แสดงองค์ประกอบ

ที่ช่วยให้เกิดไตรสิกขาหรือจริยธรรมเชิงพุทธไว้ 2 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล 
หมายถึง องค์ประกอบทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี (กัลยาณมิตร) และ 2) องค์ประกอบภายใน
ตัวบุคคล ได้แก่ การใช้ความคิดถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ)  โดยเน้นย า้ว่ามรรค คือ แนวทางการ
ด าเนินชีวิตที่ดี ที่เร่ิมจากการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีเสียก่อนที่เรียกว่า สิกขา หรือการฝึกศึกษา
ตามระบบพฒันาของการศึกษา 3 ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา กระบวนการนีม้ิใช่ว่าจะเร่ิมต้นขึน้
และพฒันาไปข้างหน้าแบบเลื่อนลอย แต่จ าเป็นต้องอาศยัปัจจยัเกือ้หนนุ ช่วยกระตุ้นเป็นตวัน าเข้า
สูส่ิกขา จึงจดัว่าอยู่ในขัน้ก่อนมรรค และการน าเข้าสู่สิกขานีเ้ป็นเร่ืองส าคญัมาก ด้วยเหตนุีจ้ึงแบ่ง
กระบวนการแห่งการศกึษาเป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้น าเข้าสู่สิกขา และขัน้ไตรสิกขา 

1. ขัน้น าเข้าสู่สิกขา หรือการศึกษาจดัตัง้ขัน้ก่อนที่จะเข้าสู่ไตรสิกขา เรียกอีกว่า ขัน้ก่อน
มรรค เพราะมรรคก็คือวิถีการด าเนินชีวิตที่เกิดจากการฝึกศึกษาตามหลกัไตรสิกขา ฉะนัน้เมื่อมอง
ในแง่ของมรรค จึงเร่ิมจากสมัมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ซึง่เป็นปัญญาในระดบัหนึ่ง เป็นความเชื่อ
และความเข้าใจในหลกัการทัว่ไป โดยเฉพาะเชื่อว่าสิ่งทัง้หลายเป็นไปตามเหตปัุจจยั ซึ่งเป็นความ
เชื่อที่เป็นฐานส าคัญของการศึกษา ที่จะให้มีการพฒันาต่อไปได้  ปัจจยัแห่งสมัมาทิฏฐิมี 2 อย่าง 
คือ 1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปรโฆษะ และ 2) ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ 

2. ขัน้ไตรสิกขา คือ กระบวนการพัฒนาตนเองอย่างองค์รวมที่สอดประสานเชื่อมโยงกัน
กนัทัง้การฝึกอบรมบ่มอินทรีย์ให้มีวินยัภายในและภายนอก (ศีล) การฝึกพฒันาอบรมจิตใจให้ของ
ตนตัง้แน่วแน่ (สมาธิ) และ การพัฒนาความคิด สติปัญญา ให้สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริง 
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง (ปัญญา) ซึ่งจะเห็นได้ถึงระบบความสมัพันธ์ของเหตุปัจจัยใน
การพัฒนาบุคคลทัง้ 3 ประการ ที่สอดประสานระหว่างกันเป็นกระบวนการศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมมนษุย์ที่สมบรูณ์แบบ 

การที่บุคคลจะมีสมัมาทิฏฐิได้นัน้อาจเร่ิมจากปัจจัยภายนอกก่อน เช่น การมีพ่อแม่ ครู
อาจารย์ ผู้ ใหญ่ หรือวัฒนธรรมที่ร่วมกันหล่อหลอมบุคคลให้เกิดความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ 
และภูมิธรรม ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดต่อกนัมา ถ้าสิ่งเหล่านัน้เป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง อยู่ในหลกัแห่ง
เหตุผลก็เป็นจุดเร่ิมต้นของสัมมาทิฏฐิที่จะน าสู่กระแสการพัฒนาหรือกระบวนการฝึกศึกษา 
(สิกขา) ปัจจยัที่ก่อให้เกิดสมัมาทิฏฐิจากการชกัจูงจากปัจจยัภายนอกเรียกว่า ปรโตโฆสะ หรืออีก
ปัจจยัหนึ่งที่ท าให้บุคคลสามารถเกิดสมัมาทิฏฐิได้เช่นเดียวกนัคือการใช้โยนิโสมนสิการ คือ การ
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รู้จกัคิด รู้จกัพิจารณาด้วยตนเอง แต่คนส่วนใหญ่จะเข้าสู่กระแสการศึกษาพฒันาด้วยปรโตโฆสะ 
เพราะคนที่มีโยนิโสมนสิการแต่แรกเร่ิมนัน้หาได้ยาก อธิบายได้ดงันี ้

“ปรโตโฆสะ” แปลว่า เสียงจากผู้ อ่ืน คือ อิทธิพลจากภายนอกเป็นค าที่มีความหมาย
กลาง ๆ คือ อาจจะดีหรือไม่ก็ได้ หากปรโตโฆสะนัน้เป็นบุคคลที่ดีเราเรียกว่า กัลยาณมิตร  
ซึ่งเป็นปรโตโฆสะที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์เพราะเลือกสรรแล้วเป็นอย่างดี เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ พัฒนาตนดีแล้วจะมีคุณสมบัติ 
ที่ส าคัญ คือ สามารถพึ่งตนเองได้โดยมีอิสรภาพ ไม่น าตนไปติดยึดหรือผูกพันกบัสิ่งใด ๆ ทัง้ปวง 
จนตนเองต้องเป็นทุกข์ แต่คุณสมบัตินีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนัน้รู้จักใช้ปัจจัยภายในตน 
เพราะถ้าหากเขายงัต้องอาศยัพงึพา และยดึติดกบัปัจจยัภายนอก ยงัไม่เป็นอิสรภาพในการพึงพา
ตนเองได้อย่างแท้จริง ดงันัน้สิ่งที่ต้องให้ความส าคญัมากที่สดุจึงอยู่ที่ปัจจยัภายในตน คือ โยนิโส-
มนสิการ นัน่เอง 

นอกจากปัจจยัภายนอกตนเองหรือปรโตโฆสะที่ดี (เป็นกลัยาณมิตร) และปัจจยัภายใน
ตนเองหรือโยนิโสมนสิการท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของการเกิดจุดเร่ิมต้นของจริยธรรมเชิงพุทธ 
ยังมีองค์ประกอบเสริมที่ช่วยเกือ้หนุนในขัน้ก่อนเข้าสู่มรรคอีก 5 ประการ รวมเป็น 7 ประการ 
เรียกว่า บุพพนิมิตของมรรค หรือสญัญาณของการเกิดการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้น 
ที่จะน าเข้าสู่มรรค เรียกได้ว่าเป็น “แสงเงินแสงทองของ(วิถี)ชีวิตที่ดีงาม” หรือ “รุ่งอรุณของ
การศกึษา” ดงันี ้

1. กลัยาณมิตตตา หรือการมีกลัยาณมิตร การแสวงหาแห่งปัญญาและแบบอย่าง

ที่ดี ได้แก่ ปรโตโฆสะที่ดี ซึง่เป็นปัจจยัภายนอกดงักลา่วในข้างต้น 
2. ศีลสมัปทา หรือการท าศีลให้ถึงพร้อม การมีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต 

ได้แก่ การประพฤตอิยู่ในระเบียบวินยั ตัง้ตนอยู่ในความซื่อสตัย์สจุริต เป็นต้น 
3. ฉันทสมัปทา หรือการท าฉันทะให้ถึงพร้อม การมีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ ได้แก่ 

พอใจใฝ่หาความรู้ เพื่อเข้าถึงความรู้ที่แท้จริง และความต้องการคที่จะท าแต่สิ่งที่ดีงาม 
4. อัตตสมัปทา หรือการท าตนให้ถึงพร้อม มุ่งมั่นฝึกตนเต็มสุดภาวะที่ความเป็น

คนจะให้ถึงได้ ได้แก่ การพฒันาศกัยภาพของตนเองให้ถึงขีดสดุ  
5. ทิฏฐิสมัปทา หรือการท าทิฏฐิให้ถึงพร้อม ถือหลักเหตุปัจจัย มองอะไร ๆ ตาม

เหตุและผล คือ ถือหลกัความเชื่อในแนวแห่งเหตผุล 
6. อปัปมาทสมัปทาหรือ การท าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอตัง้ตนอยู่ในความไม่

ประมาท มีสติระลกึรู้ กระตือรือร้นในกิจการงานไม่เฉ่ือยชา ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
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7. โยนิโสมณสิการสมัปทา หรือการท าโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม ฉลาดคิดแยบ
คายให้ได้ประโยชน์และความจริง  รู้จักคิดพิจารณามองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย มี
สติปัญญาสามารถแก้ปัญญาชีวิตอย่างชาญฉลาด 

ถ้าบุคคลมีปัจจยัที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามแนวทางแห่งมรรควิธีทัง้ 7 ประการ
นีแ้ล้ว เชื่อได้ว่าจะมีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม ตามกระบวนการศึกษาที่แท้จริง เนื่องจากปัจจัยดัง
กล่าวคือส่วนขยายของมรรค หรือ ไตรสิกขาที่เชื่อมโยงให้บุคคลให้เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนพฒันา
อย่างบรูณาการทัง้ระบบ สามารถสรุปเป็นภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์และ
องค์ประกอบของปัจจยัในการพฒันาไตรสิกขาได้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 20 โครงสร้างความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของจริยธรรมเชิงพทุธ 
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ภาพประกอบ 21 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของจริยธรรมเชิงพทุธ 

4.1 แนวคิดเชิงทฤษฎีจริยธรรมเชิงพุทธและผลของจริยธรรมเชิงพุทธส าหรับ
การวิจัย 

จุดเร่ิมต้นของการศึกษาวิจัยในครัง้นีไ้ด้รับแรงบันดาลใจมาจากการได้ศึกษางานเขียน 
ที่ทรงคณุค่าเป็นหน้าเป็นตาและเป็นหลกัของการศึกษาพระพทุธศาสนาในประเทศไทยที่ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเพชรน า้เอก คือ “พุทธธรรม” ที่แต่งโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
ผู้ ที่ ได้ รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่ประมวลหลักธรรมค าสั่งสอน 
ของพระพุทธเจ้าตามความมุ่งหมายที่แท้จริงในเชิงวิชาการครอบคลุมความเป็นศาสนา ปรัชญา 
และวิธีการด าเนินชีวิตอนัประเสริฐ ดงัที่สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2561b, นน.1-
16) อธิบายว่า “พทุธธรรม” คือ ค าสอนเดิมแท้ของพระพทุธเจ้า ถือเป็นระบบท่ีพระพทุธองค์ทรงจดั
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วางขึน้ว่าเป็น “มชัฌิมาปฏิปทา” (ทางสายกลาง) ซึง่เป็นหลกัความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติที่
สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ “สจัธรรม” กบั “จริยธรรม” ที่ก าหนดให้หลกัสจัธรรมเป็นส่วนแสดง
สภาวะหรือรูปลกัษณะตวัความจริง หมายถึง ค าสอนเก่ียวกบัสภาวะของสิ่งทัง้หลายหรือธรรมชาติ
หรือความเป็นไปโดยธรรมดาของสิ่งทัง้หลาย หรือกฎธรรมชาตินั่นเอง และให้หลกัจริยธรรมเป็น
ฝ่ายข้อประพฤติปฏิบัติที่ ดีงามทัง้หมดในแง่ของการใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจใน
สภาวะธรรมของสิ่งทัง้หลาย หรือการรู้กฎธรรมชาติแล้วน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตินั่นเอง  
หลักธรรมค าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงมีเอกลกัษณ์ส าคัญเพื่อมุ่งไปสู่การเข้าถึงความรู้ 
ความจริง แล้วน ามาปฏิบัติขัดเกลาตนเองให้เข้าถึงความดีงาม หรือความบริสุทธ์ิหลุดพ้นจาก
พันธนาการทัง้หลายที่บุคคลหลงผิดเข้าไปยึดถือ จึงนับเป็นจุดเร่ิมต้นให้ผู้ วิจัยคิดหาแนวทางใน
การศึกษาวิจัย ที่เน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์การบริหาร
การศกึษาที่สามารถแก้ปัญหาและอธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตไุด้อย่างเหมาะสมเป็น
รูปธรรม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัตวัแปรจริยธรรมเชิงพุทธ  พบว่า 
มีผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องและสอดคล้องในแนวทางเดียวกับประเด็นปัญหาที่ผู้ วิจัยให้ความ
สนใจศึกษาเก่ียวกับการโครงสร้างทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา และงานวิจัยเก่ียวกับ
การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับจริยธรรม ของผู้ บริหารที่มี อิทธิพล 
ต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมการท างานในองค์การ โดยงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผล
การศึกษาเชิงบูรณาการที่น่าสนใจเก่ียวกับการศึกษาโครงสร้างทางจริยธรรมเชิงพุทธที่ค่อนข้าง
เป็นนามธรรมให้สามารถเข้าใจได้โดยง่ายเป็นรูปธรรมด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ลกัษณะและธรรมชาติของข้อมลู (ปิยรัฐ  ธรรมพิทกัษ์, 2558; เสกสรรค์ ทองค าบรรจง, 2545) 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงน าไปสู่การพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ ในสถานศึกษา 
จึงพบว่าแนวคิดการศกึษาจริยธรรม ในผู้บริหารของตะวนัตกและพระพทุธศาสนามีความแตกต่าง
กนัในหลายมิติ ฉะนัน้เมื่อมีการน าเอาหลกัการและแนวคิดทางการบริหารจากสงัคมตะวนัตกมาใช้
เป็นหลกัในประเทศไทย จึงดขูดัแย้งกบับริบทของสงัคมไทยอนัน าไปสู่การด้อยประสิทธิผลในการ
บริหารงาน ดงัที่กฤษ เพิ่มทนัจิตต์ (2555, น.1) แสดงทศันะไว้อย่างน่าสนใจว่าปัจจุบนัเป็นที่ทราบ
กันว่าทฤษฎีการบริหารกระแสหลักของโลกคือทฤษฎีการบริหารวิถีตะวันตกที่น ามาใช้เป็นแนว
ทางการบริหารทัง้ในโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกแต่ยังไม่สามารถท าให้มนุษย์ในโลกทุกวันนี  ้
มีความพอใจและความสขุทัง้ทางร่างกายและจิตใจได้อย่างแท้จริง จึงเป็นค าถามที่ยงัต้องแสวงหา
ค าตอบว่าหลกัการบริหารภายใตระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ที่มุ่งไปสู่การแสวงหาก าไร
และอรรถประโยชน์ส่วนเกินสุดโดยอาศัยเกณฑ์วัดที่ว่าด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
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ต้นทุนเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่ประการใด ฉะนัน้จึงนับเป็นบุญลาภของคนไทยที่ได้เกิด
ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารและเหล่าบรรพชนมีสติปัญญามองการณ์ไกลได้น้อมน าหลกัธรรม
ค าสัง่สอนของพระพุทธศาสนามาประดิษฐานไว้บนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้สืบทอดและเรียนรู้
สิ่งที่มีคณุค่ายิ่งนี ้หากอนชุนคนลุ่นหลงัไม่ใคร่ที่จะศกึษาเรียนรู้และน ามาประพฤติปฏิบติัให้สมควร
แก่ฐานะของตนแล้วก็ดูจะเป็นการน่าเสียดายยิ่งที่ตนได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์และพบ
พระพทุธศาสนา นอกจากจะไม่ช่วยผดงุรักษาแล้วยงัเป็นการบ่อนท าลายศาสนาโดยไม่รู้ตวั 

การมุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริหารอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทาง  
ให้นักการศึกษาทัง้หลายควรน าไปพิจารณาต่อยอดหรือทดแทนกระบวนทัศน์ทางการบริหาร  
ที่มีอยู่เดิม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนความยัง่ยืน ภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาคือกลไกส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย เพราะมีอ านาจ
หน้าที่โดยตรงในทางการบริหาร ถ้าสถานศึกษามีผู้ บริหารที่ดีมีจริยธรรมเชิงพุทธจะสามารถ  
เป็นหลกัประกนัความเสี่ยงที่เกิดขึน้ภายในองค์กรทางการศึกษา ส าหรับการวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่ง
หมายหลกัในการทดสอบความตรงเชิงทฤษฎีเพื่อน าผลการวิจยัที่เกิดจากการก าหนดตวัแปรต่าง ๆ  
ไปใช้ยืนยันความมีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างทางทฤษฎีที่ก าหนดขึน้  
จะพบว่าจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตวัแปรคัน่กลาง (Mediator) โดยท าหน้าที่
เชื่ อมโยงและถ่ายทอดอิทธิพลของปัจจัย เชิ งสาเหตุที่ อยู่ ต้นทางประกอบด้วยตัวแปร  
1) ปรโตโฆสะที่ดี 2) โยนิโสมณสิการ และ3) บรรยากาศเชิงจริยธรรมของโรงเรียน ไปสูผ่ลลพัธ์ที่อยู่
ปลายทาง คือ คุณสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะของครู และจริยธรรมเชิงพุทธของครู สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของนพรัตน์  ชัยเรือง (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจยัระดบั
โรงเรียนมีอิทธิพลสูงสุดต่อความสามารถในการพัฒนาจริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ เรียนเป็นไปตามความเข้าใจพืน้ฐานโดยทั่วไปว่า ถ้าโรงเรียนมีผู้ บริหารสถานศึกษาที่ดี  
(มีจริยธรรมเชิงพุทธ) ย่อมส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับการถ่ายทอด
จริยธรรมเชิงพุทธก่อให้เกิดสภาพพึงประสงค์ตามมา และยังเชื่อได้ว่าคุณสมบัติเชิงพฤติกรรม
ดงักลา่วจะสามาถถ่ายทอดไปสูผู่้ เรียนได้โดยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากที่สดุในโรงเรียน คือ ครู 
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4.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
4.2.1 ปรโตโฆสะท่ีดี 

4.2.1.1 ความหมายของปรโตโฆสะท่ีดี 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2559 , น.69) อธิบายว่า 

ปรโตโฆสะที่ดี หมายถึง เสียงจากผู้ อ่ืน การกระตุ้นหรือชกัจูงจากภายนอก คือ การรับฟังค าแนะน า
สั่งสอน เล่าเรียนหาความรู้ สนทนาซักถามฟังค าบอกเล่าชักจูงของผู้ อ่ืน โดยเฉพาะการสดับ
สัทธรรมจากท่านผู้ เป็นกัลยาณมิตร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ หรือทางเกิดแห่ ง
แนวความคิดที่ถกูต้องซึง่เป็นต้นทางของปัญญาและความดีทัง้ปวง 

ฉัต รชัย  เสนสาย  (2554 , นน.15 -25) ได้ส รุปองค์ประกอบของ
กัลยาณมิตร ไว้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการให้การแนะน าชีแ้จง ชักจูง สั่งสอนสิ่งที่ ดีงามถูกต้อง  
2) ด้านการสนับสนุนและการให้ก าลังใจ และ 3) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ ดีในการคิดและ
แก้ปัญหา 

ปรโตโฆสะที่ดีจึงหมายถึงปัจจยัภายนอกตวับุคคลหรือปัจจยัทางสงัคมที่
น าไปสู่ความเชื่อ ความเลื่อมใสของบุคคลด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบ (ศรัทธา) จากความเป็น
กัลยาณมิตรมีคุณสมบติัหรือพฤติกรรมการแสดงออกถึงความน่ารัก น่าเคารพ น่าเทิดทูน ฉลาด
สอน อดทนต่อถ้อยค า อธิบายเร่ืองยากให้ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่ชกัน าไปสูท่างเสื่อม 

หากพิจารณาในแง่ของปัจจัยทางสงัคมจะพบว่าปรโตโฆสะที่ดีมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา 
(Bandura, 1986) ที่เน้นหลกัการเรียนรู้อนัเกิดจากการสงัเกต (Observational Learning) หรือการ
เลียนแบบโดยอธิบายว่าบุคคลสงัเกตการณ์กระท าของผู้ อ่ืนแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนัน้ 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล จ าแนกได้ 3 ลกัษณะ 
คือ 1) ตัวแบบที่มีชีวิตจริง (Live Mode) เช่น พ่อ แม่ ญาติพี่ น้อง ครู เพื่อน หรือบุคคลทั่วไป  
เป็นต้น 2) ตัวแบบสัญลักษณ์  (Symbolic Model) เป็นตัวแบบที่ เรารับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ ข้อมูล สารสนเทศ เป็นต้น และ 3) ตัวแบบในรูปค าสอน (Verbal 
description or Instruction) เช่น การพดูการบอกกล่าวทางวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรที่อยู่ในรูป
ของกฎระเบียบ วิธีการ หรือแนวปฏิบติัต่าง ๆ เป็นต้น ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยการสงัเกตตามทฤษฎี
ของแบนดูรา (Bandura) ประกอบด้วย 4 ขัน้การเรียนรู้ดังนี  ้1) ขัน้ให้ความสนใจ (Attention 
Phase) 2 ) ขั น้ จ า  (Relation Phase) 3 ) ขั น้ ปฏิ บั ติ  (Reproduction Phase) แล ะขั น้ จู ง ใจ 
(Motivation Phase) โดยพืน้ฐานของทฤษฎีต้องอาศยักระบวนการทางปัญญา ไม่ใช่การลอกเรียน
แบบโดยไม่คิด อาศัยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ประการ ระหว่าง ตัวบุคคล (Person) 
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สิ่งแวดล้อม(Environment) และพฤติกรรม (Behavior) ที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดยผลของการ
แสดงพฤติกรรมอาจแตกต่างกัน เช่น การเรียนรู้พฤติกรรมทางลบเมื่อบุคคลเรียนรู้แล้วอาจไม่
จ าเป็นต้องเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบออกมา เพราะฉะนัน้แบน ดูรา (Bandura)จึงให้
ความส าคัญกับตัวแบบทางสังคม (Modeling) ที่มีอิทธิพลให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในตัวบุคคล
สอดคล้องกบัปัจจยัทางสงัคมที่ดี หรือปรโตโฆสะที่ดีอนัเกิดการมีกลัยาณมิตร 

สรุปได้ว่าปรโตโฆสะที่ดี หมายถึง เสียงจากผู้ อ่ืนที่เป็นการกระตุ้นหรือชกั
จูงจากปัจจยัภายนอก ได้แก่ค าแนะน า ค าสัง่สอน ค าชกัจูงจากการโฆษณา ค าบอกเล่า ข่าวสาร  
ที่ได้รับค าชีแ้จง ค าอธิบาย รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืน เป็นมวลประสบการณ์ที่หล่อหลอมซมึซบั
ในสิ่งที่ดีงามต่อการรับรู้ของผู้บริหารซึ่งปรโตโฆสะนีจ้ะเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุภายนอกตวับุคคลท่ี
ท าให้เกิดจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา และน าไปสู่ จุดเร่ิมต้นของสมัมาทิฏฐิในการ
วิจัยครัง้นี ้หมายถึง การมีกัลยาณมิตรที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา การได้รับการอบรมเลีย้งด ู
ตามแนวของหลกัธรรมค าสอนในพระพทุธศาสนาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ความเป็นกลัยาณมิตรที่ได้
จากครู อาจารย์ผู้ ให้ค าอบรมสัง่สอนผู้บริหารสถานศึกษา และความเป็นกัลยาณมิตรจากเพื่อน
ร่วมงานและมิตรสหายในการท างานเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิง
แนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของปรโตโฆสะที่ดีได้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 22 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของปรโตโฆสะที่ดี 

4.2.1.2 การวัดปรโตโฆสะท่ีดี 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างแบบวัดที่ใช้วัดผู้บริหารสถานศึกษา

เพื่อวัดปรโตโฆสะโดยศึกษาความหมายของปรโตโฆสะที่ดีอย่างครอบคลุมโดยใช้แนวคิดของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561) และได้สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท า
การสร้างข้อค าถามให้ครอบคลมุเนือ้หาของปรโตโฆสะที่ดี ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 12 ข้อ 
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4.2.2 โยนิโสมนสิการ 
4.2.2.1 ความหมายของโยนิโสมนสิการ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2559 , น.69) อธิบายว่า 
โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช้ความคิดถกูวิธี ความรู้จกัคิด คิดเป็น คือ ท าในใจโดยแยบคายมอง
สิ่งทัง้หลายด้วยความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนัน้ ๆ หรือปัญหานัน้ ๆ ออก
ให้เห็นตามสภาวะและตามความสมัพนัธ์แห่งเหตปัุจจยั เป็นปัจจยัหนึ่งที่ก่อให้เกิดสมัมาทิฏฐิ หรือ
ทางเกิดแห่งแนวความคิดที่ถกูต้องซึ่งเป็นต้นทางของปัญญาและความดีทัง้ปวง อธิบายรูปศพัท์ว่า
โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย โยนิโส กบั มนสิการ ซึ่งโยนิ แปลว่า เหต ุต้นเค้า แหลง่เกิด ปัญญา 
อุบาย วิธี ทาง ส่วน และ มนสิการ แปลว่าการท าในใจ การคิด ค านึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา  
รวมเป็นโยนิโสมนสิการแปลว่า การท าในใจโดยแยบคาย ประมวลได้ 10 วิธี ดงันี ้1) วิธีคิดแบบสืบ
สาวเหตปัุจจยั 2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์/วิธีคิดแบบรู้เท่าทนั
ธรรมดา 4) วิธีคิดแบบอริยสจั/คิดแบบแก้ปัญหา 5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 6) วิธีคิดแบบ
เห็นคุณโทษและทางออก 7) วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 8) วิธีคิดแบบเร้ากุศล 9) วิธีคิด
แบบอยู่กบัปัจจบุนั 10) วิธีคิดแบบวิภชัชวาท 

สรุปได้ว่าการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องหรือการจะมีชีวิตที่ดีงามได้นัน้จะต้อง
มีการฝึกฝนพัฒนาตนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นตลอดจนความเชื่อที่ถูกต้องที่เรียกว่า
สัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนัน้การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือคิดเป็นจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการ
คณุธรรมจริยธรรมของชีวิต และเป็นตวัน าชีวิตเข้าสู่หนทางแห่งมรรคที่ส าคญั โยนิโสมนสิการ จึง
จดัเป็นปัจจยัภายในตวับุคคลอย่างหนึ่งที่โดยรวมแล้วหมายถึงการคิดที่ถูกวิธี ความรู้จักคิด หรือ
คิดเป็นนัน่เอง 

พระมหาศภุชยั  แซ่เถียร (อชิโต) (2559, นน.19-22) ได้สร้างเคร่ืองมือวดั
โยนิโสมนสิการส าหรับวัดคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลจากหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่ได้น าเสนอโดยนักวิชาการหลายท่าน เช่น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต) 
(2556), แบบวดัโยนิโสมนสิการของฉัตรชยั เสนสาย (2554), แบบทดสอบของผจงจิต อินทสวุรรณ 
และคนอ่ืนๆ (2546) โดยก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการว่า โยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดพิจารณา
อย่างรอบคอบถ่ีถ้วนตามหลกัพทุธธรรมก่อนที่จะตดัสินใจ โดยไม่ท าให้ตนเองและผู้ อ่ืนได้รับความ
เดือดร้อนจากกระท าของตนเอง แบ่งความหมายออกเป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่ 1) อปุายมนสิการ (คิด
ถูกวิธี) หมายถึง การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนด้วยการเลือกวิธีการหนึ่งภายใต้แนวทาง  
ที่ถูกต้องก่อนที่จะตดัสินใจ โดยไม่ท าให้ตนเองและผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของ
ตนเอง 2) ปถมนสิการ (คิดแนวทางที่ถูก) หมายถึง การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนด้วยการ
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เลือกแนวทางหนึ่งซึง่ประกอบด้วยหลายวิธี และคิดเป็นระเบียบขัน้ตอนที่ถูกต้องก่อนที่จะตดัสินใจ
โดยไม่ท าให้ตนเอง และผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของตนเองในการตัดสินใจ  
3) การณมนสิการ (คิดมีเหตุผล) หมายถึง การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนของนกัเรียนด้วย
หลกัเหตไุปสู่ผลก่อนที่จะตดัสินใจ (มองอดีตไปสู่ปัจจุบนั) โดยไม่ท าให้ตนเองและผู้ อ่ืนได้รับความ
เดือดร้อนจากการกระท าของตนเองในการตดัสินใจ และ 4) อปุปาทกมนสิการ (คิดเร้าความดี/คิด
มีเป้าหมาย) หมายถึง การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนด้วยการคิดให้เกิดผลดี คิดกระตุ้น
ความดี คิดอย่างมีเป้าหมาย (ปัจจุบนัสู่อนาคต) ก่อนที่จะตัดสินใจ โดยไม่ท าให้ตนเองและผู้ อ่ืน
ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของตนเอง ลกัษณะเคร่ืองมือวดัเป็นแบบทดสอบ  

สรุปว่าโยนิโสมนสิการ คือ การรู้จกัพิจารณาอย่างแยบคายในตน ท าให้มี
ความคิดที่ถูกต้องในเร่ืองต่าง ๆ โดยเป็นปัจจยัภายในตวัของผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าให้รู้จกัมอง 
รู้จกัพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เข้าถึงประโยชน์และความเป็นจริง ในที่นีห้มายถึง 1) การใช้
ความคิดถูกวิธี การรู้จักคิด คิดเป็นให้เข้าถึงความจริง สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะตามสภาวะ
ลักษณะและสามัญลักษณะคือถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งนัน้ ๆ (คิดถูกวิธี) 
2) การใช้ความคิดอย่างมีระเบียบ รู้จกัมอง รู้จกัพิจารณาสิ่งทัง้หลายได้ต่อเนื่องตามล าดบัขัน้ตอน
ตามแนวแห่งเหตผุล (คิดมีระเบียบ) 3) การใช้ความคิดหาเหตผุล สืบค้น แยกแยะสิ่งนัน้หรือปัญหา
นัน้ให้เห็นตามสภาวะและความสมัพันธ์ที่สืบทอดตามเหตุปัจจัยโดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหา
อุปาทานของตนเองเข้าไปจับ (คิดมีเหตุผล) และ4) การใช้ความคิดเร้ากุศล โดยคิดอย่างมี
เป้าหมาย พิจารณาให้เกิดกุศลธรรม ซึ่งเป็นวิธีคิดในแนวสกัดกัน้หรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา 
(คิดเร้ากุศล) ซึ่งโยนิโสมนสิการนีเ้ป็นตัวแปรเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลที่ท าให้เกิดจริยธรรมเชิง
พทุธของผู้บริหารสถานศึกษา และน าไปสู่จุดเร่ิมต้นของสมัมาทิฏฐิ โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพ
เชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของโยนิโสมนสิการได้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 23 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของปรโตโฆสะที่ดี 
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4.2.2.2 การวัดโยนิโสมนสิการ 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างแบบวัดที่ใช้วัดผู้บริหารสถานศึกษา

เพื่อวดัโยนิโสมนสิการโดยศกึษาความหมายของโยนิโสมนสิการอย่างครอบคลมุโดยใช้แนวคิดของ
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2561) และได้สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการ
สร้างข้อค าถามให้ครอบคลมุเนือ้หาของโยนิโสมนสิการได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 13 ข้อ 

4.2.3 บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 
4.2.3.1 ความหมายของบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.12) กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนวิถีพทุธที่เอือ้ให้ผู้ เรียนพฒันาตามหลกัพทุธรรมในด้านบรรยากาศและปฏิสมัพนัธ์โดยการ
ส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาส่งเสริมการมี
วัฒนธรรมแสวงปัญญา มีปฏิสมัพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีบรรยากาศของการเคารพอ่อน
น้อม ยิม้แย้มแจ่มใส การมีความเมตตาของบลุากรทัง้หมดในโรงเรียน 

สถาพร  ป่ินเจริญ (2556, น.152) กล่าวถึงความส าคัญของวัฒนธรรม
และบรรยากาศขององค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมประสิทธิผลขององค์การ โดยให้ความหมายว่า 
โดยส่วนใหญ่แล้ววฒันธรรมและบรรยากาศขององค์การจะมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั ซึ่งกล่าวได้ว่า
เป็นเร่ืองเก่ียวกับบุคลิกภาพขององค์การ คือ สิ่งที่องค์การยึดถือปฏิบติัจนเคยชินโดยมีระยะเวลา
สืบต่อมาเป็นระยะเวลายาวนานจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีสมมติฐานว่าเป็นสิ่งที่ดีของ
องค์การ จนเป็นที่รู้จักโดยทั่วกันถึงเอกลักษณ์ขององค์กรนัน้ ๆ กล่าวโดยสรุปได้ว่าวัฒนธรรม
องค์การมีบทบาทต่อบรรยากาศองค์การ ในขณะที่บรรยากาศองค์การมีบทบาทต่อความพึงพอใจ
ของมนษุย์ และความพงึพอใจของมนษุย์มีบทบาทต่อพฤติกรรมองค์การ และสดุท้ายคือพฤติกรรม
องค์การมีบทบาทต่อความก้าวหน้าขององค์การหรือการเจริญเติบโตอย่างมีคณุภาพนัน่เอง 

สิวลี  ศิริไล (2561) อธิบายว่าบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร คือ 
ลกัษณะการปฏิบติังานภายในองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากรที่อยู่
ร่วมกันในหน่วยงานโดยมีหลักจริยธรรมขององค์กรเป็นเป้าหมายร่วมกัน บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถรับรู้และเข้าใจตรงกนั เห็นความส าคัญและยึดถือค่านิยมหลกัส าหรับปฏิบติัต่อบุคคลทัง้
ภายในและภายนอกองค์การ อย่างเป็นระบบ 

สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง (2551, นน.45-57) ได้พัฒนาโมเดลปัจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยก าหนดโมเดลเชิงสมมติฐานเก่ียวกบับรรยากาศ
ของโรงเรียนจากแนวคิดทฤษฎีทัง้ไทยและต่างประเทศ โดยอธิบายว่าบรรยากาศของโรงเรียนเป็น
กลุ่มของคุณลกัษณะหรือสภาพแวดล้อมของงานที่รับรู้โดยผู้ปฏิบติังานที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
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ของบุคคลในโรงเรียน สามารถสร้างขึน้และปรับปรุงได้โดยผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังาน ซึ่งผลการวิจยัที่ยืนยนัได้ว่าปัจจยัด้านบรรยากาศของโรงเรียนที่ประกอบด้วย 1) ความ
คาดหวังสูง (high expectation) คือ บรรยากาศที่มุ่งเน้นผลส าเร็จที่เป็นเป้าหมายของงานทัง้ใน
ระดับบุคคล ระดับชัน้เรียน และระดับสถานศึกษา 2) บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน (positive 
school climate) คือ บรรยากาศแบบเปิดที่สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในงาน 3) การให้ความ
เป็นกันเองไว้วางใจซึ่งกันและกัน ( trust, subtlety and intimacy) คือ บรรยากาศของความ
ไว้วางใจและยอมรับซึ่งกันและกันของบุคลากรในองค์การ 4) การส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วม 
(share control and decision making) คือ บรรยากาศของความร่วมมือกันของผู้ เก่ียวข้อง และ 
5) การจดัระบบการจงูใจ (motivation) คือ การจดักิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุนให้บคุลากรเกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทัง้ด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คณุลกัษณะของนกัเรียน ความพงึพอใจของครู และความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ประวิต เอราวรรณ์ (2562, นน.95-96) อธิบายเสริมแนวคิดของ Scott 
และ Jaffe ที่เสนอว่าสิ่งส าคัญของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อยู่ที่บทบาทของผู้ บริหาร 
กล่าวคือ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบการท างานตัง้แต่กระบวนการผลิต ไม่ใช่เฉพาะผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ 
และต้องทราบว่าผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องเรียนรู้การท างานและการแก้ปัญหาร่วมกับผู้บริหาร ให้
โอกาสและการตดัสินใจ และอิสระในการท างานอย่างเสมอภาค อย่างไรก็ตามบรรยากาศองค์การ
ที่ดีไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีอิสระอย่างเต็มที่ แต่หมายถึงความสมดุลระหว่างการควบคุมกับ
การมีอิสระในการท างาน รวมถึงความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการ ความพอดีในการให้
โอกาส และความเสมอภาคส าหรับทุกคน จากหลักการดังกล่าวจึงจ าเป็นที่โรงเรียนต้องมีการ
ปรับปรุงบรรยากาศการท างานในระดบัโรงเรียน โดยการปรับปรุงกลไกและเพิ่มช่องทางที่จะพดูคยุ
สื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารและครูเพื่อสร้างบรรยากาศการท างานในโรงเรียนที่เป็นประชาธิปไตย
และมีความไว้วางใจกนั กล่าวคือโรงเรียนต้องให้สิทธิและปฏิบติัต่อครูทุกคนอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน รวมทัง้มีการรับฟังและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่น ทุกคนมีโอกาสที่จะ
ศกึษาต่อในระดับที่สงูขึน้ การได้รับโอกาสไปอบรมพฒันาตนเอง รวมถึงการได้รับสวสัดิการต่าง ๆ 
อย่างเท่าเทียม เป็นต้น 

ส่วนบรรยากาศการท างานในระดับบุคคลนัน้เป็นความสัมพันธ์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน จนเกิดทักษะการท างานใหม่ ๆ และ
น ามาปรับปรุงการท างานของตนเอง ซึ่งการท างานในโรงเรียนของครูจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและ
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เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ ซึ่งการเรียนรู้ของครูนัน้เป็นการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองที่แต่ละคนก็จะค้นพบวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องเรียนแล้วประสบ
ผลส าเร็จหรือได้ผลดีเป็นลักษณะเฉพาะตัว ดังนัน้หากจัดระบบที่จะให้ครูน าความรู้เหล่านีม้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ก็จะเป็นการสร้างนวัตกรรมในการท างานน าไปสู่การเรียนรู้ในงาน
และการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง และอาจขยายผลไปสู่วิธีปฏิบติัที่เป็นนวตักรรมของโรงเรียน
ต่อไป 

วิ ก เต อ ร์  แล ะคู ล แลน ด์  (Victor แล ะ  Cullen, 1988, pp.101-125)  
ได้น าเสนอแนวคิดบรรยากาศเชิงจริยธรรมและรูปแบบการรับรู้ บรรยากาศเชิงจริยธรรมการท างาน 
ในองค์การ ได้องค์ประกอบบรรยากาศเชิงจริยธรรม 5 ด้าน คือ1) ด้านความเอือ้อาทรต่อบุคคล 
(Caring) เป็นความรู้สึกที่ ดีของบุคลากรในการได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่จากเพื่อน
ร่วมงาน แสดงถึงความเอือ้อาทรต่อกันเกิดความพึงพอใจในการท างาน 2) ด้านกฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and code) การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความ
ยุติธรรม ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ และบรรทัด
ฐานของสังคมโดยรวม 3) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Rules) หมายถึงนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและขัน้ตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของบุคคลซึ่งถูกก าหนดขึน้ด้วยบุคคลที่ท าหน้าที่
บริหารจัดการภายในองค์การเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคล และบุคคลที่ เป็นสมาชิกของ
องค์การต้องยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักของคุณธรรม จริยธรรม  4) ด้านการยึดมั่น
ผลประโยชน์ขององค์การ (Instrumental) หมายถึงการที่บุคคลมีความตัง้ใจที่จะท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์
สว่นตนและการให้ความส าคญักบับุคคลที่ปฏิบติังานให้องค์การ 5) ด้านจริยธรรมอิสระของบุคคล 
(Independence) เป็นการประพฤติที่ ดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 
รวมถึงการพิจารณาไตร่ตรองถึงสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าตามสถานการณ์ที่ ต้องตัดสินใจเลือก
ปฏิบติังานของแต่ละบคุคล 

กังสดาล เชาว์วัฒนกุล (2558) ได้สร้างแบบวัดการรับรู้บรรยากาศเชิง
จริยธรรม จากการปรับปรุงแบบวัดของประภาพร  นิกรเพสย์ (2546) ซึ่งได้พัฒนาแบบวัดจาก
แนวคิดของวิกเตอร์และคัลเลนด์ (Victor; & Cullen.1998) โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรมด้านความเอือ้อาทรต่อบุคคล 2) ด้าน
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ด้านกฎระเบียบข้อบงัคบั 4) ด้านการยึดมัน่ผลประโยชน์ของ
องค์การ และ 5) ด้านจริยธรรมอิสระของบคุคล  
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ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ (2558, นน.42-45) อธิบายผลการศึกษาเก่ียวกับ
บรรยากาศทางจริยธรรมจากนักวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ โดยอธิบายว่า บรรยากาศเชิง
จริยธรรมหมายถึง การรับรู้ร่วมกนัเก่ียวกบับรรทดัฐานโดยทัว่ไปขององค์กรที่ก าหนดขึน้เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบติัส าหรับการแก้ปัญหาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมที่เกิดขึน้ภายในองค์การ ซึง่อาจไม่มี
การระบุเป็นค าสัง่หรือลายลกัษณอักษร แนวทางการศึกษาบรรยากาศเชิงจริยธรรมที่มุ่งเน้นการ
รับรู้ร่วมกนั (Shared-perception approach) สามารถใช้อธิบายความเข้าใจร่วมกันที่บุคคลและ
กลุ่ม(องค์การ) มีต่อสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ
การศกึษาตวัแปรระดบักลุ่มที่ผู้วิจยัก าหนดขึน้ด้วย ส าหรับการจ าแนกองค์ประกอบของบรรยากาศ
เชิงจริยธรรมได้อ้างอิงแนวคิดของวิคเตอร์และคัลเล็น (Victor; & Cullen. 1998) ซึ่งเป็นการบูรณา
การแนวคิดของบรรยากาศในการท างานเชิงจริยธรรม 5 รูปแบบ คือ 1) ด้านการยึดผลประโยชน์
ส่วนบุคคล (Instrumental climate) ที่ส่งเสริมการตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ที่เกิดขึน้กับบุคคล
เป็นหลกั 2) ด้านการให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ อ่ืน (Caring climate) ส่งเสริมการตัดสินใจโดย
ค านึงถึงเอือ้อาทรดูและช่วยเหลือผู้ อ่ืน 3) ด้านการมีอิสระในการตัดสินใจ ( Independence 
climate) โดยส่งเสริมให้บุคคลใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในการ
ตดัสินใจ 4) ด้านการรักษากฎระเบียบข้อบงัคับ (Rules climate) ส่งเสริมการตัดสินใจที่ยึดความ
สอดคล้องกบันโยบาย กฎระเบียบข้อบงัคบัที่ก าหนดขององค์การ และ 5) ด้านการรักษากฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and code climate) โดยส่งเสริมการตัดสินใจโดยยึดความ
สอดคล้องกบัหลกัของกฎหมายทางสงัคมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่บญัญัติขึน้  

สรุปได้ว่าบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา หมายถึง ลกัษณะการ
ปฏิบติังานภายในโรงเรียนที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากร รวมถึงการเรียนรู้
ร่วมกนัของสมาชิกภายในสถานศึกษา เก่ียวกบับรรทดัฐานโดยทัว่ไปของสถานศึกษาที่ก าหนดขึน้
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัต่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการกับประเด็น
ปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดขึน้ภายในโรงเรียน โดยวดัจากสภาพการส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพทุธของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ร่วมกันของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน คือ 1) ด้านความ
เอือ้อาทรต่อบุคคล 2) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ  
4) ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ และ 5) ด้านจริยธรรมอิสระของบุคคล  โดยสามารถ
สรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของบรรยากาศ
เชิงจริยธรรมของสถานศกึษาได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 24 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของบรรยากาศเชิงจริยธรรม 
ของสถานศกึษา 

4.2.3.2 การวัดบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 
ส าหรับการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบวดัที่ใช้วดัครูและผู้บริหารเพื่อวดั

บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษาโดยศึกษาความหมายของบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศึกษาอย่างครอบคลุมโดยใช้แนวคิดของวิกเตอร์และคัลเลนด์ (Victor; & Cullen, 1988) 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความเอือ้อาทรต่อบุคคล 2) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 4) ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ และ 5) ด้านจริยธรรม
อิสระของบุคคล และได้สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุม
เนือ้หาของบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 26 ข้อ 

4.3 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ ส่งผลต่อจริยธรรม
เชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 

ธัชชยั  ชูกลิ่น (2558) ศึกษาวิจัยเก่ียวกบัการพัฒนารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยก าหนดตัวแปรบ่งชีพ้ฤติกรรมเชิงจริยธรรม  
จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ 2550 ซึ่งมี  
5 องค์ประกอบ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อ
ผู้ รับบริการ 4) จรรยาบรรณต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพ และ 5) จรรยาบรรณต่อสงัคม ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
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คุณลักษณะผู้ น า 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การที่ เน้นหลักธรรมาภิบาล 3) ปัจจัยด้าน
บรรยากาศองค์การทางจริยธรรม และ 4) ปัจจยัด้านสถานการณ์ ซึ่งผลการทดสอบความตรงของ
รูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดบัต้องมีคณุธรรมบ่งชี ้
ส าหรับความเป็นผู้บริหารที่มีจริยธรรมทัง้สิน้ เมื่อพิจารณาเทียบเคียงในแง่ของทฤษฎีจริยธรรมเชิง
พุทธจะพบว่าหลักอริยมรรคมีองค์ 8 คือองค์ประกอบที่ใช้บ่งชีค้วามเป็นผู้บริหารที่มีจริยธรรมได้
ครอบคลมุพฤติกรรมมากที่สดุทัง้กาย จิต และสติปัญญา ฉะนัน้ผลการวิจยัจึงมีบทสรุปตรงกนัใน
แง่ของคณุธรรมบ่งชีค้วามมีจริยธรรมที่อยู่ภายในใจหลกัจริยธรรมเชิงพทุธนัน่เอง ซึ่งโดยสรุปแล้ว
จึงมีความเก่ียวข้องกบัปัจจัยภายในและภายนอกของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบกบัตัวแปรที่มี
ความเก่ียวข้องกับจริยธรรมขององค์การคือบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา ผู้ วิจัยจึง
ก าหนดที่จะศึกษาตัวแปรปรโตโฆสะที่ ดี โยนิโสมนสิการ และบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศึกษาเนื่องจากเป็นกลุ่มของตวัแปรที่มีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับว่าเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผล
ต่อจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 

5. ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน 
สพุานี  สฤษฎ์วานิช (2552, น.226) อธิบายความหมายของค าว่าทีมงาน (Work Team) 

คือ กลุ่ม แต่เป็นกลุ่มของคนที่มีคุณลักษณะส าคัญ คือ สมาชิกมีการผูกพันต่อเป้าหมาย และ
ภารกิจขององค์กรอย่างเต็มที่ มีจิตวิญญาณเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน (Team Spirit) เกิดขึน้ มีการ
เชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
รับผิดชอบต่อกันและร่วมกัน (Mutual Accountability) มีการไว้วางใจกัน และมีวัฒนธรรมเป็น
แบบร่วมมือกัน เน้นความเป็นทีม ร่วมกันท างานอย่างแท้จริง (Collaborate) สมาชิกมีส่วนในการ
เป็นผู้น ากลุ่ม (ในแต่ละส่วนของงานตนเอง) หรือมีการน าทีมในลกัษณะร่วมกัน (Team Leader) 
และ ทีมงานจะบรรลุผลมากกว่าวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้และมีผลงานร่วมเป็นหนึ่งเดียว (Collective 
Performance) 

ภิญโญ  มนูศิลป์ (2558, นน.1-28) น าเสนอบทความทางวิชาการเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิภาพของทีม เป็นการน าแนวคิดเก่ียวกบัทีมมาใช้ในการบริหารองค์การถือเป็นอีก
หนึ่งแนวทางที่สามารถช่วยให้องค์การเกิดความก้าวหน้ายิ่งขึน้ ความมีประสิทธิผลของทีมจึงถือ
เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จขององค์การ โดยอธิบายความหมายของทีมและประสิทธิผลของทีม
ไว้ดงันี ้
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ทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลซึ่งใช้ทักษะและความสามารถที่มีอยู่ร่วมกันปฏิบัติงานของ
องค์การภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีพลังความผูกพันและตระหนักถึงบทบาทที่ต้อง
รับผิดชอบและพึง่พาซึง่กนัและกนั เพื่อบรรลเุปา้หมายที่ร่วมกนัก าหนดไว้  

ประสิทธิผลของทีม หมายถึง การที่ทีมบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นในรูปของผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินงานของทีม เจตคติที่แสดงถึงความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของสมาชิกในทีมและความสามารถสมาชิกในการรวมกนัสร้างทีม
ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อธ ารงรักษาทีมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต ซึ่งประสิทธิผลของทีมในมิติเหล่านีจ้ะ
เกิดขึน้ได้ย่อมขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านบริบทขององค์การ คุณลกัษณะของภาระ
งาน คณุลกัษณะของทีมและกระบวนการของทีม เป็นต้น 

มีนักวิชาการทัง้ในและต่างประเทศได้อธิบายความหมายและแตกต่างระหว่างทีมงาน
และกลุ่มไว้ว่า กลุ่ม (Groups) หมายถึง บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปที่มาร่วมกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกนัเพื่อด าเนินงานให้บรรลวุตัถุประสงค์บางอย่างที่ตัง้ไว้ ส าหรับ “กลุ่มท างาน” หมายถึง กลุ่ม
บุคคลที่รวมกนัเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและการตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือซึ่งกนัและกันในการ
ท างานตามที่รับผิดชอบ กลุ่มท างานจึงเป็นการท างานตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
ภายในกลุ่ม ผลการท างานจะขึน้อยู่กบัศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน
เป็นการท างานที่ไม่เกิด “การร่วมมือ” (Synergy) ระหว่างสมาชิก ผลลพัธ์ในการท างานจึงไม่มาก
ไปกว่าปัจจัยน าเข้า ส่วนทีมงาน (Teams) หมายถึง กลุ่มบุคคล ที่ความพยายามของแต่ละคนมี
ส่วนเสริมและมีผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปัจจัยน าเข้ารวมกันทัง้หมดของ
สมาชิกในทีม กล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือทีมงานจะสร้างผลลพัธ์ที่น่าพอใจและลกัษณะของการประสาน
การร่วมมือกันในเชิงบวก (Synergy) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี ้1) ขนาดของทีมงาน 2) ความสามารถของสมาชิกทีม 3) การก าหนดบทบาทและส่งเสริม
ความสามารถของสมาชิก 3) การมีพันธสญัญาต่อเป้าหมายร่วมกัน และ4) โครงสร้างและภาวะ
ผู้น า(Champoux, 2011; Robbins, 1998; Schermerhorn, Hunt, และ & Osborn, 2003; นิติพล  
ภตูะโชต,ิ 2560; วิภาส  ทองสทุธ์ิ, 2552)  

กลุ่มและทีมมีความคล้ายคลึงกันในมิติที่เก่ียวข้องกับการรวมตัวทางสังคมของกลุ่ม
บุคคลในองค์การ หากแต่อาจพิจารณาถึงความแตกต่างกันได้จากรูปแบบความสมัพันธ์ระหว่าง
คนเหลา่นัน้ 

กลุ่ม (Group) เป็นการรวมตัวของบุคคลที่ร่วมกันท ากิจกรรมและมีความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันในรูปแบบที่แน่นอนเพื่อบรรลุจุดหมายร่วมกัน (Schermerhorn, 2003, Hunt & 
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Osborn, 2003 อ้างถึงใน ภิญโญ  มนศิูลป์, 2558) กลุม่จึงเป็นระบบสงัคมที่เกิดจากการรวมตวักนั
ของบุคคลเพื่อปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมายที่ต้องการโดยอาจไม่ก าหนดของเขตของความสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิกอย่างชดัเจนว่ามีความใกล้ชิดกนัเพียงใด ท าให้สมาชิกบางคนในกลุม่มุ่งมัน่ท างาน
ของตนเพียงอย่างเดียวจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงน าผลงานของแต่ละคนมารวมกันเป็นผลงานของ
กลุ่ม ในขณะที่สมาชิกบางคนอาจต้องประสานงานและต้องปฏิบติังานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
ได้ผลงานออกมาในนามกลุ่ม ดงันัน้การรวมกลุ่มท างานจึงขึน้อยู่กับการพิจารณาความส าเร็จใน
เป้าหมายของกลุ่มเป็นส าคัญ แต่อาจไม่ตระหนักถึงความผูกพนัในการท างานและความสมัพันธ์
ทางจิตใจต่อกนัของสมาชิก  

ปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคล (interacting individual) จึงเป็นสิ่งส าคญัที่บ่งชีค้วามเป็นทีม 
ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมหากเป็นไปในเชิงบวกก็จะท าให้การด าเนินงานของทีม
เป็นไปโดยราบร่ืน แต่หากปฏิสมัพนัธ์เป็นไปในเชิงลบสมาชิกอาจไม่สามารถเกาะเก่ียวกันจนอาจ
น าไปสู่การล่มสลายของทีมได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงผลที่เกิดขึ น้ต่อเนื่องต่อองค์การจะ พบว่า
ปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกในทีมเป็นไปด้วยดีในเชิงภาพรวมแล้วย่อมหมายถึงความสมัพนัธ์และความ
ผูกพันของสมาชิกในองค์การก็เป็นไปในเชิงบวกด้วย อนัจะเป็นผลให้เกิดความสามคัคีและผสาน
ความร่วมมือท าให้การด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จและก้าวหน้ายิ่งขึน้ สิ่งส าคญัอีก
ประการหนึ่งก็คือสมาชิกในทีมต้องมีเป้าหมายร่วมกนั (mutual goal) ซึง่หมายถึงเปา้หมายของทีม
นัน่เอง หากพิจารณาในเชิงจิตวิทยาแล้วการมีเป้าหมายร่วมกนัจะก่อให้เกิดความปรารถนาในการ
ร่วมมือกนัท างานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย สิ่งส าคัญต่อการเป็นปึกแผ่นของทีมก็คือ การรับรู้ความ
เป็นสมาชิก (perception of membership) เป็นการตระหนกัร่วมกนัว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มี
บทบาทส าคญัในการปฏิบติัหน้าที่ร่วมขบัเคลื่อนการด าเนินงานของทีมไปด้วยกนั การด าเนินงาน
ของทีมจ าเป็นต้องพึ่งพิงความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก ( interdependence) ซึ่งเป็นปฏิสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะที่เป็นอิทธิพลร่วม (mutual influence) นั่นคือต่างคนต่างมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
ท างานซึ่งกันและกัน ความสมัพันธ์เช่นนีจ้ะแตกต่างไปจากการท างานเป็นกลุ่มดั่งเดิมที่จะเน้น
ความส าเร็จของงานตามความรับผิดชอบส่วนตนเท่านัน้ และส่วนส าคัญประการสุดท้ายก็คือทีม
จะต้องมีโครงสร้าง (team structure) ที่ชดัเจนทัง้ในด้านบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปทสัถาน 
มาตรฐาน ตลอดจนล าดับขัน้ตอนต่าง ๆ ของกระบวนการด าเนินงาน (Herrenkoh, 2004, อ้างถึง
ใน ภิญโญ  มนูศิลป์, 2558) ผู้บริหารที่สามารถใช้เทคนิคการบริหารองค์การจะก่อให้เกิดประโยชน์
เก่ียวกบัการปฏิบติัการทางพฤติกรรมศาสตร์และเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่จงรักภักดีและ
กระตือรือร้นต่อการสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์การ การพัฒนาทีมงานจึงเป็นเร่ืองที่มี
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ความส าคญัต่อองค์การอีกเร่ืองหนึ่ง โดยที่ทีมงานมีความส าคญัมากกว่ากลุ่มงาน เพราะทีมงานมี
ความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นมากกว่าและมีจุดมุ่งหมายในการท างานที่ ชัดเจนยิ่งกว่าซึ่ง
นอกจากจะหมายถึงทีมงานประจ าแล้วยงัหมายถึงทีมงานเฉพาะกิจอีกด้วย ทีมงานเหล่านีร้วมตวั
กันโดยมีจุดมุ่ งหมายที่จะท างานให้ส าเร็จตามที่ทีมของตนรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการมุ่ งทั ง้
ความสมัพนัธ์ที่ดีของคน และมุ่งความส าเร็จของงานไปด้วยกนั การท างานที่มุ่งเน้นความสมัพนัธ์
แบบไม่เป็นทางการ ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจถึงบทบาทของอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเอง ความไว้เนื อ้เชื่อใจซึ่งกันและกัน เน้นหลักประชาธิปไตย  
การวิจารณ์ในทางสร้างสรรค์ พร้อมที่จะท างานหนัก มุ่งเน้นการแนะน ามากกว่าการใช้อ านาจ
บังคับข่มขู่ ใช้ระบบบคุณธรรม ให้ความส าคัญต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และการ
ประเมินผลงานอย่างสม ่าเสมอ (สถาพร  ป่ินเจริญ, 2556, นน.91-100) 

ในทางพระพทุธศาสนามีหลกัธรรมที่พระพทุธเจ้าตรัสส าหรับภิกษุ (ภิกขอุปริหานิยธรรม) 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ และเป็นหลกัการที่สามารถน ามาใช้
ปฏิบติัได้ในองค์การทุกประเภทเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ไม่เป็นไปในทางเสื่อม คือ อปริหานิยธรรม 
7 ประการ สามารถอธิบายเพิ่มเติมประกอบกับพจนานุกรมพุทธศาสน์ของสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2561a, นน.547-548) ดงันี ้

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงานต่าง ๆ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนัโดยสม ่าเสมอ 

2. เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก และ
พร้อมเพรียงกนัช่วยท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า เป็นการประชมุและการท ากิจกรรมทัง้หลายที่พึงกระท า
ร่วมกนั ให้เกิดเป็นความสามคัคีในหมู่คณะ 

3. ไม่บญัญัติสิ่งที่พระพทุธเจ้าไม่บญัญัติขึน้ ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบญัญัติไว้แล้ว 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบญัญัติไว้ คือไม่บญัญัติสิ่งที่ไม่ควรบญัญัติหรือ
ล้มเลิกข้อบญัญัติต่าง ๆ ที่ได้บญัญัติไว้ดีแล้ว ไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้
ตกลงบัญญัติไว้ และไม่เหยียบย ่าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญั ติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ใน
บทบญัญัติใหญ่ที่วางไว้ตามครรลองคลองธรรมที่ดีงาม 

4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ต้องให้การเคารพนบัถือภิกษุเหล่านัน้ 
เชื่อฟังถ้อยค าของท่าน เป็นให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใหญ่ เพราะผู้ ใหญ่เป็นผู้มี
ประสบการณ์ยาวนาน ดังนัน้เราต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของ
ท่านในฐานะที่เป็นผู้ รู้และมีประสบการณ์มามาก เช่น ยดึหลกัอาวโุสทางราชการ เป็นต้น 
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5. ไม่ลอุ านาจแก่ความอยากที่เกิดขึน้ สามารถข่มใจตนเองไม่ให้ท าความชัว่ เช่น การ
ข่มเหงรังแกผู้ น้อย หรือผู้ใต้บงัคบับญัชา เป็นต้น 

6. ยินดีในเสนาสนะป่า คือความสนัโดษหรือความยินดีความพอใจในที่อยู่อาศัยไม่
ฟุ้งเฟ้อจนเกินความจ าเป็น เข้าหลกัความพอเพียง 

7. ตัง้ใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยงัไม่มาสูอ่าวาสขอให้มา ท่ีมาแล้ว
ขอให้อยู่เป็นสขุ คือ ความยินดีและเต็มใจให้บริการแก้ผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับการช่วยเหลือ เป็นต้น 

ส าหรับการวิจัยครัง้นีไ้ด้ก าหนดผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงานเป็นตัวแปรแฝง 
(Latent Variables) โดยท าหน้าที่เป็นตัวแปรคั่นกลางระดับกลุ่มซึ่งเป็นผลมาจากจริยธรรมเชิง
พุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาส่งผ่านไปยังผลลัพธ์ด้านจริยธรรมเชิงพุทธของครู โดยมีแนวคิด 
ทฤษฎีและผลการศกึษาวิจยัรองรับอย่างชดัเจนสามารถสงัเกตหรือวดัค่าได้จากองค์ประกอบภาวะ
ผู้ น าเชิงพุทธ ภาวะผู้ ตามเชิงพุทธ และความเหนียวแน่นของกลุ่ม  ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของ
ทีมงานจึงหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ผสานกันเป็นทีมงาน
โดยแสดงออกถึงภาวะผู้น าเชิงพุทธ ภาวะผู้ตามเชิงพทุธและความเหนี่ยวแน่นของกลุ่มที่เป็นการ
รับรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มงาน เป็นปฏิสัมพันธ์ของเหล่าสมาชิกเก่ียวกับความรู้สึกที่ดีและ
ผูกพันกลมเกลียวกันอันจะเป็นผลให้เกิดความสามัคคีและผสานความร่วมมือที่ท าให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านภาวะผู้น าเชิงพุทธ  
2) ด้านภาวะผู้ตามเชิงพทุธ และ 3) ด้านความเหนียวแน่นของกลุม่ โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพ
เชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์และองค์ประกอบของผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของ
ทีมงานได้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 25 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน 
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5.1 ภาวะผู้น าเชิงพุทธ 
5.1.1 ความหมายของภาวะผู้น าเชิงพุทธ 
มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและศีลธรรมในต่างประเทศที่แยก

ออกจากกันเพื่อน ามาประกอบการอธิบายแนวคิดภาวะผู้ น าเชิงพุทธที่เป็นทัง้จริยธรรมและ
ศีลธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา เช่น บราวน์ เทอร์วิโน และแฮร์ริสัน (Brown, Treviño, และ 
Harrison, 2005) ได้อธิบายว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ethical leadership) คือ การแสดงออกถึง
ความประพฤติที่ถูกต้องเหมาะสมระหว่างบุคคลตามบรรทัดฐานของสังคม การส่งเสริมความ
ประพฤติที่ดีงามต่อผู้ ตามผ่านการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์  การเสริมแรง และการตัดสินใจใน
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม ซึ่งผู้ ตามจะเชื่อถือและพิจารณาความประพฤติที่เหมาะสมตาม
บนัทดัฐานของผู้น าที่แสดงออก เช่น ความซื่อสตัย์ ความไว้วางใจ ความเป็นธรรม เป็นต้น ส าหรับ
ค าว่าบรรทัดฐานในที่นีจ้ะขึน้อยู่กับบริบทต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดาฟท์ (Daft, 2004) อธิบาย
เก่ียวกบัภาวะผู้น าเชิงศีลธรรม (moral leadership) เก่ียวข้องกบัการแยกแยะความถกูผิด และการ
แสวงหาความประพฤติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัของผู้น า ความประพฤติทางจริยธรรมที่ดี
งาม และมีส่วนส าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในความประพฤติต่าง ๆ ให้กับผู้ตาม นอกจาก
นีพ้็อฟ (Poff, 2007) ยงัได้ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัเก่ียวกบัการสอนการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรมและ
ความเป็นผู้ น าทางจริยธรรมให้กับนักศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสร้างความคุ้นเคยกับ
ความสามารถและทฤษฎีเชิงจริยธรรมท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ข้อสรุปจาก
การศึกษานีส้ามารถยืนยนัความส าคญัเก่ียวกับการให้เหตผุลเชิงจริยธรรมและความเป็นผู้น าทาง
จริยธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่ต้องมีการก าหนดเนือ้หาไว้ในหลกัสตูรของ
สถานศกึษา 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต) (2546, นน.3-5) อธิบายว่าภาวะผู้น าหรือความ
เป็นผู้น าคือคณุสมบติัของบุคคล เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถที่สามารถชัก
น าให้คนทัง้หลายมาประสานกนัและพากนัไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ถูกต้องตามธรรม มีองค์ประกอบ
ที่ส าคญั 6 ประการ คือ 

1) ตัวผู้น า จะต้องมีคณุสมบติัภายในตนเป็นจดุเร่ิมและเป็นแกนกลางไว้ 
2) ผู้ตาม โยงด้วยคณุสมบติัที่สมัพนัธ์กบัผู้ตาม หรือเราอาจจะไม่เรียกว่า “ผู้ ร่วม

ไปด้วย” 
3) จุดหมาย โยงด้วยคณุสมบติัที่สมัพนัธ์กบัจดุหมาย เช่น จะต้องมีความชดัเจน 

เข้าใจถ่องแท้และแน่วแน่ในจดุหมาย เป็นต้น 
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4) หลักการและวิธีการ โยงด้วยคณุสมบติัที่สมัพนัธ์กบัหลกัการและวิธีการที่จะ
ท าให้ส าเร็จผลบรรลจุดุหมาย 

5) สิ่งท่ีจะท า โยงด้วยคณุสมบติัที่สมัพนัธ์กบัสิ่งที่จะท า 
6) สถานการณ์  โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่จะ

ประสบ ซึ่งอยู่ภายนอก ว่าท าอย่างไรจะผ่านไปด้วยดี ในท่ามกลางสังคม สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่
ประสบ เช่น ปัญหา เป็นต้น 

สุเทพ ปาลสาร (2555, นน.8-17) ได้พัฒนาโมเดลภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามนิยามที่ได้จากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยอธิบายว่า ภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกด้านความประพฤติ การกระท าและการสื่อสาร 
เพื่อให้เกิดการยอมรับและศรัทธาของผู้ เก่ียวข้องโดยค านึงถึงผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่ามีพฤติกรรมบ่งชีเ้รียงล าดับจากค่าน า้หนักองค์ประกอบมากไปหา
น้อย คือ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความเคารพ ความเป็นพลเมืองดี และความไว้วางใจ 
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาได้อย่างมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมพบว่ามีความสอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกับองค์ประกอบบ่งชีจ้ริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้ บริหารสถานศึกษาที่ครอบคลุมพฤติกรรมทัง้กายและจิตของผู้ บริหารสถานศึกษาตามแนว
อริยมรรคมีองค์ 8  

ญาตา กรุณากร (2558) ได้วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนมธัยมศึกษา ผลการวิจัยสรุปว่าตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบเรียงล าดับ
จากค่าน า้หนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านความซื่อสัตย์ 2) ด้านความรับผิดชอบ 
และ 3) ด้านความยุติธรรม โดยผลการทดสอบโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ซึ่ง
ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นความส าคญัของกระบวนการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมในผู้บริหารสถานศกึษา 
ซึ่งคุณธรรมดังกล่าวยังเป็นคุณลักษณะส าคัญที่บ่งชีค้วามมีจริยธรรมในตนเองของผู้ บริหาร
สถานศึกษา และควรมีการศึกษาวิจยัต่อยอดเพื่อเป็นการยืนยนัการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในบริบทอ่ืน 

ขนิษฐ์ณิชา  ทองสขุ (2560) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน จากการสงัเคราะห์แนวคิดองค์ประกอบและตวับ่งชีด้้วยการ
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วิเคราะห์เนือ้หาจากนกัแนวคิดของนกัวิชาการไทยและต่างประเทศ พบว่า มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความจงรักภักดี ความยุติธรรม ความผูกพันต่อองค์กร ความซื่อสตัย์ ความน่าเชื่อถือ การสะท้อน
ความคิด ความรับผิดชอบ และวิสยัทศัน์  

ค าพร  กองเตย (2560) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตัวบ่งชีภ้าวะผู้ น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยการพฒันาโมเดลโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ จากแนวคิดของนกัวิชาการตะวนัตกและนกัวิชาการชาวไทยได้องค์ประกอบที่ใช้เป็น
ตัวบ่งชีภ้าวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษา 5 องค์ประกอบ คือ 1) ความไว้วางใจ  
2) ความยติุธรรม 3) ความเคารพ 4) ความรับผิดชอบ และ 5) ความซื่อสตัย์  

นิษวัน  วรานุสาสน์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตัวบ่งชีภ้าวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต พบว่ามี 7 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความมีวินัย
และความเที่ยงธรรม 2) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 3) ด้านการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  4)ด้านการ
สร้างสรรค์ทีมงาม 5) ด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจรณญาณ 6) ด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
และ 7) ด้านจิตสาธารณะ โดยผลการทดสอบโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นถึงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองโมเดลภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พฒันาขึน้ และมี
ความน่าเชื่อถือในเชิงของการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

กนัยมาส  ชูจีน (2562, นน.20-33) พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างปัจจยัที่สงผลต่อ
ภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยได้แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของผู้ บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมาจากการสังเคราะห์ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันพุมนาวิน 
(2538 ) ภ าวะผู้ น าก าร เป ลี่ ย น แปลง  (Bass, 2005; เส ริม ศั ก ด์ิ  วิ ศ าล าภ รณ์ , 2550 ; 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) รายงานการสงัเคราะห์งานวิจยัคณุลกัษณะและกระบวนการปลกูฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุขาภิรมย์, 2550)  
สว่นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาได้มาจากการสงัเคราะห์คณุลกัษณะเด่นของ
ผู้ น าที่ได้รับการยอมรับด้านจริยธรรม ระเบียบแบบแผนของทางราชการในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แนวคิดเก่ียวกบัผู้น าสอดคล้องกบัหลกัศาสนา แนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับจริยธรรมและภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม 
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย การมีวินยั  การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และความรับผิดชอบใน
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วิชาชีพ สว่นตวัชีปั้จจยัที่สง่ผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย การมีบคุคลต้นแบบและได้
ร่วมงานกับบุคคลที่มีจริยธรรม การได้รับการส่งเสริมจริยธรรมจากสถาบันทางสังคม การอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ส่งเสริมจริยธรรม การมีคุณลักษณะของตนเองที่เอือ้ต่อการพัฒนา
จริยธรรม และการปฏิบัติงานในองค์การเน้นจริยธรรม โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับพอใช้ โดยทุกองค์ประกอบมีอิทธิพลทางบวกต่อภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้สิน้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดังนี ้1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การเน้น
จริยธรรม 2) พฒันาคณุลกัษณะของตนเองให้เอือ้ต่อการพัฒนาจริยธรรม 3) ส่งเสริมบทบาทของ
สถาบันทางสังคมในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมแก่ผู้ บริหารสถานศึกษาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 4) พัฒนาบุคลากรแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้มีจริยธรรม และ 5) ปรับ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมให้เอือ้ต่อการพฒันาจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาให้มากขึน้ 

จากการศึกษาประเด็นในเร่ืองภาวะผู้น าในทางพระพทุธศาสนาที่ปรากฏในหลกัฐาน
และเอกสารหรือค าภีร์ที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาทัง้หมดเราจะพบว่าพระพุทธศาสนาถือได้ว่า
เป็นอีกศาสนาหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดเร่ืองภาวะผู้น าเอาไว้โดยเห็นว่าในสงัคมทุกสงัคม
นัน้จะต้องมีบุคคลที่เกิดมาเพื่อท าประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนหรือมาเป็นผู้น าผู้ อ่ืนอยู่เสมอพระเทพปริยติัเมธี 
(สฤษด์ิ สิริธโร) (2553, น.41)ผู้น าจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทุกประเภท
ไปสู่ความส าเร็จ เมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์ค าว่า “ผู้ น า” มาจากพุทธวจนที่ว่า “นายก” แปลว่า 
“ผู้น า” สมาสเข้ากบัค าว่า “ภาว” แปลว่า “ความเป็น” เท่ากบั “นายกภาว” แปลว่า “ความเป็นผู้น า” 
ดังปรากฏค าอรรถาธิบายในอรรถกถาราชาโอวาทชาดกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้น าว่า “เมื่อฝูงโค
ข้ามแม่น า้ไปอยู่ ถ้าโคผู้น าฝูงไปคด โคเหล่านัน้ย่อมไปคดทัง้หมด ในเมื่อโคผู้น าไปคดในมนุษย์ก็
เหมือนกัน ผู้ ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้ น า ถ้าผู้นัน้ประพฤติอธรรม ประชาชนนอกนีก้็จะประพฤติ
อธรรมเหมือนกนั แว่นแคว้นทัง้หมดจะประสบความทุกข์ ถ้าพระราชาเป็นผู้ ไม่ตัง้อยู่ในธรรมแต่ใน
ทางตรงข้ามเมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ ถ้าโคผู้น าฝงูไปตรง โคเหลา่นัน้ย่อมไปตรงทัง้หมดในเมื่อโคผู้น าไป
ตรง ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกนั ผู้ใดได้รับการสมมติให้เป็นผู้น า ถ้าผู้นัน้ประพฤติธรรมประชาชนนอก
นีย้่อมประพฤติธรรมเหมือนกัน แว่นแคว้นทัง้หมดย่อมได้รับประสบความสุขถ้าพระราชาเป็นผู้
ตัง้อยู่ในธรรม” จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงมีลกัษณะเด่นของความ
เป็นผู้น า ได้แก่ ความเป็นกัลยาณมิตรของมวลมนุษยชาติเพื่อน าไปสู่เป้าหมายคือความพ้นทุกข์
ของชีวิตดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทัง้หลายอาศัยเราผู้ เป็นกัลยาณมิตร
ทัง้หลายก็พ้นไปได้จากทุกข์ ทัง้ปวง” ค าว่า “กัลยาณมิตร” ก็คือคนดีหรือเพื่อนที่ดีที่ค่อยชกัพาเรา
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ไปสูท่างที่ดีซึง่จะต้องประกอบไปด้วยคณุสมบติั ทัง้ความรู้และคณุธรรมอย่างเพียงพอสามารถเป็น
ที่พึ่งแก่ตนเองและเป็นแบบอย่างให้ผู้ อ่ืนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา มีความ เต็มใจและพร้อมให้
ความร่วมมือให้การปฏิบติังานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ สามารถแนะน าวิธีการที่ถูกต้องให้การศึกษา
เรียนรู้หรือฝึกฝนตนเอง จนกระทัง้สามารถที่จะข้ามพ้นความทุกข์หรือปัญหาไปถึงจุดหมายได้  
ในที่สุดด้วยตนเอง แนวคิดภาวะผู้ น าเชิงพุทธจึงครอบคลุมองค์รวมของบุคคลโดยมุ่งเน้นไปที่ 
การสร้าง “คนดี” สนบัสนุนคนดีให้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถเชิงจริยธรรมของตนเองพฒันา
ฝึกฝนตนเองซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการสัง่สมต่อเนื่องแล้วขยายผลจากตนเองสง่ต่อไปถึงอื่น
ผู้ ด้วยกระบวนการอิทธิพลที่เกิดจากความเต็มใจ พึงพอใจ และสุขใจในการท าสิ่งต่าง ๆ ตาม
ต้องการโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับทัศนะของ
นกัวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ เช่น พฤติกรรม (Behavior) คุณลกัษณะ (Trait) ความสามารถ 
(Ability) ทักษะ (Skill) ความสัมพันธ์ (Relationship) และกระบวนการอิทธิพล ( Influence 
process) สอดคล้องกับแนวคิดของสมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง (2560, นน.101-102) ที่ได้เสนอให้ผู้บริหาร
ให้ใช้ภาวะผู้น าเชิงพทุธเพื่อพฒันาองค์การไปสู่จดุมุ่งหมายร่วมกนั โดยที่ทกุคนมีส่วนร่วมและเกิด
ความพึงพอใจร่วมกันโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ น า (leaders) ผู้ ตาม (follows) และสถานการณ์/งาน (situation/tasks)  
โดยใช้หลกัพทุธธรรม (principles of Buddha-Dhamma) เป็นแกนหลกัในการน า  

นอกจากนีใ้นพระไตรปิฎกยังพบว่ามีการกล่าวถึงแบบของผู้ น าในอธิปไตยสูตร 3 
แบบ คือ อตัตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมมาธิปไตย 

1) อัตตาธิปไตย ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ โดยสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต) (2561a, น.583) ได้ให้ความหมายว่า “ความถือตนเป็นใหญ่” จะท าอะไรก็นึกถึงตน 
ค านึงถึงฐานะเกียรติศักด์ิศรี หรือผลประโยชน์ของตนเป็นส าคัญ พึงใช้แต่ในขอบเขตที่ เป็น
ความดี คือ เว้นชั่ว ท าดี ด้วยเคารพตน ซึง่ตามความหมายในเชิงพทุธแล้วจึงหมายถึง “การท า
ตนเองให้เป็นใหญ่ หรือบริหารตนเองให้บริสุทธิ์ ” นั่นเอง ซึ่งจากนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ค่อนข้างมีความแตกต่างจากนิยามของนักวิชาการทั่วไปที่ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความหมายของ
อตัตาธิปไตยต้องออกมาในเชิงของผู้น าที่เผด็จการเท่านัน้ ดงัพทุธาธิบายที่ปรากฏในอธิปไตยสตูร
ว่า “ดูกรภิกษุทัง้หลาย ฯลฯ เธอท าตนเองแลให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละ

กรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไม่มีโทษ บริหารตนให้บริสุทธิ์ ” โดยจะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏค าว่า 
“เผด็จการ” อยู่เลย จึงท าให้พอมองเห็นคณุลกัษณะส าคญัของผู้น าแบบอตัตาธิปไตย คือ ผู้น าที่มุ่ง
การแก้ปัญหาและขดัเกลาตนเองเป็นส าคญั กล่าวคือ เมื่อผู้น าสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองในทาง
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ที่ดีได้ฉันใด ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ อ่ืนและสภาวะแวดล้อมที่ตนอาศยัอยู่ให้ทนักบัสถานการณ์
ได้ฉันนัน้ ดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่มีปรากฏ เช่น “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา แปลว่า บณัฑิตย่อม
ฝึกตน” “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ แปลว่า ในหมู่มนุษย์ทัง้หลาย ผู้ ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด” 
และ “อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺ มนุสาสติ แปลว่า ถ้าพร ่าสอนผู้ อ่ืนฉันใด ก็ควรท าตนฉันนัน้” 
เป็นต้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับแนวคิดภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของแบส (1985) (Bass’s 
Theory of Transformational)จะเห็นจุดร่วมและความแตกต่าง คือ เป็นภาวะผู้น าที่แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถพิเศษของผู้น า มีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม มีการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
และมุ่งความสมัพนัธ์รายบุคคลเช่นกนั แต่แบส (Bass) มุ่งเปลี่ยนแปลงคนอ่ืน และสิ่งอื่นในองค์กร
แล้วสะท้อนว่าต้นเป็นต้นแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลง แต่ภาวะผู้น าเชิงพทุธแบบอตัตาธิปไตยจะมุ่ง
เปลี่ยนแปลงตนเองก่อนและจึงโยงไปสู่คนและสิ่งอ่ืน ๆ สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหา  
ที่มุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลาง โดยพระมหาสมพร  สุริโย (2555, นน.51-52) อธิบายเพิ่มเติมว่า แนวคิด
เชิงพุทธจะมีความคาดหวังที่สูงมากจนข้ามพ้นวิสยัของชาวโลก แต่ถ้าน ามาประยุกต์ในโรงเรียน 
ผู้ น าแบบนี  ้ก็จะเข้ากับลักษณะของผู้ น ามุ่ งการ เปลี่ ยนแปลงที่ มี ความสามารถพิ เศษ  
สร้างแรงจงูใจคนให้ท างาน กระตุ้นให้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาและพฒันา มีการนิเทศครู หรือพฒันาครู
เป็นรายบุคคล หรือวิธีการอ่ืนใดที่ท าให้ครูที่ด้อยศกัยภาพให้มีศกัยภาพเพิ่มขึน้ เพื่อให้สามารถเป็น
ผู้น าตนเองและผู้ อ่ืนได้นั่นเอง ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับผู้ น าแบบมุ่งตนของตะวันตก ในทาง
พระพทุธศาสนาจดัเป็นผู้น าเชิงพฤติกรรมเข้าไว้ในหมวด “การครองตน” 

2) โลกาธิปไตย ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต) (2561a, น.383) ได้ให้ความหมายว่า “ความถือโลกเป็นใหญ่” กล่าวคือ ถือความนิยม
หรือเสียงของชาวโลกเป็นส าคัญ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาสรรเสริญ จะท าอะไรก็มุ่งจะเอาใจ 
หมู่ชน หาความนิยม ท าตามที่เขานิยมกนั หรือคอยแต่หวัน่กลวัเสียงกล่าวว่า พึงใช้แต่ในทางที่ดี
หรือในขอบเขตที่ เป็นความดี คือ เคารพเสียงหมู่ชน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการถือโลกเป็น
ใหญ่ซึ่งได้แก่โลกสันนิวาสอันกว้างใหญ่ไพศาล รวมไปถึงเทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย เกรงกลัว
มนุษย์และเทวดาจะรู้และมองเห็นพฤติกรรมของตนเองที่เป็นบาปทุจริต ท าโลกให้เป็นใหญ่แล้ว
ประกอบสุจริตและแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีไม่มีโทษ ท าตนให้บริสุทธ์ิ เข้าหลกัของหิริ คือ ความ
ละอายต่อบาป และโอตปัปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป จึงเป็นแบบภาวะผู้น าอีกแบบหนึ่งที่ผู้น า
หรือผู้บริหารสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารบุคลากรในภาพรวมตามหลกัการบริหารแบบ
มีสว่นร่วม ดงัจะเห็นได้ชดัเจนจากที่พระพทุธเจ้าทรงมอบให้สงฆ์ (ทีม) บริหารกิจการของคณะสงค์
ต่าง ๆ ตามแนวการจดัตัง้ระบบการปกครองหมู่สงฆ์ที่มีมาตัง้แต่สมัยพุทธกาลที่เรียกว่า “สงัฆะ” 
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พระมหาสมพร สุริโย (2553, น.52)อธิบายว่า ในทางการบริหารจะเห็นได้ว่าผู้น าที่มีคุณลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมแบบโลกาธิปไตยจะค านึงถึงความรู้สึกของคนส่วนใหญ่แล้วปรับพฤติกรรมการ
ท างานของตนให้โปร่งใสเพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในองค์กร มีการเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนร่วมคิด
และตัดสินใจ ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ ร่วมงาน ถือเสียงของคนส่วนใหญ่เป็นหลักในการ
บริการแบบประชานิยมหรือเทียบได้กบัผู้น าแบบประชาธิปไตย (democratic leadership) (วิเชียร 
วิทยอดุม. 2548: 17) นอกจากนีก้ารวินิจฉยัสัง่การหรือออกค าสัง่ใด ๆ ของผู้น าจะยินยอมให้ผู้ตาม
หรือผู้ อ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและแสดงความคิดเห็นได้เปรียบเทียบได้กบัผู้น าที่มุ่งคน
หรือมุ่งสมัพันธ์ของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ (Yukl. 2002:53) เพราะมีลกัษณะคล้ายกนั คือ ผู้น าจะมี
ความห่วงใย สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ตาม และศรัทธาเชื่อมั่นและมีความเป็นเพื่อน พยายาม
เข้าใจปัญหาของผู้ตามเช่นกัน แต่ผู้น าเชิงพุทธจะมุ่งสมัพันธ์ในขอบเขตที่กว้างมาก และรูปแบบ
ผู้ น าแบบนี ้จะมีความเป็นสากลสูงมากกว่าประชาธิปไตยธรรมดาทั่วไป เพราะพฤติกรรมที่
แสดงออกจะต้องสอดคล้องกับความคิดเห็น ความรู้สึกของชาวโลกซึ่งหมายรวมไปถึงมนุษย์และ
เทวดาด้วย คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีปัญญาบริหารตนให้บริสุทธ์ิ มีความเกรงกลัวบาป  
ซึง่เหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมชาวโลกยอมรับได้ แต่ถ้าน ามาปรับใช้ในโรงเรียนที่มีขอบเขตที่เล็กลงก็จะมี
ความเป็นประชาธิปไตยเหมาะสมกับชาวโลกมากขึน้ ดังนัน้ โลกาธิปไตย ก็คือ ประชาธิปไตยเชิง
พทุธนัน่เอง ลกัษณะดงักล่าวคล้ายกบัผู้น าแบบมุ่งคนของตะวนัตก ในทางพระพทุธศาสนาจดัเป็น
ผู้น าเชิงพฤติกรรมเข้าไว้ในหมวด “การครองคน”  

3) ธรรมาธิปไตย ในพจนานุกรมพทุธศาสตร์ โดยสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต) (2561a, น.165)ได้ให้ความหมายว่า “ถือธรรมเป็นใหญ่” คือ ถือหลักการ ความจริง 
ความถกูต้อง ความดีงามและเหตผุลเป็นใหญ่ ท าการด้วยปัญญา โดยเคารพหลกัการ กฎ ระเบียบ 
กติกา มุ่งเพื่อความดี ความจริง ความชอบธรรมเป็นประมาณ โดยพระมหาสมพร สุริโย (2553, 
นน.52-53) ได้อธิบายว่าการถือธรรมเป็นใหญ่นัน้พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทัง้หลายว่า “พวกเธอ
ต้องตระหนกัว่าความเพียรที่เราปรารภแล้วจกัไม่ย่อหย่อน มีสติตัง้มัน่ ไม่หลงลืม กายสงบ จิตเป็น
สมาธิ มีอารมณ์แน่วแน่มั่นคง ถือธรรมเหล่านีแ้ลเป็นใหญ่ ปฏิบัติในกรรมดี มีพฤติกรรมที่
ปราศจากโทษ บริหารตนให้บริสุทธ์ิเถิด” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้น าแบบนีจ้ะมุ่งความส าเร็จของงาน
โดยใช้หลกัธรรมที่มีลกัษณะเป็นเหตเุป็นผล คือ หลกัธรรมที่เหมาะสมในการใช้เป็นหลกัการวิธีการ
บริหารและหลักธรรมที่เสริมสร้างคุณสมบัติเฉพาะของผู้ น า เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายผู้น าแบบนี ้จะมุ่งไปที่ภาระหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรง ซึ่งได้แก่ การวางแผน  
การประสานกบัผู้ตามการสนบัสนุน การแนะแนวทางที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้ผู้ตามตัง้เป้าหมายที่
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สูงและเป็นไปได้ซึ่งคล้ายกับผู้น ามุ่งงานของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Leadership 
Studies) และคล้ายกับพฤติกรรมมุ่งโครงสร้างของผู้น าของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (Yukl. 
2002: 53) แต่อาจต่างกันที่ผู้น าเชิงพุทธเน้นหนักไปที่ใช้หลกัธรรมเป็นเคร่ืองมือในการท างานให้
ส าเร็จ หรือ ถือธรรมเป็นใหญ่ซึ่งพระองค์ให้ความส าคญัในเร่ืองของวิริยะ สติ ปัญญา กายและจิต
มั่นคงในสุจริตธรรม น ามาบริหารตนให้บริสุทธ์ิ ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, น.44) ท่ีอธิบายว่าผู้บริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดธรรมเป็นหลกัในการ
บริหาร โดยหลักพละ 4 ประการ ได้แก่ ปัญญาพละ วิริยพละ อนววัชชะพละ และสังคหะพละ 
กล่าวคือ ผู้บริหารต้องมีก าลงัเป็นเคร่ืองสนับสนุนการกิจกรรมบริหารให้ประสบผลส าเร็จ  คือต้อง
ประกอบไปด้วยการมีความรู้ ความเพียร การประกอบกิจการท างานที่ไม่มีโทษ และการสงเคราะห์ 
ลกัษณะดังกล่าวคล้ายกับผู้น าแบบมุ่งงานของตะวันตก ในทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นผู้น าเชิง
พฤติกรรมเข้าไว้ในหมวด “การครองงาน”  

สรุปได้ว่าภาวะผู้น าเชิงพทุธประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ส่วน คือ 1) มิติการน า
ตนเองหรือการครองตน (อัตตาธิปไตย) 2) มิติการน าทีมหรือการครองคน (โลกาธิปไตย) และ 
3) มิติการน าองค์การหรือครองงาน (ธรรมมาธิปไตย) องค์ประกอบเหล่านีช้่วยใหผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องน าไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพเกิดการยอมรับและศรัทธา สามารถ
เปลี่ยนแปลงและพฒันาองค์การได้อย่างยัง่ยืน  

ส าหรับแนวทางการวดัภาวะผู้น าเชิงพุทธสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสร้างแบบ
วดัหรือมาตร (scales) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กนัมากในการวิจยัทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
เหมาะส าหรับข้อมลูที่เป็นคุณลกัษณะทางจิตหรือจิตลกัษณะที่เป็นนามธรรม มาตรประกอบด้วย
ชุดของข้อค าถามหรือสถานการณ์ที่เป็นสิ่งเร้าผู้ ให้ข้อมูลแสดงการตอบสนองตามความเป็นจริง  
โดยก าหนดช่วงของการตอบสนองและก าหนดค่าตัวเลขตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยให้ค่าตัวเลข
แทนระดบัของคณุลกัษณะที่ต้องการ โดยการสร้างขึน้ของผู้วิจยัเองหรือการเลือกใช้เคร่ืองมือวิจัย  
ที่ผู้ อ่ืนพัฒนาไว้แล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม วิธีการด าเนินการวัดด้วยมาตรต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของการใช้มาตรนัน้เช่นเดียวกับการด าเนินการทดสอบ เมื่อจ าแนกประเภทของมาตร
ตามระดบัการวดัของมาตร และจ าแนกตามประเภทของข้อมลูแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 1) มาตร
จัดประเภท (categorical scales) มาตรอันดับหรือมาตรเรียงอันดับ (ordinal scale) และมาตร
อันตรภาค (interval scale) อย่างไรก็ดีในการวัดภาวะผู้ น าเชิงพุทธนัน้ควรใช้มาตรอันตรภาค 
เนื่องจากเป็นลกัษณะของผู้น าที่สามารถสงัเกตเห็นได้ท าพฤติกรรม หรือเรียกว่าพฤติกรรมภาวะ
ผู้น า ดงัที่ Wiersma and Jure (1990) อธิบายว่าการวดัหมายถึงการก าหนดค่าตวัเลขให้กบัสิ่งใด
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สิ่งหนึ่งหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งโดยใช้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึน้เพื่อใช้ค่าที่เป็นตัวเลข
นัน้มีความหมายในเชิงปริมาณเพื่อแทนคณุสมบติัของสิ่งที่ต้องการวัด ผลจากการวดัได้เป็นค่า
สังเกต (observed value) หรือค่าการวัด (measure) การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม
ชมชอบหรือเว้นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสงัคมนัน้ พฤติกรรมที่สงัคมยอมรับเช่น 
การให้ทาน การเสียสละ ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน การช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นต้น และ  
ในทางตรงข้ามเป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับควรงดเว้น และได้ให้ข้อเสนอแนะอีกว่า การวัด
พฤติกรรมการแสดงออกทางจริยธรรมเป็นการวัดจริยธรรมที่วัดได้ตรงจุดที่ สุด  เพราะ
จริยธรรมมองในแง่การพิจารณาตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อพบสภาพความ
ขดัแย้งทางจริยธรรมขึน้มา การตดัสินใจจึงต้องใช้ค่านิยมหรือคณุธรรมระดบัใดระดบัหนึ่งแล้วแต่
มโนธรรมหรือจิตส านึกที่สัง่สมอยู่ในจิตใจของคน ๆ นัน้ (นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2546) 

จากแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงพทุธสามารถสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการ
ส าหรับการวิจัยครัง้นีว้่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมตาม
บันทัดฐานของสังคมผ่านการกระท าของบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นแกนหลักในการน า ซึ่งเก่ียวข้องกับการแยกแยะ
ความถกูผิด การใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม และการแสวงหาความประพฤติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของผู้ น า ครอบคลุมองค์รวมของบุคคล ให้ความส าคัญกับการเป็นคนดีได้ใช้ความรู้
ความสามารถเชิงจริยธรรมของตนเองส่งต่อไปถึงผู้ อ่ืนด้วยกระบวนการอิทธิพลระหว่างผู้น า ผู้ตาม 
และสถานการณ์ ก่อให้เกิดความเต็มใจ พึงพอใจ และสุขใจการปฏิบัติงานมีความส าเร็จของ
สถานศึกษาเป็นเป้าหมายร่วมกนั จ าแนกได้ 3 ลกัษณะ คือ 1) อตัตาธิปไตย หมายถึง ความถือตน
เป็นใหญ่ในขอบเขตของความดีที่ผู้ น าปฏิบัติ  จัดเป็นผู้ น าเชิงพฤติกรรม “การครองตน”  
2) โลกาธิปไตย หมายถึง ความถือโลกเป็นใหญ่ กล่าวคือ ถือความนิยมหรือเสียงประชามติ 
จดัเป็นผู้น าเชิงพฤติกรรม “การครองคน” และ 3) ธรรมาธิปไตย หมายถึง ความถือธรรมเป็นใหญ่ 
ตัง้มัน่อยู่ในหลกัของเหตุผล ความถูกต้อง ความดีงามทัง้ปวงเป็นใหญ่ จดัเป็นผู้น าเชิงพฤติกรรม 
“การครองงาน” ส าหรับการวิจัยครัง้นี  ้ภาวะผู้น าเชิงพุทธ หมายรวมถึงภาวะผู้น าทัง้ 3 ลักษณะ
ดงักลา่ว ครอบคลมุพฤติกรรมทัง้การครองตน ครองคน และครองงาน 

5.1.2 การวัดภาวะผู้น าเชิงพุทธ 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างแบบวัดที่ใช้วัดครูและผู้บริหารเพื่อวัดภาวะ

ผู้น าเชิงพุทธโดยศึกษาความหมายของภาวะผู้น าเชิงพุทธอย่างครอบคลุม  3 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ด้านอตัตาธิปไตย (การครองตน) 2) ด้านโลกาธิปไตย (การครองคน) และ 3) ด้านธรรมาธิปไตย 
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(การครองงาน) และได้สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุม
เนือ้หาของภาวะผู้น าเชิงพทุธได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 25 ข้อ 

5.2 ภาวะผู้ตามเชิงพุทธ 
5.2.1 ความหมายของภาวะผู้ตามเชิงพุทธ 
ผู้ตามเป็นองค์ประกอบส าคัญผู้น าที่ขาดไปมิได้ ถ้าปราศจากผู้ตามแล้วก็ไม่มีผู้น า

การเป็นผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเพราะผู้ น าสามารถจัดการผู้ตามได้เช่นเดียวกับที่ผู้ ตาม
สามารถจดัการผู้น าได้ ผู้น าจะต้องทราบประเภทของผู้ตามและหลีกเลี่ยงการสร้างบรรยากาศหรือ
แสดงพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้ตามไร้ประสิทธิผล นอกจากนัน้ผู้น ายังจะต้องใส่ใจพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ตามให้มีประสิทธิผลมากขึน้ด้วย ส่วนผู้ตามเองก็มีอิทธิพลต่อผู้น าโดยการเป็นก าลงัส าคัญ
การสร้างความสมัพนัธ์ การมองผู้น าตามความเป็นจริง และการช่วยให้ผู้น าเป็นผู้น าที่ดีด้วยเช่นกนั
(พิพฒัน์  นนทนาธรณ์, 2556, นน.244-255) 

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้ตามในประเทศไทยในขณะนีย้ังถือได้ว่ามีน้อยมาก
โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งตรงข้ามกับในต่างประเทศที่มีการศึกษา
เร่ืองราวเก่ียวกับภาวะผู้ ตามเป็นจ านวนมาก ในองค์การปัจจุบันภาวะผู้ ตามถูกนิยามว่าเป็น
บทบาทของการปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัอนัจะน าไปสูก่ารปฏิบติัในบทบาทของภาวะ และเป็นสิ่งที่
ส าคัญยิ่งต่อการท าให้เกิดความส าเร็จทัง้ในระดับบุคคลและกลุ่มโดยบุคลากรส่วนใหญ่ใน
สถานศกึษาจะใช้เวลาในการเป็นผู้ตามมากกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่าก้าวแรกของการพฒันาผู้บริหาร
ที่ดีจะต้องสอนให้รู้จกัการเป็นผู้ตามที่ดีเสียก่อน โดยมีงานวิจัยที่ชีใ้ห้เห็นว่าผู้น าที่ได้รับการชื่นชม
ว่าเป็นผู้น าที่ดีมักจะมีประวติัในการเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อน (Bass. 1990) โดยจะเห็นได้ว่าในความ
เป็นจริงแล้วนัน้ผู้ น าการบริหารไม่ได้มีรูปแบบตายตัวที่ทุกคนจะสามารถน าไปใช้ได้ผลในทุก
สถานการณ์ แต่กลายเป็นการบริหารตามสถานการณ์ที่ต้องมีความสามารถหลายอย่าง ผู้บริหาร
คนเดียวต้องสามารถท าหน้าที่ได้หลายหน้าที่ กระบวนการบริหารไม่สามารถเกิดขึน้ได้จากผู้น า
เพียงคนเดียว เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนของการปฏิสมัพนัธ์ที่มีความซบัซ้อน
และเป็นพลวัตรอยู่ตลอดเวลามีองค์ประกอบ 4 ประการที่เก่ียวข้องในกระบวนการภาวะผู้ น า 
(leadership process) ได้แก่ ผู้น า (leader) เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่น ากลุ่ม ผู้ตาม (follower) เป็น
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ รับอิทธิพลจากผู้ น า บริบทหรือสถานการณ์ (context/situation) เป็น
เหตกุารณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ และผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ (products) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึน้
จากการท าภารกิจให้ลลุ่วงหรือส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการใช้กระบวนการของผู้น ามากกว่าการ
ใช้อ านาจสัง่การ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีต่้างมีความสมัพันธ์เก่ียวข้องและส่งผลกระทบซึ่งกนัและ
กนัเสมอ (สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง, 2560, น.211)โดยองค์ประกอบที่ส าคญัส าหรับใช้เป็นเคร่ืองชีว้ดัความ 
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มีประสิทธิผลของผู้น าจึงเป็นกระบวนการได้มาซึ่งผลงานตามที่ปรารถนาจากการมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มอกเต็มใจของผู้ อ่ืน  

องค์การโดยทั่วไปย่อมต้องการผู้ น าที่มีประสิทธิผล (effective leader) หรือผู้ น าที่
เป็นแบบอย่าง (exemplary leader) ในขณะเดียวกันก็ต้องการผู้ ปฏิบัติงานหรือผู้ ตามที่มี
ประสิท ธิผล (effective followers) ห รือผู้ ตามที่ เป็นแบบอย่าง(exemplary followers) ด้วย
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้บริหารไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของผู้น าเท่านัน้แต่ปฏิบัติทัง้
บทบาทของผู้ น าและผู้ ตามด้วยเช่นเดียวกัน (Howell และ Costley, 2001) งานวิจัยของเคลลี่ 
(Kelley, 1992) ชีใ้ห้เห็นว่าความส าเร็จขององค์การร้อยละ 90 เกิดจากการท างานของผู้ตาม ส่วน
อีกร้อยละ 10 มาจากผลงานของผู้ น า ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อกล่าวถึงภาวะผู้ น าคงจะขาดความ
สมบูรณ์หากไม่น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับผู้ตาม เพราะไม่เพียงแต่ผู้น าเท่านัน้ที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์การ แต่ผู้ตามก็มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การไม่น้อยไปกว่าผู้น า
เช่นกนั 

ในอดีตที่มองว่าผู้ตามคือผู้ที่คอยรับการสัง่การจากผู้บงัคบับญัชาไปปฏิบติัแต่เพียง
อย่างเดียว เช่น ผู้ตาม หมายถึง บุคคลที่ยอมรับการเป็นสมาชิกในการตอบสนองผู้ อ่ืนโดยการให้
ความร่วมมือ การบริการรับใช้และน าค าสั่งของผู้น าหรือผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติให้ส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ (Kelly. 1992; Howell & Costley. 2009) อย่างไรก็ดีตัง้แต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา
บทบาทของผู้ตามได้ถูกให้ความส าคญัมากขึน้และมองว่าผู้น าต้องการผู้ตามเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจปฏิบัติภารกิจขององค์การเพื่อความส าเร็จร่วมกัน จึงให้นิยามของค าว่าผู้ตาม ใน
ขอบเขตที่กว้างขึน้ เช่น ภาวะผู้ตามหมายถึง การกระท าหรือเงื่อนไขที่แต่ละคนมมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนโดยถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในกระบวนการภาวะผู้น าเพื่อให้การท างาน
ของผู้ น าประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ (Adair, 2008; Chaleff, 2009; Howell 
และ Costley, 2001; Oyetunji, 2013) 

สรุปได้ว่า ผู้ตาม (follower) คือ บุคคลที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน 
รวมทัง้การรับค าสัง่และการมอบหมายภารกิจจากผู้น ามาปฏิบติัให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ดังนัน้ ภาวะผู้ ตาม (followership) จึงเป็นคุณลักษณะของบุคคลในการเป็นผู้ ตามที่ดี (good 
follower) นั่นเอง กล่าวคือ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ท าให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้น าให้บรรลุผลส าเร็จ เกิดความสามัคคีในองค์การ และที่ส าคัญคือการไม่ท าตัว
เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้น าในการท าหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ 
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เคลลี่ (Kelley, 1992) น าเสนอแนวคิดภาวะผู้ตามโดยใช้มิติที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
มิติแรก  เป็นคุณลักษณะระหว่าง “ความอิสระ (พึ่งพาตนเอง) และความคิดสร้างสรรค์” 
(independent, critical thinking) กับ “ไม่ อิสระ (พึ่งพาผู้ อ่ืน) และขาดความคิดสร้างสรรค์” 
(dependent, uncritical thinking) และมิติที่ สอง  เป็นพฤติกรรมของผู้ ตามเก่ียวกับ ด้าน  
“ความกระตือรือ ร้น” (active behavior) กับ  “การเฉ่ือยชา” (passive behavior) แสดงดัง
ภาพประกอบ 26 

 

ภาพประกอบ 26 รูปแบบภาวะผู้ตาม 5 แบบของเคลลี่ (Kelley's Five Followership Styles) 

ที่ ม า : Kelley, R.E. (1992). The Power of Followership: How to Create Leaders 
People Want to Follow, and Followers Who Lead Themselves. New York: 
Doubleday/Currency. 

สามารถสรุปรูปแบบภาวะผู้ ตาม 5 แบบของเคลลี่ (Kelley's Five Followership 
Styles) ไ ด้ ดั งนี ้ 1) ผู้ ต าม แบบ เฉ่ื อยช า  (sheep followers) ห ม ายถึ ง  ผู้ ต าม ที่ เชื่ อ ง ช้ า  
ไม่กระตือรือร้น ไม่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ไม่พยายามพึ่งพาตนเอง ท างานตามค าแนะน า และ
ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คิดที่จะริเร่ิมเอง เหมือนแกะในฝูง ท างานให้แล้วเสร็จในลกัษณะ 
“เช้าชาม เย็นชาม” เป็นผู้ ตามที่ถูก ชักจูงได้ง่าย 2) ผู้ ตามแบบปรับตาม (conformist หรือ Yes 
people) หมายถึง ผู้ตามที่มีความกระตือรือร้นในการท างาน แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์และไม่คิด
ริเร่ิม พยายามหลีกเลี่ยงความขดัแย้งกับผู้บงัคับบญัชา และท าตามค าสัง่ของผู้บงัคับบญัชาโดย
มิได้โต้แย้งใด ๆ ไม่ติดตามผลลพัธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึน้จากการที่ตนเองได้กระท า 3) ผู้ตามแบบ
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ท างานเอาตัวรอด (pragmatic survivors) หมายถึง ผู้ตามที่ท าตัวเหมือนน า้ คอยปรับ ตนเองให้
อยู่รอดอย่างปลอดภัยในทุก ๆ สถานการณ์ เข้าท านอง “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” 4) ผู้ตามแบบ
ห่างเหิน (alienated followers) หมายถึง ผู้ ตามที่ชอบอิสระ พึ่งพาตนเอง มีความคิด ริเร่ิม
สร้างสรรค์ แต่ขาดการแสดงออกซึ่งบทบาทของผู้ตามให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยแสดงความ
คิดเห็นขัดแย้งกับผู้ บังคับบัญชา วิจารณ์ผู้ บังคับบัญชา และ 5) ผู้ ตามแบบมีประสิทธิผล 
(effective followers) เป็นผู้ตามที่มีความเพียรพยายาม สามารถพึ่งพาตนเอง แก้ไขปัญหาและ
บริหารจดัการงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จงรักภกัดีให้ความร่วมมือ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ผู้ ตามประเภทนี เ้ป็นบุคคลที่มีภาวะผู้ ตาม ( followership) หรือเป็นผู้ ตามที่ เป็น
แบบอย่าง (exemplary followers)  

ชาลลีฟ (Chaleff, 2009) ได้น าเสนอรูปแบบภาวะผู้ ตามว่าประกอบด้วย 2 มิติที่
ส าคัญคือ มิ ติความท้าทาย (challenge) และมิติการสนับสนุนดูแล (supervisory support) 
สามารถจดัรูปแบบภาวะผู้ตาม (followership style) ได้ 4 แบบ ได้แก่ แบบทรัพยากร/แบบเฉ่ือยชา 
(resource) แบบห่างเหิน (individualist) แบบผู้ปฏิบติั (implementer) และแบบหุ้นส่วน (partner) 
แสดงดงัภาพประกอบ 27 

 

ภาพประกอบ 27 รูปแบบภาวะผู้ตาม 5 แบบของชาลลีฟ (Chaleff's Followership Styles) 

ที่ ม า : Chaleff, I. (2009).The courageous follower standing up to & for our 
leaders, third edition (3rd ed.). San Francisco: Berrett-Koehler. 
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จะเห็นว่า ผู้ตามแบบทรัพยากร (resource) มีลกัษณะการท างานที่เฉ่ือยชาเป็นผู้ที่มี
ความท้าทายต ่าและต้องการการนิเทศติดตามหรือสนับสนุนต ่า แบบห่างเหิน ( individualist)  
มีความท้าทายสูง และต้องการการสนับสนุนหรือติดตามต ่าซึ่งบุคคลกลุ่มนีโ้ดยทั่วไป มาโต้แย้ง
และ/หรือก้าวร้าว แบบผู้ ปฏิบัติ  ( implementer) มีลักษณะการท างานเพื่อเอาตัวรอดซึ่งมี 
ความท้าทายต ่าแต่ต้องให้การสนบัสนุนหรือก ากบัติดตามสงู ประเภทสดุท้ายเป็นภาวะผู้ตามแบบ 
หุ้นส่วน (partner) ผู้ตามที่ให้ความส าคัญทัง้การสนบัสนุนและความท้าทายสงู (supportive and 
challenging) เชื่อว่าเขาเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสียและเป็นหุ้นสว่นในการตดัสินใจของผู้น า 

เอแดร์ (Adair, 2008) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผู้ตามระหว่างความเอาใจใส่
อย่างตัง้ใจ (Turnover Intentions) ของผู้ตามกับความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ที่ท าให้
เกิดผลผลิตที่มีคณุภาพ แสดงดงัภาพประกอบ 28 

 

ภาพประกอบ 28 รูปแบบภาวะผู้ตามของเอแดร์ (Adair's Followership Styles) 

ที่มา: Adair, R. (2008). Developing great leaders, one follower at a time The art 
of followership. 

เมื่อพิจารณาจะพบว่ารูปแบบภาวะผู้ ตามแบบอิสระ (disengaged) จะมีความ
ผูกพนักบัองค์การน้อย จะมีความตัง้ใจหรือสนใจ และความพึงพอใจในงานต ่าท าให้ผลผลิตต ่าไป
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ด้วย ในขณะที่รูปแบบสาวก หรือพวกเดียวกัน (disciple) กลุ่มนีจ้ะเชื่อฟังหรืออยู่ภายใต้อ านาจ
ของผู้น าจะมีความพึงพอใจในงานสูงและผลผลิตจะสูงไปด้วยในขณะที่ความตัง้ใจหรือสนใจต ่า 
สว่นรูปแบบภาวะผู้ตามแบบไม่พอใจ (disgruntled) จะมีความรู้สกึบางอย่างในทางลบ ของผู้ตาม 
เช่น โกรธหรือไม่พอใจบางอย่างก็จะท าให้ ผลผลิตและความพงึพอใจในงานต ่า แต่ยงัมีความตัง้ใจ
สงู และรูปแบบสดุท้ายซึ่งเป็นรูปแบบที่พงึประสงค์ คือ แบบนกัปฏิบติั (doer) จะมีแรงจงูใจสงูรู้สึก
เป็นสว่นหนึ่งของทีมกล้าได้กล้าเสียจะท าให้มีผลผลิตความพงึพอใจในงาน และความตัง้ใจสงู  

โคเวย์ (Covey, 2003) ได้เสนอวิธีการพัฒนาลักษณะนิสัยตนเองให้เป็นผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลสูงไว้ 7 ประการ คือ 1) มีนิสยัเชิงรุก ไม่ต้องรอการสัง่ (be proactive) 2) เร่ิมต้นจาก
ส่วนลึกในจิตใจ (begin with the end in mind) 3) ลงมือท าตามล าดับความส าคัญ (put first 
things first) 4) คิดแบบชนะทัง้สองฝ่าย (think win-win) 5) เข้าใจคนอ่ืนก่อนจะให้คนอ่ืนเข้าใจเรา 
(seek first to understand, then to be understood) 6) มีการรวมพลังท างานเป็นทีม (team 
work) และ 7) หมัน่พฒันาตนเองอยู่เสมอ (sharpen the saw) แสดงดงัภาพประกอบ 29 
 

 

ภาพประกอบ 29 รูปแบบภาวะผู้ตามของเอแดร์ (Adair's Followership Styles) 

ที่ ม า : Covey, S. (2003).The 7 habits of highly effective people personal 
workbook. New York: Simon & Schuster. 
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โอเยนทันจิ  (Oyetunji, 2013, pp.179-187) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างลกัษณะภาวะผู้ตามกับประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งได้ก าหนดกรอบแนวคิดจากรายงาน
การวิจัยที่ ได้จากข้อมูลเชิ งประจักษ์ของนักวิชากา รหลายท่าน  ได้ รูปแบบภาวะผู้ ตาม 
(followership style) 4 แบบ ได้แก่ 1) ผู้ตามแบบท างานเอาตัวรอด (pragmatist) 2)ผู้ ตามแบบ
ห่างเหิน (alienated) 3) ผู้ ตามที่ เป็นแบบอย่าง(exemplary) และ4) ผู้ ตามแบบไม่ โต้ตอบ 
(passive) นอกจากนัน้ผลการวิจัยยังพบว่า ภาวะผู้ตามแบบไม่โต้ตอบมีความสัมพันธ์ทางบวก
สงูสดุกบัผลการปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในขณะที่ผู้ตามแบบห่างเหิน และ
ผู้ตามที่เป็นแบบอย่างมีความสมัพันธ์กัน ทางบวกอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนผู้ตามแบบ
ท างานเอาตวัรอดมีความสมัพนัธ์ทางลบอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

จากแนวคิดภาวะผู้ ตามที่น าเสนอโดยนักวิชาการต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพยายามที่จะอธิบายคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงมิติความสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้อง
กับภาวะผู้ตามแบบต่าง ๆ ในเชิงบวกและลบโดยยังมีความจ าเป็นจะต้องอาศัยการก ากับดูแล
ควบคุมจากผู้น า เพื่อให้ผู้ตามแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมาส าหรับใช้ในการปฏิบติังานให้
บรรลเุปา้หมายขององค์การ  

การน าวิธีคิดเชิงพุทธมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจดัการองค์การผู้บริหารจะต้องให้
ความส าคัญกับการน าตนเองให้ได้เสียก่อนที่จะไปน าผู้ อ่ืนแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาให้
ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง(คน)มาเป็นอันดบัหนึ่งซึ่งตรงกบัหลกัการ แนวคิดทฤษฎีในการ
บริหารชีใ้ห้เห็นว่าในการบริหารหรือการน านัน้ คนส าคญัที่สุดในทางพระพุทธศาสนามีอย่างน้อย 
3 หลกัธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาภาวะผู้ตามให้เข้ากบัสถานการณ์การบริหาร
ทุกยุคทุกสมัย ประกอบด้วย ฆราวาสธรรม 4 (ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน) อิทธิบาท 4 (ธรรมแห่ง
ความส าเร็จ) และ สงัคหวตัถ ุ4 (ธรรมที่เป็นเคร่ืองยดึเหนี่ยวน าใจผู้ อ่ืน) มีรายละเอียดงันี ้

ฆราวาสธรรม 4 หมายถึง ธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน หรือ
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ( virtues for a good household life; virtues for lay people)  
ซึ่งในธรรมหมวดนี ้ทมะท่านมุ่งเอาด้านปัญญา ขันติท่านเน้นแง่วิริยะ  ประกอบด้วย 1) สัจจะ 
(truth and honesty) 2) ทมะ (taming and training oneself; adjustment) 3) ขันติ (tolerance; 
forbearance) และ 4) จาคะ (liberality; generosity) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(2559) 

อิทธิบาท 4 หมายถึง คณุเคร่ืองให้ถึงความส าเร็จ หรือคณุธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ
แห่งผลที่มุ่งหมาย (path of accomplishment; basis for success) ประกอบด้วย 1) ฉันทะ (will; 
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aspiration) 2) วิริยะ (energy; effort; exertion) 3) จิตตะ (thoughtfulness; active thought) และ 
4) วิมังสา (investigation; examination; reasoning; testing) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. 
ปยตฺุโต) (2559) 

สงัฆหวตัถุ 4 หมายถึง ธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่
ชนไว้ในสามคัคี หรือหลกัการสงเคราะห์ (bases of sympathy; acts of doing favors; principles 
of service; virtues making for group integration and leadership) ป ระกอบ ด้ วย  1) ท าน 
(giving; generosity; charity) 2) ปิยวาจา (kindly speech; convincing speech) 3) อัตถจริยา 
(useful conduct; rendering services; life of service; doing good) และ 4) สมานัตตตา (even 
and equal treatment; equality consisting in impartiality, participation and behaving 
oneself properly in all circumstances) สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2559) 

สรุปได้ว่าภาวะผู้ ตามเชิงพุทธ หมายถึง คุณลักษณะของผู้ ร่วมงานหรือ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่มีความเป็นกัลยาณมิตร มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้ น าหรือ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถเพื่อความส าเร็จขององค์การ โดยค านึงถึงคุณธรรมตาม
หลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาพิจารณาเห็นโทษของการถือตวั และความยดึถือในอ านาจหน้าที่
หรือบทบาทที่ตนเองมีในทางสงัคม ด าเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาภายใต้บริบท
ของการครองตน ครองคน ครองงาน ในการศึกษาครัง้นีห้มายถึง ผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้หลกัธรรม
ในการท างานเป็นทีมตามแนวของหลกัธรรมในฆราวาสธรรม 4 อิทธิบาท 4 และสงัคหวตัถ ุ4  

5.2.2 การวัดภาวะผู้ตามเชิงพุทธ 
ส าหรับการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบวดัที่ใช้วดัครูและผู้บริหารเพื่อวดัภาวะผู้

ตามเชิงพุทธโดยศึกษาความหมายของภาวะผู้ตามเชิงพุทธ ตามแนวของหลักธรรมส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา 4 หลกัธรรม ประกอบด้วย 1) ฆราวาสธรรม  2) อิทธิบาทธรรม และ 3) สงัคหวตัถุ
ธรรม และได้สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมเนือ้หาของ
ภาวะผู้ตามเชิงพทุธได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 12 ข้อ 

5.3 ความเหนียวแน่นของกลุ่ม 
5.3.1 ความหมายของความเหนียวแน่นของกลุ่ม 

ความเหนียวแน่นของกลุ่มหรือทีมงานจึงจดัเป็นทัง้ผลลพัธ์และสาเหตทุี่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท างานภายในองค์การและใช้เป็นตวัชีว้ดัการท างานเป็นทีมที่แสดงให้เห็นถึงความมี
สมัพนัธภาพแบบเกือ้กูลซึ่งกันและกนัมีค่านิยมร่วมกันที่น าไปสู่การสร้างความรู้สึกรับรู้ร่วมกันใน
ความเป็นเจ้าของงาน  
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กลุ่มคน หมายถึง การรวมตวักนัของคนตัง้แต่สองคนขึน้ไป เพื่อวตัถุประสงค์บาง
สิ่งบางอย่างร่วมกนัซึง่มกัจะเป็นเป้าหมายท่ียากเกินกว่าคนคนเดียวจะท าได้ส าเร็จ คนที่รวมตวักนั
จะยอมรับสถานภาพของกันและกัน และมีความรู้สึกร่วมกันและยึดถือปทัสถาน (Norms) ของ
กลุ่มร่วมกัน กลุ่มคนมีได้หลายรูปแบบทัง้ที่เป็นกลุ่มทางการ(Formal Group) และกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการ (Informal Group) การรวมกลุ่มกันเป็นวิธีที่คนในองค์การสามารถผนึกก าลงักันได้เพื่อ
เพิ่มอ านาจของตน การเป็นสมาชิกของกลุม่คนยงัเป็นการเสริมบารมีของตนเองด้วย เกิดความรู้สึก
ว่าตนเองมีหน้ามีตาในสงัคม เกิดความอบอุ่นและสร้างความรู้สึกที่ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม 
ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมกลุ่มได้แก่ โครงสร้างของกลุ่ม ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม และการสื่อสาร
ในกลุ่ม  กลุ่มที่มีความเหนียวแน่นสูง (Group Cohesiveness)  กลุ่มจะรวมตัวเหนียวแน่นก็
ต่อเมื่อสมาชิกกลุ่มเข้ากันได้อย่างดี และยึดถือเป้าหมายกลุ่มร่วมกัน กลุ่มที่มีความเหนียวแน่น
ภายใน ได้แก่ กลุ่มที่สมาชิกกลุ่มได้อยู่ร่วมกันนานพอสมควร จนชอบพอกันและคบกนัเป็นเพื่อน
สนิทและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ยิ่งกลุ่มขยายตัวใหญ่ขึน้ ยิ่งท าให้ความเหนียวแน่นของกลุ่มลด
น้อยลง และโอกาสที่กลุ่มจะแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกยิ่งมีมากขึน้ นอกจากนี ้ศตัรูภายนอกของกลุ่ม
ยงัสามารถเป็นตวัเสริมท าให้เกิดความเหนียวแน่นขึน้มาได้ ซึ่งจะสงัเกตได้ว่ากลุ่มที่มีความเหนียว
แน่นมากมกัจะเป็นกลุ่มที่ปิดไม่ค่อยยอมรับสมาชิกใหม่(เขมมารี  รักษ์ชูชีพ, 2553; สพุานี  สฤษฎ์
วานิช, 2552)  

นอกจากนีสุ้พานี  สฤษฎ์วานิช (2552, น.224) กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เหนียวแน่นของกลุม่ ได้แก่ 

1) ความเหมือนกนัของสมาชิก ถ้าองค์ประกอบของสมาชิกมีความคล้ายกัน
มาก กลุม่จะมีความเหนียวแน่นมาก แต่ถ้าสมาชิกมีความแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย กลุ่มก็จะมี
ความเหนียวแน่นต ่า 

2) ขนาดของกลุ่ม ถ้ากลุ่มมีขนาดเล็ก สมาชิกก็จะรู้จักกันได้ทั่วถึง และ
คุ้นเคยกันได้ง่ายกลุ่มจึงมีความเหนียวแน่นสูง แต่ถ้ากลุ่มมีขนาดใหญ่จะท าให้โอกาสที่จะติดต่อ
หรือปฏิสมัพนัธ์กนัท าได้ยากกว่า แรงยดึเหนี่ยวจึงต ่ากว่า 

3) โอกาสที่จะมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั ถ้ากลุม่มีกิจกรรมบ่อย และ/หรือสมาชิกอยู่
ใกล้ชิดกัน โอกาสที่จะมีปฏิสมัพันธ์กนัสงู กลุ่มจะมีความเหนียวแน่นสงูกว่ากรณีตรงข้ามคือกลุ่ม
ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกนัและสถานที่ปฏิบติังานอยู่กระจดักระจายกนั 

4) ความส าเร็จหรือล้มเหลวของกลุ่ม กลุ่มที่มีความส าเร็จสมาชิกจะ
ภาคภูมิใจ รู้สกึมีพลงัรักใคร่กนัรวมตวักนัดี แต่ถ้ากลุม่ไม่มีผลงานหรือเป็นกลุม่ที่ล้มเหลว สมาชิกก็
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มกัจะเงียบ ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยติดต่อสมัพนัธ์กนัความเหนี่ยวแน่นของกลุ่มจึงต ่ากว่า และขวัญ
และก าลงัใจก็จะต ่าไปด้วย 

ผลของกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นสูงจะท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
กลุ่ม ร่วมมือร่วมใจท างาน สมาชิกไม่แยกตัวออกไปจากกลุ่ม รับฟังความเห็นและท าตามความ
ต้องการของสมาชิกในกลุม่ มจีงรักภกัดีต่อกลุ่ม มีความพงึพอใจและขวญัก าลงัใจดี และถ้าบรรทดั
ฐานของกลุ่มสอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์การกลุ่มจะมีผลผลิตสงู อาจเกิดสภาวะ Groupthink 
และ/หรือ Group shift เกิดขึน้ได้ ดงันัน้กลุม่ที่มีความเหนียวแน่นในระดบักลาง ๆ จะท าให้เกิดการ
ตดัสินใจดีกว่ากรณีกลุม่ที่มีความเหนียวแน่นสงูมากหรือต ่าเกินไป แสดงดงัภาพประกอบ 30 

 

ภาพประกอบ 30 ผลลพัธ์ของบรรทดัฐานและความเหนียวแน่นของกลุม่ 

ที่มา: สุพานี  สฤษฎ์วานิช .(2552). พฤติกรรมองค์การสมยัใหม่ : แนวคิด ทฤษฎี. พิมพ์
ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ความเหนียวแน่นของกลุ่มหรือแรงยึดเหนี่ยวของกลุ่ม (Group Cohesiveness) 
หมายถึง การที่สมาชิกของกลุ่มจะดึงดูดกัน สามัคคีกนั รวมตวักนั เกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น 
มีการติดต่อสมัพันธ์กัน (Share) ในงานและในเป้าหมายต่าง ๆ ร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นเรา (We 
Felling) มิใช่ตัวใครตัวมัน เป็นความรู้สึกพึงพอใจในการเป็นสมาชิกของกลุ่มและต้องการด ารง
สถานะภาพการเป็นสมาชิกในกลุม่นัน้ต่อไปอนัเนื่องมาจากแรงดงึดดูที่ท าให้เกิดการรวมกลุม่ และ
แรงจูงใจส่วนบุคคล เป็นระดับความสมัพันธ์ที่สมาชิกมีต่อกัน โดยกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นสูง 
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สมาชิกในกลุ่มก็จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติัตามและอยู่ร่วมในวฒันธรรม
องค์กรโดยไม่โต้แย้ง ซึ่งทีมที่มีบรรทดัฐานการปฏิบติังานสงู ความเหนียวแน่นในกลุ่มจะก่อให้เกิด
ผลการปฏิบัติงานสูงตามไปด้วย (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546; สุพานี  สฤษฎ์วานิช, 2552; 
เสาวนีย์ จนัทร์เจิดศกัด์ิ, 2531) 

ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้วัดความเหนียวแน่นของกลุ่มที่สร้างขึน้โดยนักวิชาการไทย
ได้แก่ ณัฐวุฒิ อรินทร์ (2555) โดยเป็นเคร่ืองมือวัดที่สร้างขึน้ตามแนวคิดของโบเลนและฮอยเย่ 
(Bollen; & Hoyle. 1990) ซึง่ถกูจดัไว้ในหมวดหมู่ของเคร่ืองมือวดัสภาพแวดล้อมทางสงัคม/ปัจจยั
ภายนอก โดยได้ให้นิยามเชิงปฏิบติัการว่า ความเหนียวแน่นของกลุ่ม หมายถึง ความรู้สึกที่ดี มี
ความผูกพันกลมเกลียวกันที่บุคลากรสาธารณสุขมีต่อกลุ่มหรือกลุ่มงานที่สงักัดอยู่ รู้สึกถึงความ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และได้รับก าลงัใจจากกลุ่ม มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า 6 ระดับ กลุ่ม
หรือกลุ่มงานที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงแสดงว่ามีความเหนียวแน่นภายในกลุ่มสงูกว่ากลุ่มที่ได้คะแนน
เฉลี่ยต ่า และเคร่ืองมือการวดัความเหนียวแน่นของกลุ่มที่พฒันาโดยปิยรัฐ  ธรรมพิทกัษ์ (2558) ที่
พัฒนาเคร่ืองมือวัดความเหนียวแน่นของกลุ่ม เป็นเคร่ืองมือที่สะท้อนถึงนิยามความหมายจาก
ความพงึพอใจในการท างานเพื่อให้บรรลเุปา้หมายร่วมกันของกลุม่ กบัความพงึพอใจและเต็มใจใน
การเข้าร่วมและคงอยู่กับกลุ่ม ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเคร่ืองมือวัดสภาพแวดล้อมทางสังคม/
ปัจจยัภายนอก ลกัษณะของเคร่ืองมือวดัเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า 6 อนัดบั จ านวน 2 ฉบบั คือ 
ฉบับที่ให้พนักงานเป็นผู้ ประเมินและฉบับที่ให้ผู้บริหารเป็น ผู้ ประเมิน ทัง้สองฉบับมีเนือ้หาข้อ
ค าถามเหมือนกนั โดยพิจารณาจากระดบัของคะนนเฉลี่ยในการแปรความหมาย 

ส าหรับการศึกษาวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัได้เลือกใช้แนวคิดในการพฒันาเคร่ืองมือวดั
ความเหนียวแน่นของกลุ่มของณัฐวฒุิ อรินทร์ (2555) และปิยรัฐ ธรรมพิทกัษ์ (2558) เนื่องจากมี
ความใกล้เคียงกับคุณลกัษณะที่เกิดขึน้จริงตามบริบทที่ผู้ วิจัยท าการศึกษาในสงัคมไทยที่พัฒนา
มากจากแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นสากลโดยพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม 2) ความรู้สึกได้รับก าลังใจจากกลุ่ม 3) ความพึงพอใจในการท างานเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายร่วมกนัของกลุม่ และ4) ความพงึพอใจและเต็มใจในการเข้าร่วมและคงอยู่กบักลุม่ 

สรุปได้ว่าความเหนียวแน่นของกลุ่ม  หมายถึง การรับรู้ร่วมกันของผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาเก่ียวกับความรู้สึกที่ดีและมีความผูกพันกลมเกลียวกันที่มีต่อ
กลุม่งานที่ตนเองเข้าไปเก่ียวข้องสมัพนัธ์โดยบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหนียวแน่นของ
กลุ่มหรือทีมงานจึงจัดเป็นทัง้ผลลพัธ์และสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานภายในองค์การ
และใช้เป็นตวัชีว้ดัการท างานเป็นทีมที่แสดงให้เห็นถึงความมีสมัพนัธภาพแบบเกือ้กลูซึง่กนัและกนั



  137 

มีค่านิยมร่วมกนัที่น าไปสู่การสร้างความรู้สึกรับรู้ร่วมกนัในความเป็นเจ้าของงาน ผลของกลุ่มงาน
ที่มีความเหนี่ยวแน่นสูงจะท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่ม ร่วมมือ ร่วมใจท างาน 
จงรักภกัดีต่อกลุม่และสถานศกึษา มีความพงึพอใจและขวญัก าลงัใจดี 

5.3.2 การวัดความเหนียวแน่นของกลุ่ม 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างแบบวัดที่ใช้วัดครูและผู้บริหารเพื่อวัดความ

เหนียวแน่นของกลุ่ม โดยศึกษาความหมายของความเหนียวแน่นของกลุ่มอย่างครอบคลมุ และได้
สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมเนือ้หาของความเหนียว
แน่นของกลุม่ ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 8 ข้อ 

5.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน 
ปริศนา  รักษาเมือง (2558) ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของความฉลาดทางจริยธรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของครูผู้สอน สงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับต าบล จังหวัดอุดรธานี  การวิจัยครัง้นี ม้ี วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางจริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษากับความผูกพันธ์ต่อ
องค์กรของครูผู้สอน และสร้างสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้สอน โดยก าหนด
ความฉลาดทางจริยธรรมไว้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ
เมตตากรุณา ด้านความยุติธรรม ด้านสัมมาคารวะ และด้านความกตัญญูและความผูกพันต่อ
องค์กรมี 3 ด้านตามแนวคิดของอัลเลน และเมเยอร์ (Allen & Mayer, 1990) ประกอบด้วย ด้าน
จิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์กร และด้านบรรทัดฐาน ผลการวิจยัพบว่าครูผู้สอนมีความผูกพันกับ
องค์กร และความฉลาดทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อ
องค์กรของครูผู้สอนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ดบั .01 มีอ านาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 41.10 

สรีุย์พร บุสดี (2558, นน.72-84) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานเป็นทีมในโรงเรียน มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อพฒันา
และตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึน้ และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม 
พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลของทีม มี 3 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยด้านการออกแบบทีม ปัจจัยกระบวนการของทีม และปัจจัยด้านภาวะผู้ น าทีม อิทธิพล
ทางอ้อมมี 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านบริบทขององค์การ ปัจจยัด้านการออกแบบทีม และปัจจยัด้าน
ภาวะผู้น าทีม อิทธิพลรวมมี 4 ปัจจัย ดังนี ้ปัจจัยด้านการออกแบบทีม ปัจจัยด้านบริบทองค์การ 
ปัจจยัด้านกระบวนการของทีม และปัจจยัด้านภาวะผู้น าทีม 

รวิษฎา  ถิรวัชรภูวดล (2559 , นน.21-32) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครู มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาระดบัภาวะ
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ผู้ น า การท างานเป็นทีมของครู ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บริหารกับการท างานเป็นทีมของครู และเพื่อศึกษาภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร 
ที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครู ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารมีความสมัพันธ์กบัการท างานเป็นทีมของครูในระดับสูง และส่งผลต่อการท างานเป็นทีม
ของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ปัจจัยทุกด้านร่วมกนัพยากรณ์การท างานเป็นทีมของครู
ได้ร้อยละ 73.90 โดยด้านการกระตุ้นทางปัญญามีอ านาจการพยากรณ์สงูสดุ  

6. จิตลักษณะของครู 
การพฒันาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุสามารถป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาบุคคล

และสงัคมด้วยการเพิ่มคุณลกัษณะบางประการ หรือลดทุษลกัษณะที่จิตใจและ/หรือพฤติกรรม
ของบุคคลได้นัน้ นักพฒันาย่อมต้องการผลการวิจยัที่สามารถตอบค าถามก่อนการพฒันาว่ากลุ่ม
เสี่ยงที่มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือใคร และในการพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมหรือจิต
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเพิ่มหรือลดสาเหตุอะไรบ้างในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเพื่อการพัฒนานัน้จะ
เกิดผลตามต้องการได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเป็นการศึกษที่เก่ียวข้องกับสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ คือ 
สาขาวิชาการที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเป็นสหวิทยาการโดยมีวิชา
จิตวิทยาเป็นศูนย์กลางและมีวิชาอ่ืน ๆ มาเสริมให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะจิตวิทยาสังคมที่มุ่งศึกษา
สาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่ในสังคมโดยใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพันธ์นิยม (Interactionism 
Model) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ระบุสาเหตุทางจิต 8 
ด้านที่เก่ียวกับพฤติกรรมของคนดี และคนเก่งนัน้ ได้กล่าวถึงที่มาของสาเหตุที่อยู่ในรูปแบบ
ปฏิสมัพนัธ์นิยม คือ จิตลกัษณะเดิมที่ติดตวัมากับมนุษย์ และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ซึ่งเป็น
ผลของจิตลักษณะเดิมของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับลักษณะของสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคล
ประสบอยู่ และเป็นสถานการณ์ที่เกิดพฤติกรรมเปา้หมายนัน้ ส าหรับการวิจยัเพื่อพฒันาพฤติกรรม
จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในที่นีไ้ด้มีการอ้างอิงรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับใช้อธิบายตัวแปรทางจิตวิทยาเป็นจ านวนมากจึงนับได้ว่าเป็น
การตอบสนองสหวิทยาการวิจยัสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์อย่างชดัเจน 

จิตลกัษณะของครูเป็นลกัษณะภายในจิตใจที่มองไม่เห็นได้โดยตรงจึงจดัเป็นตวัแปรแฝง
(Latent variable) ที่ต้องใช้เคร่ืองมือวดัเพื่อให้ครูแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาจากการใช้นิยาม
เชิงปฏิบัติการ ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้จิตลักษณะของครูถูกก าหนดเป็นตัวแปรคั่นกลางระดับ
บุคคลเป็นผลมาจากจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผ่านไปยังผลลัพธ์จริยธรรม 
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เชิงพทุธของครูที่มีแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาวิจยัรองรับอย่างชดัเจน โดยพิจารณาหรือวดัได้
จากสมรรถนะจริยธรรมเชิงพทุธและความพงึพอใจในงาน 

สรุปได้ว่าจิตลกัษณะของครูคือคุณลกัษณะทางจิตของเก่ียวกับการรับรู้ การตอบสนอง 
การเกิดคุณค่า การจัดระบบที่น าไปสู่การก าหนดเป็นค่านิยมที่ตนยึดถือในทางพุทธจริยธรรม 
สะท้อนออกมาในรูปของคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์จากสมรรถนจริยธรรมเชิงพุทธ 
และความพึงพอใจในงาน  โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์และองค์ประกอบของจิตลกัษณะของครู ได้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 31 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของจิตลกัษณะของครู 

6.1 สมรรถนะจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
6.1.1 ความหมายของสมรรถนะจริยธรรมเชิงพุทธของครู 

Competency มีค าแปลที่เป็นภาษาไทยค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกันซึ่ง
ขึน้อยู่กบัว่านักวิชาการที่ศึกษาจะแปล หรือให้ค าจ ากดัความไว้ตามความเข้าใจ ของแต่ละบุคคล 
ซึ่งบางท่านอาจแปลว่า “ศักยภาพ” หรือ “ความสามารถ” หรือ “ขีดความสามารถ” หรือ 
“ความสามารถเชิงสมรรถนะ” หรือ “สมรรถนะ” ซึ่งมีแนวคิดพืน้ฐานมาจากแนวคิดเร่ืองความ
แตกต่างระหว่างบคุคลในเร่ืองเชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมในองค์การ 

แนวคิดนีเ้ร่ิมจากการน าเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิลแลนด์ 
(David C. McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ดเมื่อปี ค.ศ.1960 ท่ีกล่าวถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent performer) กับระดับทักษะความรู้
ความสามารถ โดยน าเสนอว่าการวดั IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยงัไม่เหมาะสมในการท านาย
สมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้ เนื่องจาก IQ ไม่ใช่
ตัวชีว้ัดที่ดีของผลงานและความส าเร็จโดยรวม แต่ Competency เป็นสิ่งที่สามารถท านาย
ความส าเร็จได้ดีกว่า (McClelland, 1973, pp.1-14) 
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สามารถอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน า้แข็ง ความแตกต่างด้านสมรรถนะของบุคคล
เปรียบเทียบได้กับภูเขาน า้แข็ง มีส่วนที่เห็นและพัฒนาได้ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือระดับน า้ 
ได้แก่ ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ส่วนที่ยากแก่การมองเห็นและพัฒนา ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย 
ภาพลักษณ์ภายในตน และบทบาทที่แสดงออกสู่สังคม ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของ
บคุคลเป็นอย่างยิ่งและพฒันายาก แสดงดงัภาพประกอบ 32 
 

 

ภาพประกอบ 32 โมเดลภเูขาน า้แข็งแสดงสมรรถนะที่อยู่ภายในและภายนอกของบคุคล 

ที่ ม า : Spencer, L.  M.  ( 1993) .  Competence at work :  models for superior 
performance. New York: Wiley.  

สเปนเซอร์ (Spencer, 1993) น าเสนอรูปแบบสมรรถนะโดยอธิบายว่า สมรรถนะ 
หมายถึง คุณลักษณะพืน้ฐานทางบุคลิกภาพของบุคคลที่สามารถใช้ท านายประสิทธิภาพการ
ท างานงานได้ที่สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด มี 5 องค์ประกอบ คือ สมรรถนะด้านแรงจูงใจ 
(Motivation Competency) สมรถนะด้านคุณลักษณะ/อุปนิสัยส่วนบุคคล (Trait Competency) 
สมรรถนะด้านแนวคิดเก่ียวกบัตนเอง/อตัมโนทัศน์ (Self-Concept Competency) สมรรถนะด้าน
ความรู้ (Knowledge Competency) และสมรรถนะด้านทักษะ (Skill Competency) แนวคิด
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการและปัจจัยความส าเร็จที่น าไปสู่ผลลพัธ์มนการปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดงัภาพประกอบ 33 
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ภาพประกอบ 33 โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองสมรรถนะ 

ที่ ม า : Spencer, L. (1993). Competence at work : Models for superior 
performance. New York: Wiley. 

จิรประภา  อัครบวร (2549 , นน.1-2) อธิบายว่า สมรรถนะ หมายถึง ขีด
ความสามารถของบุคคลที่โดดเด่น เป็นเลิศมากกว่ามาตรฐานขัน้ต ่า ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  
“Competency” ห รือ  “Competence”จ าแน ก ได้  3  ป ระ เภ ท  คื อ  สม รรถน ะห ลัก  (Core 
Competency) สมรรถนะบ ริหาร (Professional Competency) และสมรรถนะเชิ ง เทคนิ ค 
(Technical Competency) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2550)ได้สรุปความหมายค าว่า Competency ว่าหมายถึง
ความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มความหมาย คือ กลุ่มที่ 1 
บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ 
(Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย (Trait) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มของความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะของบุคคล  (attributes) หรือเรียกว่า KSAs สะท้อนให้เห็นจาก
พฤติกรรมในการท างานท่ีแสดงออกมาของ แต่ละ บคุคลที่สามารถวดัได้ 

วัฒนา พัฒนพงศ์ (2547, น.39) ให้ความหมาย สมรรถนะ (Competency) 
หมายถึง ระดบัของความสามารถในการปรับและใช้กระบวนทศัน์ (Paradigm) ทศันคติ พฤติกรรม 
ความรู้ และทกัษะเพื่อการปฏิบติังานให้เกิดคณุภาพ ในการปฏิบติังานของบคุลากร 

อานนท์  ศกัด์ิวรวิชญ์ (2547, น.61) อธิบายค านิยามของสมรรถนะว่า สมรรถนะ 
คือ คุณลกัษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคณุสมบติัต่าง ๆ อันได้แก่ 
ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้องกับ
ความเหมาะสมกบัองค์การ  
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552 , นน.1-4) ให้ความหมาย
สมรรถนะในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน หมายถึง คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรม
ที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้าง
ผลงานได้โดดเด่นในองค์กร นอกจากนัน้การน าแนวคิดเร่ืองสมรรถนะมาใช้ในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลในภาคราชการพลเรือนของไทยแต่เดิมนัน้มีเฉพาะเร่ืองของความรู้ความสามารถ
เท่านัน้ แต่พบว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในระดับใกล้ เคียงกันแสดงผลงานในระดับที่
แตกต่างกันมาก ดังนั น้การที่ บุคคลจะแสดงผลงานที่ ดี ได้จึ งน่ ามี องค์ประกอบ อ่ืน  ๆ  
ที่นอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่บคุคลมี สิ่งที่นกัวิชาการสนใจคืออะไรท าให้บคุคลแสดงผล
งานแตกต่างกนั ซึ่งสรุปกนัว่าเป็นคณุลกัษณะเชิงลึกของบุคคลที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมใน
การท างาน ดังนัน้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะจึงให้ความส าคัญกับ
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมในการท างานของบคุคลที่ท าให้เกิดผลงานท่ีโดดเด่น  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561b, นน.342-374) อธิบาย
เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของมนษุย์ด้วยการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่ดีด้วยมีการศึกษาทัง้ 3 คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ท าให้มนุษย์พัฒนาครบ 4 ประการ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ
ปัญญาภาวนา ดงันี ้

มนุษย์เป็นสตัว์ประเสริฐด้วยการศึกษา สามารถพัฒนาได้ เรียนรู้ได้ ฝึกได้และ
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้ตลอดเวลาจึงจะสามารถมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า มีปัญญา
เพิ่มพนู จึงกล่าวได้ว่า “มนษุย์เป็นสตัว์ประเสริฐด้วยการฝึก” ซึง่ค าว่า “ฝึก” นี ้พดูตามค าหลกัแท้ ๆ 
คือ สิกขา หรือ ศึกษา ถ้าพูดอย่างสมยัใหม่ก็ได้แก่ค าว่า เรียนรู้และพัฒนา พูดรวม ๆ กันไปว่า
เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนา หรือ เรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนา ศักยภาพของมนุษย์ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ
พระพทุธศาสนาดังจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า ทรงเป็นมนุษย์ที่
สามารถฝึกตนจนถึงขัน้การเป็นพทุธะได้ ศกัยภาพนีใ้นทางพระพทุธศานาเรียกว่า “โพธิ” หมายถึง 
ปัญญาตรัสรู้ แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นของพระพุทธศาสนาที่มีวิถีมุ่งไปสู่ปัญญาสูงสดุ แกนน าของ
การศึกษาหรือการฝึกศึกษาพฒันาจึงอยู่ที่ปัญญา และศกัยภาพสงูสดุก็อยู่ที่ปัญญาเพราะเป็นจุด
ศนูย์รวมของการพฒันาทัง้ปวง ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) จึงเป็นกระบวนการศึกษาที่ฝึกหรือ
พฒันามนษุย์ ให้ปรากฏโพธิขึน้มา จนในที่สดุมนษุย์นัน้กลายเป็นพทุธะ หรือกลา่วได้ว่าสิกขาก็คือ
การพัฒนาตัวเองของมนุษย์ ให้ด าเนินชีวิตได้ดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิธีชีวิตที่เป็นมรรค คือทาง
ด าเนินชีวิตที่ถกูต้องดีงามของมนุษย์ซึง่เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ฝึกฝนพฒันาตนคือสิกขา จึงเป็นการ
ประสานเป็นอนัเดียวกันระหว่างการศึกษาพัฒนามนุษย์หรือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาคนที่เรียกว่า



  143 

สิกขา กับการด าเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ที่เรียกว่ามรรค คือการด าเนินชีวิตที่มีการศึกษาพัฒนา
ชีวิตไปในตัว จึงเป็นชีวิตที่ดีงาม สรุปได้ว่า “ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ศึกษา เมื่อพัฒนาคนด้วยไตรสิกขา 
ชีวิตก็ก้าวไปในอริยมรรคา” 

สว่นหลกัที่ใช้วดัผลของการปฏิบติั คือ ภาวนา 4 ซึ่งค าว่า “ภาวนา” แปลว่า ท าให้
เจริญ ท าให้เป็นท าให้มีขึน้ หรือฝึกอบรม ในภาษาบาลีท่านให้ความหมายว่า “วฑฺฒนา” คือ วฒันา 
หรือ พฒันานัน่เอง ภาวนานีเ้ป็นค าหนึ่งที่มีความหมายใช้แทนกนัได้กบั “สิกขา”  ภาวนาจดัเป็น 4 
อย่าง คือ 

1. กายภาวนา การพฒันากาย คือ การมีความสมัพันธ์ที่เอือ้ตาอการพัฒนากับ
สภาพแวดล้อมภายนอกทางกายภาพ หรือทางวตัถุ ให้มีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อทางกายภาพ
ในทางที่เกือ้กลูและได้ผลดี เร่ิมแต่รู้จกัใช้อินทรีย์ เช่น ตา หู ด ูฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ดเูป็น ฟังเป็น 
ให้ได้ปัญญา บริโภคปัจจยั 4 และสิ่งของเคร่ืองใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีอย่างฉลาด ได้ผลตรงเต็ม
ตามคณุค่า จึงเรียกได้ว่ามีกายที่พฒันาแล้ว (ภาวิตกาย) 

2. ศีลภาวนา การพฒันาศีล คือ การมีความสมัพนัธ์ที่เกือ้กลูกบัสิ่งแวดล้อมทาง
สงัคม คือ เพื่อนมนุษย์ มีพฤติกรรมทางสงัคมที่พฒันาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเวรภยั 
ตัง้อยู่ในวินัยและมีอาชีพที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสงัคมในลกัษณะที่เกือ้กูล สร้างสรรค์ และ
สง่เสริมสนัติสขุ จึงเรียกได้ว่ามีศีลที่พฒันาแล้ว (ภาวิตศีล) 

3. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การท าให้จิตใจเจริญงอกงามขึน้ในคุณธรรม 
ความดีงาม ความเข้มแข็งมั่นคง และความเบิกบานผ่องใสสงบสุข  มีจิตใจที่ฝึกอบรมดีแล้ว 
สมบูรณ์ด้วยคณุภาพจิต คือ ประกอบด้วยคณุธรรม เช่น มีเมตตา กรุณา เอือ้อารี มีมทุิตา มีความ
เคารพ อ่อนโยน ซื่อสตัย์ กตญัญู เป็นต้น สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข้มแข็งมัน่คง มี
ความเพียรพยายาม กล้าหาญ อดทด รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น และสมบูรณ์ ด้ วย
สขุภาพจิต คือ มีจิตใจร่าเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอ่ิม ผ่องใส และสงบ เป็นต้น จึงเรียกได้ว่ามีจิตที่
พฒันาแล้ว (ภาวิตจิต) 

4. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้ความคิดความ
เข้าใจ และการหยัง่รู้ความจริง คือ รู้จกัคิด รู้จกัพิจารณา รู้จกัวินิจฉยั รู้จกัแก้ปัญหา และรู้จกัจดัท า
ด าเนินการต่าง ๆ ด้วยปัญญาท่ีบริสทุธ์ิ ซึง่มองดรูู้เข้าใจเหตปัุจจยั มองเห็นสิ่งทัง้หลายตามเป็นจริง
หรือตามที่มนัเป็น ปราศจากอคติและแรงจงูใจแอบแฝง เป็นผู้ที่กิเลสครอบง าบญัชาไม่ได้ เป็นผู้อยู่
ด้วยปัญญารู้เท่าทนัโลกและชีวิต เป็นอิสระ ไร้ทกุข์ 
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ผู้ มีภาวนาครอบ 4 อย่าง เป็นภาวิตทัง้ 4 ด้านนี แ้ล้วโดยสมบูรณ์  เรียกว่า  
“ภาวิตตัตตะ” แปลว่าผู้ ได้พัฒนาตนแล้ว ได้แก่ พระอรหันต์ เป็นอเสขะบุคคล คือ บุคคลที่จบ
การศกึษาที่แท้จริงแล้ว ไม่ต้องศกึษาอีกต่อไป 

สรุปได้ว่าสมรรถนะจริยธรรมเชิงพุทธ หมายถึง คุณลักษณะเชิงความสามารถ
ของครูที่พึงประสงค์ที่ครอบคลุมองค์รวมของบุคคลทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอันเป็น
ผลมาจากการได้รับการศึกษาอบรมพัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) มีแนวการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงามโดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา มี
คุณธรรมที่โดดเด่น ที่ท าให้บุคคลสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายน ามาซึ่ง
ความสุข และความส าเร็จของทุกฝ่าย เก่ียวข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
แสดงออก ตามหลกัภาวนา 4 ได้แก่ 1) กายภาวนา หมายถึง การพฒันาความสมัพนัธ์ทางกายกบั
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ให้รู้จกัติดต่อเก่ียวข้องและปฏิบติัต่อสิ่งเหล่านัน้ให้กุศลธรรมงอกงาม  2) 
ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาความประพฤติ ให้ตัง้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อ
ความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างเกือ้กูล 3) จิตภาวนา หมายถึง การพัฒนาจิตใจ ให้
เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทัง้หลาย อย่างสดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส และ 4) 
ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปัญญาให้รู้ เข้าใจสิ่งทัง้หลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลก
และชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจาก
ความทกุข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ด้วยปัญญา 

6.1.2 การวัดสมรรถนะจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างแบบวัดที่ใช้วดัครูเพื่อวดัสมรรถนะจริยธรรม

เชิงพทุธของครูโดยศึกษาความหมายของสมรรถนะจริยธรรมเชิงพทุธของครู 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านกายภาวนา 2) ด้านสีลภาวนา 3) ด้านจิตภาวนา และ 4) ด้านปัญญาภาวนา และได้สร้าง
ตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมเนือ้หาของสมรรถนะจริยธรรม
เชิงพทุธของครู ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 12 ข้อ 

6.2 ความพึงพอใจในงาน 
6.2.1 ความหมายของความพึงพอใจในงาน 

ความพึงพอใจในการท างาน (Job satisfaction) จดัเป็นทศันคติที่พึงประสงค์ใน
องค์การอย่างหนึ่ง หมายถึง ความรู้สึกในเชิงบวกกับงาน ความพึงพอใจและเต็มใจที่จะท างานที่
ได้รับมอบหมายนัน้ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การอันเป็นผลมาจากการได้รับการ
ตอบสนองในสิ่งที่พึงประสงค์ทัง้ทางวัตถุและจิตใจ สามารถลดความเครียดของการท างานให้
น้อยลง (Strauss and Sayless. 1960; Morse. 1995; Robbins. 2003) นอกจากนัน้ Blum and 
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Naylor (1968) ยงัอธิบายว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นทศันคติโดยรวมของผู้ปฏิบติังาน ซึ่ง
เป็นผลมาจากทัศนคติ ในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน คือ ปัจจัยเก่ียวกับงาน ได้แก่ 1) ผลตอบแทน การ
ควบคุมดูแล สภาพการท างาน โอกาสความก้าวหน้าเป็นต้น 2) ปัจจัยเก่ียวกับบุคลิกภาพส่วน
บุคคล ได้แก่  อายุ  สุขภาพ อารมณ์  เป็นต้น และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่
ความสมัพนัธ์ภายในองค์การ สถานะทางสงัคม กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ เป็นต้น 

ธนวรรธ  ตัง้สินทรัพย์ศิริ (2550) กล่าวถึงความส าคญัของความพึงพอใจในการ
ท างานว่าโดยทั่วไปหากบุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน จะมีผลผลิตของงานเพิ่มขึน้
มากกว่าบคุลากรที่ไม่พอใจในการท างาน ซึง่ความไม่พอใจนัน้จะส่งผลกระทบต่อการขาดงานหรือ
การลาออกจากงานตามมา ผู้บริหารจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานเกิด
ความพงึพอใจด้วยเช่น งานที่มีลกัษณะท้าทาย ค่าตอบแทน เป็นต้น 

สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2552, นน.80-81) อธิบายว่า อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานนัน้มีหลายปัจจัย ซึ่งอาจพิจารณาได้เป็น 4 กลุ่ม คือ  1) ปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย ความสามารถ ความต้องการในการท างานให้ประสบความส าเร็จ อายุงาน 
และบุคลิกภาพ 2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน เช่น ขอบเขตงานที่ชัดเจน มีความท้าทาย ความ
หลากหลาย และความเป็นอิสระ 3) ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ บังคับบัญชา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โอกาสความก้าวหน้า โครงสร้างขององค์การ 
นโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ และ4) สภาพแวดล้อมทางกายภายในการท างาน เช่น การจัด
สถานที่ อณุหภมูิ แสง เสียง เป็นต้น 

นอกจากนีย้ังมีผลงานวิจัยที่พบว่า ความพึงพอใจในการท างานมีความสมัพันธ์
ทางลบกับผลผลิต แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ความพึงพอใจหรือการที่พนักงานมีความสุขจะน าไปสู่
ผลผลิตเสมอไป แต่ผลผลิตจะน ามาสู่ความพึงพอใจมากกว่า เพราะผู้ ปฏิบัติงานจะเกิดรางวัล
ภายใน (Intrinsic Reward) จากการท างาน และการยอมรับนับถือจากองค์การซึ่งจะช่วยสร้าง
ความพึ งพอใจให้สูงขึ น้ ด้ วยซึ่ ง เป็น ไปตามทฤษฎี  Cognitive Evaluation Theory นั่น เอง 
(Robbins: 2003 อ้างถึงใน สพุานี  สฤษฎ์วานิช, 2552: 85-86) 

นิติพล  ภูตะโชติ (2560, นน.170-174) อธิบายว่า ความพึงพอใจในการท างาน
เป็นความรู้สกึที่ดีของผู้ปฏิบติังานต่องานที่เขาท า อนัเป็นผลมาจากสิ่งดี ๆ ที่พวกเขาได้รับจากการ
ท างาน เช่น ค่าตอบแทน เพื่อนร่วมงาน ลกัษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบริหาร
จดัการ การบงัคบับญัชา ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น มีขวญัก าลงัใจ เสียสละ ทุ่มเทให้กบั
การท างาน ซึง่เป็นปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการท างานในองค์การ น าไปสู่
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ความส าเร็จตามเป้าหมาย มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ลักษณะส่วนบุคคล 
(Personality Determinants) 2) ลกัษณะของงาน (Task Determinants) และ 3) ลกัษณะของการ
จดัการ (Management Determinants) 

การวดัความพงึพอใจในการท างาน อาจวดัได้โดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
1) การใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ที่มีความชัดเจน 

สัน้ และง่ายในการตอบ ที่นิยมแพร่หลายได้แก่ ดัชนีบ่งชีง้าน(Job Descriptive Index : JDI)  
ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้แพร่หลายที่สุด ประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการท างาน เช่น ด้าน
เก่ียวกับลกัษณะของงาน ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านการสอนงาน ด้าน
เพื่อนร่วมงานโดยให้ผู้ตอบตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ค าตอบจะบอกให้ทราบทิศทางของความพึงพอใจ
ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

2) แบบสอบถามความพอใจของมิ น เน โซ ต้ า  (Minnesota Satisfaction 
Questionnaire : MSQ) วิธีนีม้หาวิทยาลยัมิเนโซต้า ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้พฒันาแบบสอบถามนี ้
ขึน้ให้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้วดัความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่องาน เป็นวิธีที่ให้
ผู้ ตอบระบุระดับของความพอใจของตนเองต่องานในแต่ละด้าน เช่น ค่าตอบแทน โอกาสและ
ความก้าวหน้า เป็นต้น 

3) แบบสอบถามความพอใจค่าตอบแทน (Pay Satisfaction Questionnaire : 
PSQ) เป็นแบบสอบถามที่เจาะจงเร่ืองเงินเดือน ค่าตอบแทน โดยเคร่ืองมือนีจ้ะวัดระดับความ
พอใจที่มีต่อแต่ละประเด็นที่เก่ียวกับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เช่น ระดับเงินเดือน อัตราการขึน้
เงินเดือน การให้ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะต่าง ๆ โครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น 

4) วิธี Critical Incidents โดยการให้พนักงานบรรยายเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  
ที่เกิดขึน้เก่ียวกบังานว่ามีเหตกุารณ์อะไรบ้างที่ท าให้เขาพอใจและไม่พอใจในการท างาน โดยจะน า
เหตกุารณ์ต่าง ๆ เหล่านีม้าวิเคราะห์ในเชิงเนือ้หา (Content Analysis) เพื่อพิจารณาว่าความพอใจ
หรือไม่พอใจมาจากองค์ประกอบใดบ้างซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดย
พนักงานจะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ตอบแบบสอบถาม แต่เป็นการขอให้บรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึน้ แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการเก็บรวบรวมข้อมูล และต้องระมัดระวงัทัง้ผู้ตอบและ  
ผู้สรุปอาจมีอคติในการตอบและการวิเคราะห์ข้อมลูที่ผิดพลาดได้ 

5) การสมัภาษณ์ (Interview) โดยทัว่ไปมี 3 แนวทางคือ การสมัภาษณ์ที่ได้มีการ
เตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า การสัมภาษณ์ที่ได้วางแผนและเตรียมการเก่ียวกับประเด็นค าถาม
ล่วงหน้า และการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีผสมผสาน ซึ่งแต่ละวิธีการจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันซึ่ง
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ตามปกติจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของผู้ถูกสมัภาษณ์ แต่อาจเกิดอคติ
จากผู้สมัภาษณ์และผู้ถกูสมัภาษณ์ได้ 

6) การสงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น พฤติกรรมในการท างาน การขาดงาน 
การเปลี่ยนงาน ผลผลิตที่ออกมาทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ แล้วแปรความจากพฤติกรรมนัน้ว่า
บ่งชีถ้ึงความพอใจในการท างานมากน้อยเพียงใด แต่ต้องระวงัปัจจัยอ่ืนที่มากระทบต่อพฤติกรรม
เหลา่นีด้้วย 

7) วิธีพิจารณาแนวโน้มพฤติกรรม (Action Tendencies) สามารถท าได้โดย
หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามตรง ๆ โดยเปลี่ยนมาใช้ค าถามแบบอ้อม ๆ ว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่องาน 
เพื่อให้เห็นความโน้มเอียง และการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างเก่ียวกับงานออกมาให้ทราบ จะท า
ให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างปราศจาการบิดเบือนของผู้ตอบ แต่ควรมีการถามย า้หลาย ๆ ครัง้เพื่อให้
มัน่ใจในค าตอบ 

สรุปว่าความพึงพอใจในงาน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของครูต่องานที่
ปฏิบติั อนัสืบเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ความพึงพอใจในการ
ท างานตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก  (Herzberg, 1959) 2 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยค า้จุน 
(Hygiene Factor) หมายถึง องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกซึง่ช่วยไม่ให้ขวางการท างาน หรือลดประสิทธิภาพของการท างานลง เป็นปัจจยัที่จะป้องกนั
และลดความไม่พึงพอใจที่จะเกิดขึน้ในการท างานนัน้ ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจโดยตรง 
2) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) หมายถึง ปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลใช้ความพยายามและความทุ่มเทในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ  

6.2.2 การวัดความพึงพอใจในงาน 
ส าหรับการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบวดัที่ใช้วดัครูเพื่อวดัความพงึพอใจในงาน

โดยศึกษาความหมายของความพึงพอใจในงานตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก  (Herzberg, 1959)  
2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ด้านปัจจัยค า้จุน และ 2) ด้านปัจจัยจูงใจ และได้สร้างตาราง
วิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลมุเนือ้หาของความพึงพอใจในงานได้ข้อ
ค าถามทัง้สิน้ 20 ข้อ 

6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะของครู 
อ้อมเดือน สดมณี  (2538 , นน.91-101) ศึกษาผลของการฝึกอบรมทางพุทธ

พฤติกรรมศาสตร์ต่อจิตลักษณะและประสิทธิผลของครู โดยอธิบายว่ามีผลงานวิจัยหลายเร่ือง  
ที่แสดงให้เห็นว่าความเชื่ออ านาจในตนของครูเป็นสาเหตุส าคัญของพฤติกรรมการท างานที่มี
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ประสิทธิภาพ ประเด็นดงักล่าวมีอยู่ทัง้ในทางพฤติกรรมศาสตร์และในพระพทุธศาสนา การพฒันา
ลกัษณะความเชื่ออ านาจในตนก็คือการเพิ่มความเชื่อในผลแห่งการกระท าของตนในบุคคล ส่วน
ในพระพทุธศาสนาก็คือท าความดีได้ผลดี ท าความชัว่ได้ผลชัว่ มากกว่าที่จะเชื่อว่าผลต่าง ๆ ที่เกิด
ขึน้กับตนนัน้ทัง้ผลดีและผลร้าย เกิดจากความบังเอิญหรือโชคเคราะห์ จากการประมวล
ผลการวิจยัพบว่าความเชื่ออ านาจในตนเป็นลกัษณะพืน้ฐานทางจิตใจที่จะน าไปสู่การมีพฤติกรรม
การท างานของครู ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่าการฝึกอบรมทางพุทธจะส่งผลให้เกิดการใช้เหตุผลเชิง
จรยธรรมมากที่สดุ รองลงมาคือ ความเชื่ออ านาจในตน และความเชื่อทางพทุธ รวมทัง้ทศันคติที่ดี
ต่องาน และสขุภาพจิตด้วย 

จนัทรา พรมมี (2544) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัจิตลกัษณะและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกบั
พฤติกรรมใฝ่รู้ของครูประถมศกึษา โดยศกึษาปัจจยัสถานการณ์ 3 ตวัแปร ได้แก่ การสนบัสนุนทาง
สงัคม ประสบการณ์ฝึกอบรม และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ปัจจัยจิตลกัษณะ 5 ตัวแปร ได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม เหตุผลเชิงจริยธรรม การปฏิบัติทาง
พระพทุธศาสนา และความเชื่ออ านาจในตน เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบวดัปัจจยัสถานการณ์ 
และแบบวัดจิตลักษณะ ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า ปัจจัยสถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ และปัจจัยจิตลักษณะเดิมมีผลต่อพฤติกรรมการใฝ่รู้ของครู มีปัจจัยส าคัญได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การสนบัสนนุทางสงัคม การปฏิบติัทางพระพทุธศาสนาประสบการณ์ฝึกอบรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมใฝ่รู้ของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 41.9 มีข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไปคือ 
ควรน าตัวแปรด้านจิตลกัษณะที่ค้นพบไปสร้างต้นแบบเพื่อการฝึกอบรมพฒันาพฤติกรรมใฝ่รู้ของ
ครู และควรท าการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้เพิ่มขึน้เพื่อหาแนวทางพัฒนา
พฤติกรรมใฝ่รู้ที่ยัง่ยืนต่อไป 

เฮิ ร์ซเบิ ร์ก (Herzberg, 1966 อ้างถึงใน ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์, 2558, นน.56 -58) 
อธิบายถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการท างาน แบ่งได้ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจยัค า้
จนุหรือปัจจยัอนามยั (Hygiene factor) คือ ปัจจยัทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาที่
เก่ียวข้องกับการท างานทัง้หมด เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้บงัคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการท างาน 
และนโยบาย เป็นปัจจยัพืน้ฐานที่สร้างแรงจงูใจให้กบับุคลากรไม่ให้เบื่องานแต่กลบัมีความส าคญั
น้อยกว่าปัจจยัจงูใจภายในตนเองของบคุลากร และ 2) ปัจจยัจงูใจ (Motivator factor) คือ ปัจจยัที่
เก่ียวกบัธรรมชาติและความท้าทายของงาน สถานการณ์ในการท างาน เป็นปัจจยัส าคญัที่น าไปสู่
ความพอใจในงานที่แท้จริง 
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7. พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
ตัวแปรผลลัพธ์ด้านจริยธรรมเชิงพุทธของครู คือ ตัวแปรผลลัพธ์ท้ายสุดจากโมเดลเชิง

สมมติฐานที่ผู้ วิจัยก าหนดขึน้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงที่ไม่
สามารถสงัเกตได้โดยตรง ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหรือตวัชีว้ดัเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติั
ตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู และการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

จริยธรรมในการท างานโดยทัว่ไป หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบติัที่ถือว่าเป็นสิ่ง
ที่ดีงาม เหมาะสมและยอมรับการท างานหรือประกอบอาชีพต่าง ๆ จะเน้นในเร่ืองจริยธรรมที่มี
ความแตกต่างกนั  

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2544) อธิบายความหมายของพฤติกรรมจริยธรรม หมายถึง
ลกัษณะทางสงัคมหลายลกัษณะของมนษุย์ท่ีมีขอบเขตแน่ชดั รวมถึงพฤติกรรมทางสงัคมประเภท
ต่าง ๆ ซึง่จะมีคณุสมบติัส าคญั คือ เป็นลกัษณะที่สงัคมต้องการให้มีอยู่ในสงัคมนัน้ หรือลกัษณะที่
สงัคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกของ ฉะนัน้ ผู้มีจริยธรรมสงู คือ ผู้ที่มีลกัษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

จ าเริญรัตน์  เจือจนัทร์ (2548) อธิบายว่าจริยธรรมมีความส าคัญอยู่ที่การให้คณุค่าของ
บุคคลจนเกิดเป็นความประทับใจอย่างลึกซึง้เรียกว่าเป็นค่านิยมเฉพาะของบุคคลต่อสิ่งนัน้ ๆ 
จริยธรรมที่เกิดจากค่านิยมแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ ค่านิยมพืน้ฐานเป็นค่านิยมที่ท าให้
บุคคลมีคุณธรรมประจ าใจ มีธรรมเนียมประเพณีที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และ 
ค่านิยมเชิงวิชาชีพ  ท าให้บุคคลมีอุดมการณ์ประจ าวิชาชีพ  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  หรือมี
พระราชบญัญัติวิชาชีพ เป็นต้น  

รัตนวดี  โชติกพนิช (2550, นน.9-12) อธิบายเก่ียวกบัจริยธรรมของครูว่าหมายถึงความ
ประพฤติ การกระท า ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดอนัถกูต้องดีงามเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตน 
ลกูศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทัว่ ๆ ไป จริยธรรมหลกัที่ส าคญัในสงัคมไทยที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูควรยึดถือปฏิบัติมี  ดังนี  ้1) การใฝ่ใจสัจธรรม 2) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 3) เมตตา 
กรุณา 4) สติสัมปชัญญะ 5) ความไม่ประมาท 6) ความซื่อสัตย์สุจริต 7) ความขยันหมั่นเพียร  
8) หิริ-โอตปัปะ  

พินโย  พรมเมือง (ม.ป.ป.) ชีใ้ห้เห็นความส าคญัของจริยธรรมในการท างานเนื่องจากเป็น
สิ่งที่จ าเป็นส าหรับองค์กรทุกองค์กร เพื่อองค์กรใดที่เน้นจริยธรรมในการท างานจะส่งผลดีต่อ
องค์กร พนกังาน และผู้ รับบริการเหนือสิ่งอื่นใด พนกังานได้รับการพฒันาตนเองให้เป็นคนดีตามไป
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ด้วย จริยธรรม คือ กฎ ระเบียบ ข้อห้าม ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีงามของสังคม เพื่อให้ถึงจุดหมาย
ส าหรับการด าเนินชีวิตส่วนบุคคล และความสุขของการด าเนินชีวิตร่วมกันของคนในสังคม ซึ่ง
วิธีการพัฒนาจริยธรรม มีทฤษฎียอมรับกันอย่างแพร่หลายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของซิกมุนด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคมของอัลเบิร์ต 
แบนดูรา (Albert Bandura) และทฤษฎีพัฒนาทางจริยธรรมทางปัญญาเพียเจท์ (Piaget) และ
ส าหรับสังคมในศตวรรษที่ 21 นี ้เป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากมนุษย์ด าเนิน
ชีวิตเพื่อมุ่งผลิตเพื่อมุ่งผลก าไร โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาย่อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนพืน้แผ่นดินนี ้ฉะนัน้ ความคิด ซึ่งเป็นบนัไดขัน้
แรกของการปฏิบติัจึงมีจริธรรมประกอบด้วย เรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางจริยธรรมจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในยุคนี ้โดยเร่ิมจากองค์กรเป็นผู้ขบัเคลื่อนให้เกิดจริยธรรมในการท างานของบคุคล
ในองค์กร ส่วนบุคคลในองค์กรนัน้สามารถที่จะเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
น ามาใช้ในการพฒันางานที่ตนเองรับผิดชอบ 

วทัญญู  ทิพยมณฑา (2553, นน.51-64) แสดงทัศนะให้เห็นว่าสงัคมโลกมนุษย์ของเรา
ทุกวันนี ้ทุก ๆ คนต่างมุ่งหวังที่จะประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน อันจะน ามาซึ่งความมั่งคั่ง 
ร ่ารวยเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านต่าง ๆ ของตนเองอย่างไม่มี ท่ีสิน้สุด เมื่อบุคคล
รวมกลุ่มกันมากขึน้เป็นสังคมคนบางกลุ่มมุ่งเน้นหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
ก่อให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่การงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ และ ภาคเอกชนการแก้ปัญหา
ดังกล่าวเก่ียวกับการท างานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้จริยธรรมเข้ามาประกอบการแก้ไขปัญหา
ด้วย ซึ่งได้เสนอให้ใช้กรอบของศีล 5 คือ ความปกติของตนเองเป็นหลกัในการท างานโดยไม่สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้ อ่ืนมาเป็นตัวก าหนดจริยธรรม ในความหมายความประพฤติที่
ถกูต้อง ดีงาม แสดงออกผ่านทางกาย วาจา ใจ 

ส านักงานข้าราชการพลเรือน (2553 , นน.215-230) ได้ศึกษาแนวทางการประเมิน
สถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อศึกษาสถานภาพและการรับรู้ด้านจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน ประการที่สอง เพื่อก าหนดแนวทางการสร้างเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ
จริยธรรมของภาคราชการ และประการสดุท้าย เพื่อน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจริยธรรมของส่วนราชการ กรอบความคิดในการศึกษาครัง้นีไ้ด้
อาศัยองค์ความรู้ในเร่ืองจริยธรรม (ethics) มาพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนโดยได้ประยุกต์ทฤษฎี  The Taxonomy Theory ของ Benjamin S. Bloom 
เข้ามาใช้ ซึ่งแบ่งการประเมินสถานภาพจริยธรรมระดับบุคคลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การรับรู้ 
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(perception) ความเข้าใจ(understanding) และพฤติกรรม (behavior) หรือการปฏิบติั (practice) 
ส่วนการประเมินสถานภาพจริยธรรมระดบัองค์การ ซึ่งเป็นการประเมินความพร้อมทางด้านกลไก
ของระบบต่าง ๆ ในการรองรับการส่งเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม โดยประยุกต์แนวคิด
เร่ืองการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้เพื่อประเมินกลไกและระบบในการ
สร้าง ประมวลและเผยแพร่เร่ืองจริยธรรมขององค์การ ตลอดจนประเมินบทบาทของคณะกรรมการ
จริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มงานคุ้ มครองจริยธรรม นอกจากนีก้รอบแนวคิดยังได้
ครอบคลมุการประเมินสถานภาพจริยธรรมในระดบัองค์กรกลาง ซึ่งท าหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรม คือ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนัจะท าให้การพฒันาเคร่ืองมือประเมินเป็นไปอย่างครอบคลมุ
และมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ เนื่องจากการประเมินสถานภาพจริยธรรม โดยมุ่งเน้นเพียงระดับ
บุคคลหรือปัจจัยภายในองค์กร อาจจะไม่สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงได้ครบถ้วน จึงควรให้
ครอบคลุมถึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการจริยธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กลางที่ดแูลในเร่ืองนี ้ผลการศึกษาที่ส าคญัพบว่าการจัดท าเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม
ในด้านเนือ้หาของประมวลจริยธรรม มีความครอบคลมุในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย 
วินยั ศีลธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่ชดัเจนในการตีความ และยาก
ต่อการก าหนดขอบเขตของจริยธรรมเพื่อประเมินบุคคลหรือหน่วยงาน อีกทัง้การก าหนดลกัษณะ
พฤติกรรมอันเป็นการละเมิดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนัน้ มีขอบเขตกว้างเกินไป จนไม่
สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้จริง และอาจขัดต่อการด าเนินชีวิตปกติหรือลักษณะการท างาน
ตามปกติได้นอกจากนีก้ารประเมินจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน เป็นสิ่งที่กระท าได้ยาก
เนื่องจากเร่ืองจริยธรรมมีความเป็นนามธรรมสงูและยากต่อการตีความ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
ขอบเขตการประเมินให้ชัดเจนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินเพื่อให้
เป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่าย โดยในระยะแรกควรเป็นการประเมินการเตรียมพร้อมขององค์การในเร่ือง
การส่งเสริมจริยธรรมมากกว่า การศึกษาครัง้นีจ้ึงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ การประเมิน
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนนอกจากจะพิจารณาระดบับุคคลและระดบัหน่วยงานของแต่ละส่วน
ราชการแล้วจะต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัจริยธรรมด้วย โดยต้องมีการบูรณาการ
เข้ากับระบบที่เก่ียวข้องหรือเคร่ืองมือที่ เก่ียวข้องกับเร่ืองจริยธรรมอ่ืน เช่น วินัยข้าราชการ 
จรรยาบรรณข้าราชการ หรือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อลดความ
ซ า้ซ้อนและให้ข้าราชการได้เห็นความส าคญัของเคร่ืองมือแต่ละประเภท 
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พระสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ (2558) ได้เรียบเรียงองค์ความรู้เก่ียวกับมงคลชีวิตตามมงคล
สูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมูลเหตุแห่งความเจริญรุ่งเร่ืองเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการน าไป
ปฏิบติั ส าหรับมงคลที่เก่ียวข้องกบัท างานพอสรุปได้ดงันี ้

การมีศิลปะในการท างาน บาลีว่า “สิปฺปญฺจะ” อปุมาได้ดงัการปลูกมะม่วงจะอ่ิมจะรวย
อยู่ที่ผลของมัน ช่วงแรกที่ปลูกมีล าต้นกิ่งใบเป็นเพียงระยะเตรียมตัวเพื่อที่จะได้ผล เช่นเดียวกัน 
ความรู้ทุกอย่างหรือความเป็นพหสุตูรที่เรามีอยู่เป็นเพียงการเตรียมตวัเท่านัน้ จะช่วยเราได้จริงเมื่อ
เรามีศิลปะสามารถน าความรู้ที่มีออกมาใช้ได้อย่างดีเท่านัน้ ซึ่งค าว่า “ศิลปะ” แปลว่า การแสดง
ออกมาให้ปรากฎขึน้ได้อย่างงดงามน่าพึงชม หมายถึง “ฉลาดท า” คือท าเป็นนัน้เอง ครอบคลุม
พฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ผู้ที่มีศิลปะจึงหมายถึงผู้ที่ คิดเป็น พูดเป็น ท าเป็น มีองค์ประกอบ 6 
ประการ คือ 1) ท าด้วยความประณีต 2) ท าให้สิ่งต่าง ๆ มีคุณค่าสูงขึ น้ 3) ท าแล้วส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 4) ท าแล้วไม่ท าให้กามก าเริบ 5) ท าแล้วไม่ท าให้ความคิดพยาบาทก าเริบ และ
6) ท าแล้วไม่ท าให้ความเบียดเบียนก าเริบ ส าหรับวิธีการพัฒนาตนให้เป็นผู้มีศิลปะ คือ การฝึก
ตนเองให้เป็นคนช่างสงัเกต รู้จกัหาจุดเด่นของสิ่งรอบตวั ตัง้ใจท างานทุกอย่างที่มาถึงตนให้ดีที่สดุ 
ด้วยความประณีต ละเอียดลออ ตัง้ใจปรับปรุงงานให้ดีเสมอ หมัน่ใกล้ชิดกบัผู้มีศิลปะอย่างแท้จริง 
และที่ส าคญัคือการฝึกสมาธิอยู่เสมอเพื่อให้จิตใจผ่องใสเกิดปัญญา 

การมีวินยัในการท างาน บาลีว่า “วนโย จ สสุิกฺขิโต” อปุมาได้ดงัดาบคมที่ไร้ฝัก ลกูระเบิด
ที่ไม่มีสลกันิรภยัย่อมเกิดโทษแก่เจ้าของได้ฉนัใด “ความรู้” และ “ความสามารถ” ถ้าไม่มีวินยัก ากบั
แล้ว ก็จะมีโทษแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของได้ฉันนัน้ วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับส าหรับ
ควบคมุความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสงัคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน วินัยจึงช่วยให้คนใน
สังคมห่างไกลจากความชั่วทั ง้หลาย วินัยจึงเป็นสิ่ งที่ ใช้ควบคุมคนให้คนเราใช้ความ รู้
ความสามารถในทางที่ถูกที่ควร คือท าให้เป็นคน “ฉลาดใช้” หรือฉลาดบริโภคนัน่เอง ส าหรับวินัย
ทางโลก หมายถึง ระเบียบส าหรับควบคุมคนในสงัคมแต่ละแห่ง เป็นข้อตกลงของคนในสงัคมนัน้  
ที่จะให้ท าหรือไม่ให้ท าบางสิ่งบางอย่าง แต่ส าหรับวินยัในทางพระพทุธศาสนานัน้จ าแนกได้เป็น 2 
ประเภท คือ อนาคาริยวินยั วินยัของผู้ออกบวช ได้แก่ วินยัของพระภิกษุสามเณร ผู้ปรารถนาความ
หมดจดจากกิเลส และอาคาริยวินยั วินยัส าหรับผู้ครองเรือน ได้แก่วินยัของชาวพทุธชายหญิงทัว่ไป 
เช่น ศีลระดบัต่าง ๆ เป็นการรักษาความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติบริสทุธ์ิเพื่อเข้าถึง
ความสงบระงบัจากกิเลสอาสวะให้ละเอียดยิ่ง ๆ ขึน้ไปตามฐานะ 
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การท างานไม่คั่งค้าง บาลีว่า “อนากุลา จ กมฺมนฺตา” อปุมาดงัดินที่พอกหางหม ูมีแต่จะ
เพิ่มมากขึน้ และถ่วงหมใูห้กินอยู่หลบันอนไม่เป็นสขุยิ่ง ๆขึน้ไปฉันใด การงานที่ปล่อยทิง้ไว้คัง่ค้าง 
ก็มีแต่จะยิ่งเพิ่มมากขึน้และถ่วงความเจริญก้าวหน้าทัง้แก่ตนเอง และหมู่คณะฉันนัน้ มลูเหตทุี่ท า
ให้งานคัง่ค้าง คือ ท างานไม่ถูกกาล ท างานไม่ถูกวิธี หรือไม่ยอมท างาน ในทางพระพุทธศาสนามี
หลักอิทธิบาท 4 หรือวิธีการท างานให้ส าเร็จลุล่วง 4 ประการ คือ 1) ฉันทะ คือความรักงาน  
2) วิริยะ คือความพรากเพียรท างาน 3) จิตตะ คือ ความเอาใจใส่งาน และ 4) วิมงัสา คือ การหมัน่
พินิจพิ เคราะห์งาน สรุปเป็นหลัก ให้เข้าใจง่าย คือ เต็มใจท า -แข็งใจท า-ตัง้ใจท า-เข้าใจท า 
นอกจากนีต้้องหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะให้ท างานัน้ไม่ส าเร็จ คือ อบายมุข 6 ได้แก่ ด่ืมน า้เมา 
เที่ยวกลางคืน ดกูารละเลน่เป็นนิจ เลน่การพนนั คบคนชัว่เป็นมิตรและเกียจคร้านในการท างาน  

การท างานไม่มีโทษ บาลีว่า “อนวชฺชานิ กมฺมานิ” อุปมาดังโรงงานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
ไม่ใช่เพียงเพราะผลิตผลงานได้มากว่าเท่านัน้ แต่จะต้องผลิตงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
ด้วย เช่นกันคนเราจะเจริญก้าวหน้า ท าประโยชน์แก่ตนเองและผู้ อ่ืนได้ไม่ใช่เพี ยงเพราะท างาน 
ได้มากกว่าเท่านัน้แต่จะต้องเลือกท างานที่ไม่มีโทษด้วย ซึ่งหมายถึง งานที่ไม่มีเวรไม่มีภัย  
ไม่เบียดเบียนใครแต่เป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ไม่ผิด
กฎหมาย ไม่ผิดประเพณี ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม 

ชูชาติ สุทธะ (2561) น าเสนอกระบวนการพัฒนาชีวิตตามแนวทางพระพุทธสาสนาที่
เชื่อมัน่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนให้สมบูรณ์สงูสดุ จนบรรลอุรหนัตได้ โดยปฏิบติัตามหลกัธรรม
มงคลสตูร ซึง่แบ่งเป็น การพฒันาชีวิตในระดบัต้น คือ มงคลข้อ 1-18 ระดบักลาง คือ มงคลข้อ 19-
30 และระดบัสงู คือ มงคลข้อ 31-38 การพฒันาชีวิตตามนยัมงคลสตูรบ่างได้ดงันี ้การพฒันาชีวิต
ในระดบัต้น 5 ขัน้ตอน คือ 1) ปลกูมาตรฐานทางความคิด 2) สร้างชีวิตบนปัจจยัพืน้ฐาน 3) ฝึกตน
ให้มีความช านาญการ 4) ท างาน/บริหารครอบครัว และ 5) สงเคราะห์มวลประชา ระดับกลาง 3 
ขัน้ตอน คือ 1) ปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2) พร้อมน าธรรมะเบือ้งต้นใส่ตน และ 3) เร่ิมค้นคว้า
ธรรมะเบือ้งสงู และในระดบัสงู 2 ขัน้ตอน คือ 1) การมุ่งปฏิบติัเพื่อก าจดักิเลส และ 2) เพียรถึงเขต
จิตเกษม สุขสันต์ นิรันดร หลักมงคล 38 ประการนัน้จึงเป็นสูตรส าเร็จที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
หลกัการส าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวิตมนษุย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัง้ทางโลกและทางธรรม
ทัง้โลกนีแ้ละโลกหน้า จนถึงการบรรลุมรร ผล นิพพานในที่สุด จึงเป็นหลกัธรรมที่สามารถบูรณา
การให้เข้ากบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตหรือการท างานอย่างสมบรูณ์ที่สดุ 

สรุปได้ว่าพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู หมายถึง พฤติติกรรมที่
พึงประสงค์ในการท างานของครูโดยยึดบทบัญญัติจากหลักศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนา  
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ตัง้ตนอยู่ในความไม่ประมาทประกอบการงานที่เป็นมงคลเป็นที่น ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ปราศจากโทษ มีศิลปะในการท างาน มีระเบียบวินัย ท างานไม่คัง่ค้างสามารถบรรลผุลส า เร็จตาม
หลกัอิทธิบาท 4  

สรุปได้ว่าพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู หมายถึง คุณลกัษณะ
ทางจิตของครูเก่ียวกับการรับรู้ การตอบสนอง การเกิดคุณค่า การจัดระบบที่น าไปสู่การก าหนด
เป็นค่านิยมที่ตนยึดถือในทางพทุธจริยธรรม สะท้อนออกมาในรูปของคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่
พงึประสงค์จากพฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพครู พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา และพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลกัหน้าที่ชาวพุทธ โดยวัดจากระดับของ
พฤติกรรมที่ เกิดขึน้ในตัวครู อันเป็นผลจากปัจจัยอิทธิพลจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน และจิตลักษณะของครู  โดยสามารถสรุปเป็น
แผนภาพเชิงแนวคิด เพื่ออธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์และองค์ประกอบของพฤติกรรมการ
ท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครูได้ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 34 แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมเชิงพทุธของครู 

7.1 พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจารรยาบรรณวิชาชีพ 
7.1.1 ความหมายของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจารรยาบรรณวิชาชีพ 

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง ประมวลพฤติกรรมที่
เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่ก าหนดขึน้ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งหมาถึง ถึงมาตรฐาน
การปฏิบติัตนที่ก าหนดขึน้เป็นแบบแผน ในการประพฤติตน ซึง่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุก
ประเภท ต้องปฏิบติัตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคณุชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพ
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ทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้ รับบริการและสงัคม อันจะน ามา  ซึ่งเกียรติและศักด์ิศรี
แห่งวิชาชีพ ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พงึประสงค์ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
หรือพึงประพฤติตาม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องหรือพงึละเว้น ซึ่งในหมวดของวิชาชีพครูจ าแนกเป็น 5 หมวด คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3)จรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการ 4) จรรยาบรรณต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพ 
และ 5) จรรยาบรรณต่อสงัคม (ข้อบงัคบัครุุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556, 2556; 
ข้อบงัคบัครุุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550, 2550) 

สรุปได้ว่าพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของครูสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธ  
ของครู ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมต่อตนเอง 2) พฤติกรรมต่อ
วิชาชีพ 3) พฤติกรรมต่อผู้ รับบริการ 4) พฤติกรรมต่อผู้ ร่วมประกอบวิชชาชีพ และ 5) พฤติกรรมต่อ
สงัคม 

7.1.3 การวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจารรยาบรรณวิชาชีพ 
ส าหรับการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบวดัที่ใช้วดัครูเพื่อวดัพฤติกรรมการปฏิบติั

ตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยศึกษาความหมายของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพของคุรุสภา  5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านพฤติกรรมต่อตนเอง 2) ด้าน
พฤติกรรมต่อวิชาชีพ 3) ด้านพฤติกรรมต่อผู้ รับบริการ 4) ด้านพฤติกรรมต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพ 
และ 5) ด้านพฤติกรรมต่อสังคม และได้สร้างตารางวิเคราะห์เนื อ้หาแล้วจึงท าการสร้าง 
ข้อค าถามให้ครอบคลุมเนือ้หาของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 15 ข้อ  

7.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
7.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ต้องให้ความส าคัญกับความริเร่ิม
สร้างสรรค์และร่วมมือร่วมใจของบุคลากรอีกหนึ่งปัจจยัที่องค์การจะต้องให้ความส าคญั คือ ปัจจยั
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพเพราะถือว่าบุคลากรมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการพฒันาองค์การสู่ความส าเร็จผ่านพฤติกรรมการท างาน เช่น การปฏิบติังาน
ด้วยความเต็มใจอย่างเต็มความสามารถ การอทุิศเวลานอกเหนือจากหน้าที่ เป็นต้น คือพฤติกรรม
พิเศษ (Extra-Role Behavior) นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในองค์การ
โดยปกติ ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับมุ่งไปสูป่ระสิทธิภาพในการท างาน ซึง่เรียกว่า
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดี ต่ อองค์การ(Organizational Citizenship Behavior : OCB) 
(Moorman Robert H, 1991; Organ, 1997; Robbins Stephen P, 2000) 

ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ และ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2556, นน.7-22) ได้น าเสนอ
บทความเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีกับผลลัพธ์ที่เกิดขึน้  จ าแนกพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organization Citizenship Behavior หรือ OCB) ท าให้ทราบถึงพหุระดบั
พฤติกรรมของการอาสาช่วยเหลือของบุคคล และผลลัพธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การที่มีต่อองค์การและปัจเจกบุคคล ภายใต้สถานการณ์เฉพาะเจาะจงและพหุปัจจัยจาก
สิ่งแวดล้อมขององค์การ สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท คือ 1) การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ อ่ืนเป็น
ที่ตั ง้บนพื น้ฐานคุณลักษณะส่วนบุคคล (Altruistic OCB Based on Personality) 2) ความ
รับผิดชอบบนพืน้ฐานการตอบแทนและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน (Responsible 
OCB Based on Reciprocity) 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในเชิงเคร่ืองมือบน
พืน้ฐานผลประโยชน์ส่วนตน (Instrumental OCB Based on Self-Interest) และ 4) พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในเชิงบังคับบนพืน้ฐานจากความกดดัน (Compulsory OCB 
Based on Stress)  

ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ (2558, นน.65-71) ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในประเด็นที่
เก่ียวข้องเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยอธิบายว่าเป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือ
บทบาทหน้าที่ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์การ โดยจะช่วยหล่อลื่น
กลไกในการท างานของบคุคลและองค์การ ท่ีน าไปสูค่ณุภาพการท างานขององค์การ โดยมุ่งเน้นไป
ท่ีแบบแผนเชิงพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกโดยปราศจากการถูกบงัคบั และไม่จ าเป็นต้องก าหนด
ไว้เป็นรายลกัษณ์อักษณ์ แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของบุคคลทัว่ทัง้องค์การ สามารถ
แบ่งได้ 7 องค์ประกอบ โดยอ้างอิงจากออร์แกน (Organ; et al. 2006; citing Organ. 1998) และ
พอดซาคอฟและคนอ่ืน ๆ (Podsakoff; el al. 2000) ได้แก ่

1) พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping behavior) เป็นการช่วยเหลือบุคลากรใน
การปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน และ
การมีมารยาทที่ดีกบัการสนบัสนนุในความส าเร็จของผู้ ร่วมงานและการพฒันาวิชาชีพ  

2) การมีน า้ใจนกักีฬา (Sportsmanship) เป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เต็มใจ
และอดทนต่อความล าบากในการปฏิบติังาน มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และเสียสละผลประโยชน์สว่นตนเพื่อสว่นรวม  
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3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational loyalty) เป็นการกระท าที่แสดง
ถึงสัมพันธภาพดีต่อองค์การ พร้อมออกหน้าปกป้องและสนับสนุนองค์การในทุกเร่ือง จาก
เหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบต่อองค์การ  

4) การปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์การ (Organization compliance) เป็นการ
ยอมรับกฎระเบียบและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติ
เหลา่นัน้ โดยที่ไม่ต้องมีผู้ใดมาคอยเฝ่าตรวจสอบการกระท า 

5) ความคิดสร้างสรรค์ (Individual initiative) เป็นการแสดงถึงการมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ของบุคคล สามารถออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้พัฒนางานขององค์การได้
อย่างมีประสิทธิผล 

6) การท าความดีให้สงัคมในองค์การ (Civic virtue) เป็นการแสดงออกถึงความ
เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกบับุคลากรในการเฝ้าติดตามผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ  
ที่ โดยพฤติกรรมนีจ้ะเกิดขึน้จากการที่บุคลากรมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การและความรู้สึกเป็น
เจ้าขององค์การ  

7) การพัฒนาตนเอง (Self-development) เป็นการแสดงออกถึงความพยายาม
ในการเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ และความสามารถที่จ าเป็นของตนเองต่อการปฏิบติังานในองค์การ  

นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่
ชีใ้ห้เห็นว่ามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ที่ก าหนดขึน้ ทัง้ตวัแปรภาวะผู้น า ความเหนียว
แน่นของกลุม่ ความพงึพอใจในงาน 

หากพิจารณาในแง่ของศีลธรรมจรรยาในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามา
อธิบายและประยกุใช้ในระดบับุคคลและกลุ่มในโรงเรียนจะเห็นได้ว่ามีหลกัธรรมที่เก่ียวข้องอยู่เป็น
จ านวนมากขึน้อยู่กับว่าจะเลือกใช้หรืออธิบายลักษณะของการเกิดพฤติกรรมตามบริบทของ
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ ส าหรับการวิจยันีเ้ลือกใช้หลกัธรรมเก่ียวกบัการอยู่อยู่ร่วมกนัของบุคคล ดงันี  ้
การปฏิบติัตนตามหลกัมงคลสตูรเก่ียวกบัการเป็นผู้ว่าง่าย เป็นต้น 

สรุปพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษา คือ พฤติกรรมการ
ท างานที่พึงประสงค์ของครูในโรงเรียนทัง้ที่มีบทบญัญัติไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือพฤติกรรมที่ดี
งาม ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมของสังคมและศีลธรรมจรรยาในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
ความเป็นผู้ ว่าง่ายที่แสดงไว้ในมงคลสูตร ซึ่งใช้เป็นตัวชีว้ัดหรือองค์ประกอบที่สะท้อนให้เห็นถึง
คณุลกัษณะความเป็นผู้มีจริยธรรมเชิงพทุธของครู 
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สรุปว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของครูในโรงเรียนซึ่งอาจเป็นการกระท าที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบทบาทหน้าที่อย่างเป็น
ทางการ และไม่ได้มีผลโดยตรงกบัระบบการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นทางการ แต่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบติังานทัง้ในระดบับคุคล กลุม่ทีมงานและสถานศึกษา ได้แก่ 1) ด้านการช่วยเหลือ 2) ด้าน
การค านึงถึงผู้ อ่ืน 3) ด้านการอดทน อดกลัน้ และ 4) ด้านการกระท าความดีให้กบัสถานศึกษา แน
โดยใช้แนวคิดและแบบวดัที่ปรับปรุงจากปิยรัฐ  ธรรมพิทกัษ์ (2558, นน.69-71) 

7.2.2 การวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างแบบวัดที่ใช้วัดครูเพื่อวัดพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จากแนวทางการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
โดยปรับปรุงจากแนวคิดของปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ (2558, นน.69-71) 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้าน
การช่วยเหลือ 2) ด้านการค านึงถึงผู้ อ่ืน 3) ด้านการอดทน อดกลัน้ และ 4) ด้านการกระท าความดี
ให้กับสถานศึกษา และได้สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุม
เนือ้หาของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 20 ข้อ  

7.3 พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ชาวพุทธ 
7.3.1 ความหมายของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ชาวพุทธ 

อดุม เชยกีวงศ์ (2548, นน.142-159) อธิบายว่าชาวพุทธ แปลว่า ผู้ รู้ ผู้ ต่ืน ผู้ เบิก
บานซึง่หมายถึง ผู้ที่นบัถือพระพทุธศาสนาทัว่ไป มีหน้าที่ปฏิบติัต่อพระพทุธศาสนาที่ส าคญั ได้แก่  
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้นับถือพระพทุธเจ้าเป็นของ
ตน เป็นการแสดงตนให้ปรากฏว่ายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจ าชีวิตตน  พุทธมามกะ 
แปลว่า ผู้มีพระพทุธเจ้าเป็นของตน ซึง่หมายความในภาษาไทยว่าเป็นคนของพระพทุธเจ้าหรือเป็น
ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ เรียกสัน้ ๆ ว่าการถึงไตรสรณคมน์ 
คือ การถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน หน้าที่ของชาวพุทธ 
ประกอบด้วย 

1. การถ่ายทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
ตามแนวคุณธรรมของหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ประกอบด้วย 1) ปิโย คือ ความน่ารัก 
บุคคลที่ใครเห็นก็อยากเข้าใกล้เพื่อปรึกษา ไต่ถาม เป็นผู้ที่มีความผ่องใส ร่าเริง เบิกบานเป็นนิจ  
มีกิริยามารยาทเรียบร้อยนุ่มนวล สง่าในทุกอิริยาบถ เป็นผู้สะอากกาย วาจา ใจ สามารถผูกใจคน
ไว้ได้ มีพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจในสะอาดบริสทุธ์ิ 2) ครุ คือน่าเคารพ เปลี่ยมด้วยปัญญา  
ทัง้ทางโลกและทางธรรมอย่างพร้อมมูล จนกระทัง้ตระนักได้ว่า อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชั่ว 
อะไรควร อะไรไม่ควร ด าเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควรอย่างมั่นคงแน่วแน่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นท่ี
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พึง่พิงได้ปลอดภยั และเป็นที่น่าเคารพของคนทัง้หลาย 3) ภาวนีโย คือ น่าเทิดทูน เมื่อตระหนกัว่า
บคุคลนัน้เป็นผู้มีภูมิปัญญาอย่างแท้จริงทัง้ทางโลกและทางธรรม เป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนหาความรู้
เพิ่มพูนอยู่เสมอก็เกิดความเลื่อมใส ยกย่องเชื่อถือได้ มิสามารถเอ่ยอ้างและระลึกถึงความมั่นใจ
ภูมิใจ ซาบซึง้ใจ 4) วัตตา คือ ฉลาดพูดแนะน าพร ่าเตือน มีความสามารถรู้จักพูดชีแ้จงให้เข้าใจ 
พดูโน้มน้าวให้ท าตามในสิ่งที่ดี แม้มิตรจะมีสติปัญญาค่อนข้างทึบ ก็สู้อดทนชีแ้จงแสดงเหตผุลให้
เข้าใจไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายเอือมระอาให้เสียก าลงัใจ ในการถ่ายทอดความรู้ควรศึกษาหลัก
จิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจของบุคคลและโอกาส ไม่ปล่อยให้ผู้ ฟังจากด้วยความประทับใจที่ไม่ดี 
หรือผิดหวัง ถ้าไม่อาจให้ค าอธิบายที่ชัดเจนก็ต้องน าไปหาผู้ที่สามารถอธิบายขยายความให้เขา
ได้รับความพอใจให้ได้ 5) วจนักขโม คือ อดทนต่อถ้อยค า พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซกัถามอยู่
เสมอ แม้เป็นเร่ืองไร้สาระ ไม่แสดงอาการเบื่อหรือร าคาญ 6) คัมภีรัญจะกะถังกัตตา คือ สามารถ
แถลงเร่ืองที่ลึกล า้ สามารถน าเร่ืองที่ยากมาอธิบายให้เข้าใจง่ายแม้เร่ืองที่จะลึกซึง้เก่ียวกับชีวิต 
เก่ียวกับหัวข้อธรรมะที่ยาก ๆ ก็สามารถหาเร่ืองมายกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เข้าใจได้มีความ
ปรารถนาดีต่อทกุคน ความสามารถให้การชีแ้จงแสดงธรรมอย่างแจ่มแจ้งเสมือนการจดุคบเพลิงใน
ที่มืด หงายของที่คว ่า เปิดของที่ปิด ผู้ ฟังยอมคลายความสงสัยอย่างสิน้เชิง สามารถเดินไปสู่
หนทางพ้นทกุข์ได้อย่างมัน่ใจ และ 7) โนจัฏฐาเนนิโยชะเน คือ ไม่ชกัน าไปในทางเสื่อม ประพฤติ
ตนอยู่ในท านองครองธรรม ไม่ยอมท าเร่ืองที่เป็นความเสื่อมเสียพดูอย่างไรก็ท าอย่างนัน้ คงเส้นคง
วาไม่มีเบือ้งหน้าเบือ้งหลงั ผู้ ถ่ายทอดพระพทุธศาสนา จะต้องบริสทุธ์ิใสสะอาดพร้อมที่จะประกาศ
ให้ชาวโลกรู้และท้าทายให้มาพิสจูน์ได้เสมอ 

2. การปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้มัวหมองหรือเสื่อมลง ซึง่ค าว่า ปกปอ้ง 
หมายถึง การรักษา คุ้มครอง ปอ้งกนัพระพทุธศาสนาดงัต่อไปนี ้

   2.1 การรักษาพระพุทธศาสนา การรักษาศาสนธรรม คือ ค าสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ในลักษณะเดิม เพื่อให้เกิดเป็นหลักในการปฏิบัติ และควาคิดเห็น
ในทางพระพทุธศาสนาตรงกนั ดงันี ้

        - การรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในศาสนธรรมทัง้สว่นที่เป็นพระธรรมและพระวินยั 

        - การรักษาพระพุทธศาสนาในด้านศาสนพิธี คือ พิธีกรรมต่าง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ศาสนพิธีเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ ร่วมในศาสนพิธีเป็น
ความประทับใจและเป็นความขลังศัก ด์ิสิท ธ์ิ  ช่วยให้ เกิดความเป็นอันห น่ึงอันเดียวกัน 
พทุธศาสนิกชนทกุฝ่ายจะต้องช่วยกนัรักษาด้วยการปฏิบติัศาสนพิธีให้ถูกต้อง 
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       - การรักษาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ได้แก่ โบสถ์ วิหาร  ศาลาการ
เปรียญ กฏุิ เจดีย์ ฯลฯ จะต้องมีการบ ารุงรักษาอย่าให้ทรุดโทรม การก่อสร้างเพิ่มเติมถ้าจ าเป็นต้อง
มีควรค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่ ชาวพทุธทุกคนจะต้องช่วยกนัท านุบ ารุงรักษาอย่า
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุฝ่ายเดียว เพราะพระภิกษุท่านจะต้องปฏิบติัตามพระวินัยคงไม่
สะดวกที่จะมาท าหน้าที่สร้าง ซ่อมแซม รักษา พทุธศาสนิกชนทุกฝ่ายจะต้องช่วยกนัจึงจะสามารถ
รักษาศาสนสถาน ศาสนวตัถไุด้ 

        - การรักษาศาสนบุคคล  คือ รักษาพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระภิกษุสามเณรและชาวพทุธทุกคน พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นมหาบุรุษที่ฝึกฝนอบรมตนเองจน
สามารถขจดักิเลสได้หมดสิน้ ตรัสรู้ความจริงเร่ืองโลกและชีวิต ประวติัของพระองค์จากหลกัฐานใน
พระไตรปิฎก บันทึกไว้อย่างไร ชาวพุทธจะต้องยืนหยัดในหลักฐานเหล่านัน้ การอธิบายในเร่ือง
เก่ียวกบัพุทธวิสยัจะต้องยึดหลกัฐานที่ท่านแสดงไว้ อย่าถอดความให้ผิดเพีย้น ชาวพทุธทุกคนทัง้
ภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ จะต้องพัฒนาคุณภาพในด้านความรู้และการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยที่สุด รักษาศีล 5 ละเว้นอบายมุข จะเป็นชาวพุทธที่
ถกูต้องอย่างแท้จริง 

   2.2 การคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระพทุธศาสนาเป็นที่เคารพสกัการะ คู่ชาติ
ไทย พลเมืองไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาท าให้อยู่กันอย่างมีความสขุ ชาวพุทธทุกคนถือ
ว่าเป็นหน้าที่ช่วยคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างความส านึกที่จะระวังรักษาพระพุทธ
สาสนา พุทธวฒันธรรม และชาวพทุธทุกคนโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลก ให้
สามารถอยู่ได้อย่างมีความสขุ 

   2.3 การปกป้องพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางศาสนาและ
วฒันธรรมของโลก เป็นหนทางแห่งความสงบสขุอนัเป็นที่ปรารถนาของทุกชีวิตในโลก ชาวพทุธทุก
คน จะต้องรักษาสืบต่อพระพทุธศาสนาไว้ให้ได้ด้วยการศึกษา ปฏิบติั คุ้มครอง ป้องกนั เพื่อให้คน
อยู่ส าหรับคนรุ่นต่อไปได้มีโอกาสพบปะและสัมผัสความสุขจากการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพทุธศาสนา โดยมีแนวทางปกปอ้ง ดงันี ้

-  การปกป้องพระพุทธ มีความหมายครอบคลุมทุกสิ่งที่เก่ียวเนื่องกับองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทัง้พระพุทธรูปเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจเชิงสัญลักษณ์อันเป็นที่เคารพ
สกัการะของพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไปจากการกระท าให้เกิดความมวัหมอง เช่น การบิดเบือนพทุธ
ประวติัการน าเอาพระพทุธรูปและพระนามของพระพทุธองค์มากล่าวล้อ ลบหลู่ดหูมิ่น การตดัเศียร
พระพุทธรูป การขโมยพระพุทธรูป การน าพระพุทธรูปไปกระท าเพื่อการค้า การน าพระพุทธรูปไป
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วางไว้ในที่ไม่ควร การน าพระพทุธรูปไปกระท าการอย่างอ่ืนที่มิใช่เพื่อการบูชา การกระท ากิริยาลบ
หลู่ต่าง ๆ ต่อพระพุทธรูป ฯลฯ ซึ่งชาวพุทธจะต้อปกป้องด้วยวิธีการต่าง ๆ อธิบายให้เข้าใจความ
จริง และแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนีก้ารป้องกันในด้านอ่ืน เช่น การวางก าลงัเวรยาม
ดูวแลพระพุทธรูปส าคัญที่เป็นในท้องถิ่น การติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยภายในวัด การ
บ ารุงซ่อมแซมบรูณะพระพทุธรูป โบสถ์ วิหารให้คงอยู่ในสภาพดีเสมอ 

-  การปกป้องพระธรรม ซึ่งเป็นค าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา อาจมี
บุคคลน าไปบิดเบือน เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง ท าให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจผิด น าไปสู่การ
แบ่งแยกทางความคิด บิดเบือนค าสอนที่แท้จริง ชาวพุทธจึงจ าเป็นต้องให้ค าส าคญัในการศึกษา
พระพุทธศาสนาเพื่อให้เข้าในในหลักธรรมค าสั่งสอนต่าง ๆ อย่างแท้จริง และหากพบว่าการ
บิดเบือนที่ร้ายแรงเพื่อผลประโยชน์สว่นตวัต้องรบแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้ทราบทนัที 

- การปกป้องพระสงฆ์ ผู้ สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นผู้ เผยแพร่พระธรรม 
แก่ประชาชน อาจมีผู้บ่อนท าลายพระสงฆ์ทัง้โดยเจตนาและโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การขู่ฆ่า
หรือท าร้ายเพื่อหวงัผลประโยชน์การให้ร้ายป้ายสี ฯลฯ ชาวพทุธควรช่วยกนัสอดส่องดูและเพื่อหา
วิธีการปกปอ้งสถาบนัสงฆ์ไม่ให้เสื่อมถ่อยจากศรัทธาจากพทุธศาสนิกชน  

- การปกป้องพุทธวัฒนธรรม  และศาสนสมบัติ  พุทธวัฒนธรรม ได้แก่ 
ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา และศาสนสมบัติ คือ วัตถุสิ่งก่อสร้าง และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เช่น วัด สถูป เจดีย์ โบสถ์ วิหาร ภาพวาด 
ภาพเขียน ก าแพงวัด ต้นไม้ ฯลฯ พุทธศาสนิกชนจะต้องช่วยกันปกป้องไว้ในด้านวัฒนธรรมก็
ประกอบกิจกรรม พิ ธีกรรม ตามประเพณีที่ถูกต้องไม่บิดเบือนในทางที่ผิด เพื่ อแสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตน และเมื่อมีผู้บิดเบือนประเพณีพิธีกรรม เพื่อประโยชน์สว่นตนก็แนะน าว่ากลา่ว 
ชกัชวนให้กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ศาสนสมบติัต่าง ๆ ก็ต้องช่วยการดแูลไม่ท าลาย ถ้าพบเห็นผู้บ่อน
ท าลายโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การขุดเจาะโบราณสถานเพื่อหาสมบติั หาพระเคร่ือง 
การปีนป่ายขีดเขียนก าแพงวดั การตดัต้นไม้ในวดั การลกัขโมยศาสนสมบติั ฯลฯ ต้องช่วยกนัดแูล
ปอ้งกนัแนะน า ตกัเตือนผู้กระท าผิดหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือผู้ เก่ียวข้องทราบ นอกจากนี ้
ต้องช่วยกนัท านบุ ารุงรักษาบรูณซ่อมแซม ศาสนสมบติัให้คงสภาพดีอยู่เสมอ 

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของชาวพุทธ 
นอกจากหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาให้ธ ารงอยู่แล้ว ชาวพุทธมีหน้าที่

ต้องปฏิบัติควบคู่กับการผดุงรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อความถูกต้องและความบริสุทธ์ิแห่งพระ
สทัธรรม ดงันี ้
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1. การปกป้องพระพุทธศาสนา โดยการช่วยกันเร่งเร้าให้ผู้ที่เก่ียวข้องหลาย ๆ 
ฝ่ายด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หากมีความเสื่อมจากพุทธบริษัทภายในหรือการแทรกแซงจาก
ลทัธิความเชื่ออ่ืน ๆ ที่เป็นภยัต่อพระศาสนา 

2. การช่วยป้องกันพระพุทธศาสนาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลบาง
กลุ่มโดยการช่วยอธิบายชีแ้จง หรือการแนะน าให้ไปศึกษาจากต าราต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดความ
เข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา 

3. การเรียน รู้และ เข้าใจหลักขอ งประเพ ณี และพิ ธีกรรมทั ง้ที่ เป็ นของ
พระพุทธศาสนาโดยตรงและที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาอ่ืน คือ พระพุทธศาสนานัน้มีการปฏิบัติ
ตามประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย ทัง้ที่เป็นพิธีกรรมของพระพทุธศาสนาโดยตรง เช่น พิธี
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า พิธีถวายทาน พิธีบรรพชาและอุปสมบท และที่มีอิทธิพลของศาสนาอ่ืน เช่น 
พิธีท าบุญขึน้บ้านใหม่ พิธีโกนจุก พิธีเจิมป้าย หรือพิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นต้น ซึ่งพิธีเหล่านีช้าวพทุธ
ควรศกึษาและปฏิบติัได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 

4. การประพฤติตามหลกัศีลธรรม คือ เมื่อเป็นชาวพุทธต้องยึดหลักปฏิบัติตาม
หลกัศีลธรรมของพระพทุธศาสนา เรียกว่า ศีล 5 หรือ เรียกว่าหลกัมนุษยธรรม 5 ประการ ได้แก่ ไม่
ฆ่าสตัว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมาทุกชนิด หลัก 5 
ประการนีถื้อว่าเป็นหลกัความบริสุทธ์ิขัน้พืน้ฐานท่ีชาวพุทธต้องยึดถือและปฏิบติัตามเพราะเป็น
ต้นเหตใุห้ถึงความดบัทกุข์อนัเป็นจดุมุ่งหมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา 

5. การให้ความร่วมมือและสง่เสริมการปฏิบติัตามประเพณีและพิธีกรรม คือ เมื่อ
มีพิธีกรรมทางศาสนาชาวพุทธควรให้ความร่วมมือเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรือง เช่น การฟังธรรมเทศนา การรักษาศีลอโุบสถ การส่งเสริมการอปุสมบท การร่วมเวียน
เทียนในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 

6. การให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยการท านุบ ารุงสถาบันและบุคคลที่
เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาสม ่าเสมอ เช่น การท าบุญตักบาตร การถวายเคร่ืองไทยธรรม 
จตปัุจจัยทัง้หลาย รวมทัง้ระดมก าลงักาย ก าลงัความคิด และก าลงัทรัพย์หรือการบริจาคเพื่อร่วม
ปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามต่าง ๆ 

7. การน าหลักธรรมมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต คือ เมื่อได้รับฟังธรรมอันใด 
ที่พระสงฆ์ท่านสั่งสอน ก็น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น หลักการคิดแก้ปัญหาด้วย  
อริยสัจ 4 หลกัการด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง หลักการบริโภคด้วยการค านึงถึงคุณค่าแท้ คุณ
ค่านิยม ฯลฯ 
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หน้าที่ของชาวพุทธตามหลักทศิ 6 
ทิศ 6 หมายถึง บุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ด้วย เปรียบได้

กับทิศที่อยู่รอบตัวเรา 6 ทิศ ซึ่งบุคคลในแต่ละทิศมีหน้าที่จะต้องปฏิบั ติต่อคนอ่ืน ๆ ด้วย
ภาระหน้าที่ที่แตกต่างกนั ดงันี ้

1. ทิศเบือ้งหน้า (ปุรัตถิมทิส) ได้แก่ บิดา มารดา ซึ่งที่มีต่อบุตร คือ ห้ามปราม
บุตรจากคนชั่ว ให้ตัง้อยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา หาคู่ครองที่สมควรให้ และมอบทรัพย์
สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร ในขณะที่บุตรมีต่อบิดามารดา คือ ท่านเลีย้งเรามา เลีย้งท่านตอบ 
ช่วยท ากิจของท่าน ด ารงวงศ์สกุล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท เมื่อท่านล่วงลบั
ไปแล้วท าบญุอทุิศให้ท่าน 

2. คือ ทิศเบือ้งหลงั (ปัจฉิมทิส) ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร ซึ่งสามีที่มีต่อภรรยา คือ 
ยกย่องในฐานะภรรยา ไม่ดหูมิ่น ไม่นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ หาเคร่ืองประดบัมา
ให้เป็นของขวญัตามโอกาส ในขณะที่ภรรยามีต่อสามี คือ จดังานบ้านให้เรียบร้อย สงเคราะห์ญาติ
มิตรทัง้สองฝ่ายด้วยดี ไม่นอกใจ รักษาสมบติัที่หามาได้ ขยนัไม่เกียจคร้านในงานทัง้ปวง 

3. ทิศเบือ้งขวา (ทักขิณทิส) คือ ได้แก่ ครู อาจารย์ ซึ่งครูที่มีต่อศิษย์ คือ ฝึกฝน
แนะน าให้เป็นคนดี สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง สอนศิลปวิทยาให้สิ น้เชิง ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน 
สร้างเคร่ืองคุ้มกนัภยัในสารทิศ คือ สอนให้ศิษย์ปฏิบติัได้จริง น าวิชาไปเลีย้งชีพ ท างานได้ ในขณะ
ท่ีศิษย์ที่มีต่อครู คือ ลกุต้อนรับแสดงความเคารพ เข้าหา ใฝ่ใจเรียนปรนนิบติั เรียนศิลปวิทยาโดย
เคารพ 

4. ทิศเบือ้งซ้าย (อุตตรทิศ) คือ ได้แก่ เพื่อน ซึ่งเพื่อนที่มีต่อเพื่อน คือ เผื่อแผ่
แบ่งปัน พูดจามีน า้ใจ ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน 
ในขณะที่เพื่อนตอบแทนเพื่อน คือ เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกัน เมื่อเพื่อนประมาทช่วย
รักษาทรัพย์สมบติัของเพื่อน ในคราวมีภยัเป็นที่พึ่งได้ ไม่ละทิง้ในยามทุกข์ยาก นบัถือตลอดถึงวงศ์
ญาติของมิตร 

5. ทิศเบือ้งบน (อปุริมทิส) คือ ได้แก่ สมณะ (พระสงฆ์) ซึ่งหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่มี
ต่อสงฆ์ คือ ท าสิ่งใดก็ท าด้วยเมตตา พูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา คิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา ต้อนรับ
ด้วยความเต็มใจ อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4 ในขณะที่พระสงฆ์ที่มีต่อคฤหัสถ์ คือ ห้ามปรามจากความ
ชั่ว ให้ตัง้อยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ท าสิ่งที่เคยฟัง
แล้วให้แจ่มแจ้ง บอกทางสวรรค์ สอนวิธีด าเนินชีวิตให้ประสบความสขุความเจริญ 
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6. ทิศเบือ้งลา่ง (เหฏฐิมทิส) คือ ได้แก่ คนงาน คนรับใช้ ซึ่งนายจ้างที่มีต่อลกูจ้าง 
คือ จัดการงานให้ท าตามก าลังความสามารถ ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งาน และความเป็นอยู่  
จดัสวสัดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ได้ของแปลก ๆ พิเศษมาก็แบ่งปันให้ ให้มีวนัหยุด
และพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันสมควร ในขณะที่ลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง คือ เร่ิมท างานก่อน 
เลิกงานทีหลงั เอาแต่ของที่นายให้ ท างานให้เรียบร้อยและดีย่ิงขึน้ น าความดีของนายไปเผยแพร่ 

สรุปได้ว่า หน้าที่ชาวพุทธ คือ 1) เอาความดีใส่ตัว (ภวนากิจ) และ 2) เอาความ
ชัว่ออกจากตวั (ปหานกิจ) ผู้ เป็นบณัฑิตในพระพทุธศาสนา ที่เรียกว่าผู้ด าเนินชีวิตด้วยปัญญานัน้ 
ย่อมไม่ทอดทิง้หน้าที่ 2 ประการนี ้หากทอดทิง้เสียแล้วจะเป็นบณัฑิตได้อย่างไร หน้าที่ 2 ประการ
ข้างต้นนี ้ตรงกับพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในกรณียเมตตสูตรว่าผู้ ฉลาดในประโยชน์หวัง
บรรลุสันติบท คือ พระนิพพาน พึงท ากรณียกิจ 14 ประการ ดังต่อไปนีใ้ห้ได้ คือ 1) กล้าหาญ 2) 
ตรง 3) ซื่อตรง 4) ว่าง่าย 5) อ่อนโยน 6) ไม่เย่อหยิ่ง 7) สนัโดษ8) เลีย้งง่าย 9) ไม่มีงานมาก 10) 
ประพฤติเบากายเบาใจ 11) ส ารวมอินทรีย์ 12) มีปัญญารักษาตน 13) ไม่คะนอง และ14) ไม่ติด
ในตระกูล (ในขณะเดียวกัน ก็พึงเว้นความชั่วอันเป็นอกรณียกิจ คือ ไม่ควรท าชั่วอันใดแม้จะ
เล็กน้อยที่วิญญูชนทัง้หลายจะพึงติเตียนตนเองได้) ผู้ ใดก็ตามพยายามเอาความดีความเจริญใส่
ตัว ด้วยการท ากรณียกิจ 14 ประการ และเอาความชั่วออกจากตัว ด้วยการไม่ท าความชั่วแม้
เล็กน้อย ดงัที่พระพทุธองค์ตรัสไว้ข้างต้นนี ้โดยปฏิบติัอยู่เช่นนีเ้ป็นประจ าก็ย่อมพบความสขุ ความ
เจริญรุ่งเรืองในชีวิตอย่างแน่นอนและชื่อว่าปฏิบัติเพื่อบรรลุสันติบท คือ พระนิพพาน ในที่สุด
หน้าที่เหล่านีช้าวพทุธที่ยึดหลกัพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งควรให้ความสนใจทัง้ด้านการศึกษาและด้าน
ปฏิบติัเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นการสืบทอดอายุพระพทุธศาสนาให้
ยืนยาวถึงอนชุนคนรุ่นหลงัต่อไป 

ประชิด  สกุณะพัฒน์ (2548, น.12) อธิบายว่าหน้าที่ของชาวพุทธที่ส าคัญคือ 
การศึกษาหลักธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรม การบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นการสืบทอด
พระพทุธศาสนาอีกทางหนึ่งโดยปฏิบติัได้การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  

พระพรหมคณุาภรณ์ (2553, นน.55-58) ได้ให้หลกัชาวพทุธส าหรับใช้เป็นบรรทดั
ฐานในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วยหลกั 5 ประการ คือ 1) การยึดมั่นในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง
ตามหลักไตรสิกขา 2) การใฝ่พุทธคุณเป็นที่พึ่ง 3) การถือธรรมะเป็นใหญ่ 4) การสร้างสังคมที่
สามคัคีเกือ้กลูกนั และ 5) ความเพียรประกิจการงานให้ส าเร็จด้วยความดี  

สรุปได้ว่าการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของครู
ที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษาและการปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสัง่สอนทางพระพุทธศาสนาตามหลกั
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อุบาสกธรรม 5 ประการคือ 1) การมีศรัทธาในพระรัตนตรัย 2) การมีศีล 5 เป็นพืน้ฐานของชีวิต  
3) การไม่ถือมงคลต่ืนข่าว เชื่อกฎแห่งกรรม 4) การไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลกัพระพุทธศาสนา 
และ 5) การเอาใจใสท่ านบุ ารุงและช่วยกิจการพระพทุธศาสนา 

7.3.2 การวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ชาวพุทธ 
ส าหรับการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบวดัที่ใช้วดัครูเพื่อวดัพฤติกรรมการปฏิบติั

ตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ โดยศกึษาความหมายของพฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาว
พทุธ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมีศรัทธาในพระรัตนตรัย 2) ด้านการมีศีล 5 เป็นพืน้ฐานของ
ชีวิต 3) ด้านการไม่ถือมงคลต่ืนข่าว เชื่อกฎแห่งกรรม 4) ด้านการไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลัก
พระพทุธศาสนา และ 5) ด้านการเอาใจใสท่ านบุ ารุงช่วยเหลือกิจการพระพทุธศาสนา และได้สร้าง
ตารางวิเคราะห์เนือ้หาแล้วจึงท าการสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมเนือ้หาพฤติกรรมการปฏิบติัตน
ตามหลกัชาวพทุธ ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 10 ข้อ 

7.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
พินโย  พรมเมือง และคนอ่ืน ๆ (2562, นน.11-20) ได้ศึกษาคุณลกัษณะของครูตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคณุลกัษณะของครูตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีคุณลักษณะของครูตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พบว่ า ใน
ภาพรวมปัจจัยทางเพศมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
ไม่แตกต่างกนั 

ภทัธิยา แสนจ าสาร และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสขุ (2560, นน.98-104) พฒันา
โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตพุฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25  ผลการวิจัยพบว่า โมเดลที่พัฒนาขึน้มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ และภาวะผู้น าใฝ่บริการมี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ
ความพงึพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ  

พระมหาทวี  มหาปญฺโญ และ พระมหาปรทัตติ  ยาทองไชย (2562) ศึกษาวิจัย
เก่ียวกับการส่งเสริมความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาด้วยอุบาสกธรรมในสังคมไทย  พบว่า 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสทัธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านศาสนธรรม คือ ค าสอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้น าไปปฏิบัติตามได้ 2) ด้าน
ศาสนาบุคคล มีเหลาสาวกที่มีคุณภาพ คือ พทุธบริษัท 4 เป็นผู้ เข้าถึงศาสนธรรมตามระดบัต่าง  ๆ 
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3) ด้านศาสนสถาน คือ มีสถานที่ปฏิบติัที่เป็นสดัส่วนชดัเจน และ 4) ด้านศาสนพิธี คือ มีกิจกรรม
ส าหรับส่งเสริมให้เหลา่พทุธบริษัทมีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างเหนียวแน่น ซึ่งหลกัการดงักลา่วนีจ้ะท าให้
เกิดความมัน่คงในพระพทุธศาสนา ซึ่งเป็นการกระท าหน้าที่ระหว่างผู้น าคือพระสงฆ์ กบัผู้ตามคือ
อบุาสก อบุาสิกา โดยเฉาะอย่างยิ่งบทบาทด้านศาสนบุคคลจดัได้ว่าเป็นโครงสร้างองค์กรที่ส าคญั
ในการช่วยสนับสนุนให้มีการด ารงรักษาความมั่นคงและสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์กรไปสู่
บุคลากรใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ภายหลังผ่านรูปแบบการปฏิบัติตามหน้าที่ของบุคลากร 4 จ าพวก คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก และอบุาสิกา หลกัอบุาสกธรรมตามพทุธพจน์ประกอบด้วยธรรม 5 ประการ 
คือ 1) เป็นผู้ มีศรัทธา 2) เป็นผู้ มี ศีล 3) เป็นผู้ ไม่ ถือมงคลต่ืนข่าว เชื่อกรรม ไม่ เชื่อมงคล  
4) ไม่แสวงหาผู้ รับทักษิณานอกศาสนานี ้และ 5) ท าอปุการะในศาสนานีก้่อน  หลกัอุบาสกธรรม
เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการเผยแพร่ สนบัสนุนกิจการ พฒันาความมัน่คง และการยกระดบัจิต
วิญญาณไปสู่ความเป็นอริยบุคคลซึ่งเป็นระดับการพัฒนาที่สูงสุด ในมุมมองของผู้ วิจัยจึงสรุปว่า
หลกัอุบาสกธรรม คือ พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหลกัหน้าที่ชาวพุทธที่เป็นตัวชี ว้ัดหนึ่งใน
ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของในสถานศกึษา 

สรุปผลการทบทวนหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับตัวแปร
แฝงทัง้หมดในโมเดลเพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุสามารถสรุปได้ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 สรุปผลการศกึษาอิทธิพลเชิงสาเหตขุองตวัแปรแฝงทัง้หมดในโมเดล 

ตวัแปรเหต ุ ตวัแปรผล ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
ปรโตโฆสะที่ด ี จริยธรรมเชิงพุทธของ

ผู้บริหารสถานศกึษา 
สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. 
ปยต์ุโต) (2561b), เสกสรร ทองค า
บรรจง (2545) 

โยนิโสมนสิการ จริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศกึษา 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. 
ปยต์ุโต) (2561b), เสกสรร ทองค า
บรรจง (2545) 

บรรยากาศเชิงจริยธรรม
ของสถานศกึษา 

จริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศกึษา 

Victor and Cullen (1988), กงัสดาล 
เชาว์วฒันกลุ (2558),ปิยรัฐ ธรรม
พิทกัษ์ (2558), สมัฤทธ์ิ กางเพ็ง 
(2551) 
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ตาราง 1 (ต่อ)   

ตวัแปรเหต ุ ตวัแปรผล ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
จริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศกึษา 

ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติ
ของทีมงาน 

เสกสรร ทองค าบรรจง (2545), 
ปริศนา  รักษาเมือง (2558), รวิษฎา 
ถิรวชัรภวูดล (2559), สรีุย์พร บสุดี 
(2558), ณฐัยา สีหะวงษ์ (2561),  
อินแปลง อบอุ่น (2559) 

จริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศกึษา 

จิตลกัษณะของครู ทวีศกัด์ิ ทองทิพย์ (2558), จนัทรา 
พรมมี (2554), อ้อมเดือน สดมณี 
(2538), ปิยรัฐ ธรรมพิทกัษ์ (2558) 

จริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศกึษา 

พฤติกรรมการท างาน
อย่ างมี จ ริยธรรม เชิ ง
พทุธของครู 

เสกสรร ทองค าบรรจง (2545), 
ปริศนา รักษาเมือง (2558), รวิษฎา 
ถิรวชัรภวูดล (2559), สรีุย์พร บสุดี 
(2558), ณฐัยา สีหะวงษ์ (2561),   
อินแปลง อบอุ่น (2559) 

ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติ
ของทีมงาน 

พฤติกรรมการท างาน
อย่ างมี จ ริยธรรม เชิ ง
พทุธของครู 

เสกส รร  ท องค าบ รรจง  (2545), 
ปริศนา รักษาเมือง (2558), รวิษฎา 
ถิรวัชรภูวดล (2559), สุรีย์พร บุสดี 
(2558), ณั ฐยา สีหะวงษ์  (2561),   
อินแปลง อบอุ่น (2559) 

จิตลกัษณะของครู พฤติกรรมการท างาน
อย่ างมี จ ริยธรรม เชิ ง
พทุธของครู 

เสกส รร  ท องค าบ รรจง  (2545), 
ปริศนา รักษาเมือง (2558), รวิษฎา 
ถิรวัชรภูวดล (2559), สุรีย์พร บุสดี 
(2558), ณั ฐยา สีหะวงษ์  (2561),   
อินแปลง อบอุ่น (2559) 
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8. สถิติและโปรแกรมที่ส าคัญส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
8.1 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

เนื่องจากการวิจยัในครัง้นีม้ีลกัษณะเป็นการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุ (causal relationships) ระหว่างตัวแปรแฝง (latent variables) กับตัวแปรที่สงัเกตได้ 
(observed or manifest variables)  ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ตามโครงสร้างทางทฤษฎีโดยเรียกว่า 
โมเดลเชิงสมมติุฐาน ที่สามารถจ าลอง ปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึน้ว่ามีลกัษณะ
เป็นแบบเดียวกัน (isomorphism) จึงมีความมุ่งหมายหลกัเพื่อเป็นการทดสอบสมติฐานว่าโมเดล
เชิงสมมุติฐานที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้นัน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้อยเพียงใด  
อนัจะน าไปสู่ข้อสรุปที่สามารถยืนยนัเชิงทฤษฎีส าหรับน าไปใช้ในการพฒันาบุคคลต่อไป ผู้วิจยัจึง
ใช้โมเดลการวิเคราะห์เป็นโมเดลเดียวกบัการวิจยัโดยเรียกว่าโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น
หรือโมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship Model or LISREL Model) โดยที่นงลักษณ์
วิรัชชัย (2555: 19) กล่าวถึงจุดเด่นของสถิติวิเคราะห์โมเดลริสเรลไว้ 6 ประการ ได้แก่ 1) โมเดล
การวิจัยและโมเดลการวิเคราะห์เป็นโมเดลเดียวกัน 2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการน าเทอมความ
คลาดเคลื่อนมาร่วมวิเคราะห์ด้วย สามารถน าให้นักวิจัยแยกความคลาดเคลื่อนในการวัด
(measurement error) ออกจากตัวแปรแฝง ผลการวิจัยซึ่งมาจากการวิเคราะห์คะแนนจริง  
(true score) ที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด จึงมีความถูกต้องสูงกว่าสถิติวิเคราะห์แบบเดิม  
3) การผ่อนคลาย (relax) ข้อตกลงทางสถิติที่ว่าด้วยเทอมความคลาดเคลื่อนไม่สัมพันธ์กัน  
ท าให้ขอบข่ายของการวิเคราะห์ท าได้กว้างขวาง 4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
โมเดลระหว่างกลุ่มประชากร และระหว่างช่วงเวลาได้ 5) วิเคราะห์ปัญหาการวิจยัที่เก่ียวกบัข้อมูล 
พหุระดับ และพหุกลุ่มได้  และ 6) การวิ เคราะห์ ข้อมูลส าหรับปัญหาวิจัย เก่ียวกับสถิ ติ 
นนัพาราเมตริกได้ 

8.2 การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง 
กระบวนการวิจัยโดยทั่วไปเร่ิมจากปัญหาการวิจัย จากนัน้ผู้ วิจัยจะมีการทบทวน

เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัประเด็นที่ผู้ วิจยัต้องการค าตอบ เพื่อน ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดและสมมติุฐานของการวิจยั ด าเนินการรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างที่มีความเป็น
ตัวแทนของประชากร ด้วยเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ เสร็จแล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแปล
ความหมายเพื่อพยายามสรุปอ้างอิงไปยงัประชากร ด้วยการอนุมานค่าสถิติไปยงัพารามิเตอร์ของ
ประชากรโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาหรือบรรยาย(descriptive statistic) และสถิติเชิงอนมุานหรือ
อ้างอิง (Inferential Statistics) โดยที่ สุภมาส  อังศุโชติ (2557, นน.1-3)อธิบายว่าการใช้สถิติ
เหล่านัน้มักอิงกับทฤษฎีการวัดแบบดัง้เดิม คือ ความคลาดเคลื่อนของทุกตัวแปรต้องมีการแจก
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แจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ และความแปรปรวนเป็น 1 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรหนึ่งจะ
สมัพนัธ์กบัความคลาดเคลื่อนของตวัแปรอ่ืนไม่ได้ ย่ิงไปกว่านัน้สถิติบางตวั เช่น การวิเคราะห์การ
ถดถอย (regression analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบ ( factor analysis) ยังมี ข้อตกลง
เบือ้งต้นว่าการวัดต้องปราศจากความคลาดเคลื่อน ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติของการวัดทาง
สงัคมศาสตร์แลพฤติกรรมศาสตร์ นอกจากนีน้งลกัษณ์ วิรัชชยั (2542, น.1) ชีใ้ห้เห็นถึงเป้าหมาย
ของการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์โดยทัว่ไป คือ การบรรยาย (description) การ
อธิบาย (explanation) การพยากรณ์ (prediction) และการควบคุม (control) ปรากฏการณ์ใน
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยซึ่งจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งยุทธวิธีส าคัญส าหรับการวิจัย
เพื่อตอบปัญหาวิจัยตามเป้าหมายดังกล่าว คือ การสร้างโมเดลการวิจัย ( research model)  
โดยอาศยัทฤษฎีเป็นพืน้ฐาน  

พูลพงศ์ สุขสว่าง (2556, นน.19-21) อธิบายวิธีการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง  
ไว้ 2 วิธี คือ 1)วิธีการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างแบบสองขัน้ตอน ( two step approach to 
modeling) ประกอบด้วย ขัน้ตอนแรก คือการตรวจสอบโมเดลการวัด (measurement model) 
โดยพิจารณาว่าตวัแปรแฝงที่ท าการศึกษาวดัมาจากตวัแปรสงัเกตที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ขัน้ตอนที่สอง วิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (structural model) และ 2) วิธีการพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างแบบสี่ขัน้ตอน 
(four step approach to modeling) ประกอบด้วย ขัน้ตอนแรก วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(exploratory factor analysis) เพื่อคดัเลือกตวัแปรแฝงที่มีความส าคญัเข้าสูโ่มเดลการวดั ขัน้ตอน
ที่สอง ตรวจสอบโมเดลการวัด (measurement model) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวแปร เพื่อยืนยัน
โครงสร้างของโมเดลการวัดในขัน้ตอนแรกโดยใช้การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(confirmatory factor analysis) ขัน้ตอนที่สาม ตรวจสอบความสมัพันธ์ของตัวแปรแฝงในโมเดล
สมการโครงสร้างว่ามีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างหรือไม่ 
และขัน้ตอนที่สี่  วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่
พฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  

สุนทรพจน์  ด ารงค์พานิช (2563, น.29) อธิบายกระบวนการพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้างที่เร่ิมจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดเชิงทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั และพัฒนากรอบแนวคิดให้อยู่ในรูปแผนภาพความสมัพันธ์ระหว่าตวัแปร หรือ
เรียกว่าโมเดลสมมติฐาน จากนัน้จึงพฒันาเคร่ืองมือ รวบรวมข้อมลู จดัเตรียมข้อมลู และวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องหรือความตรงระหว่างโมเดลสมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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และอาจมีการปรับโมเดลในกรณีโมเดลใช้การวิเคราะห์ที่มีตวัแปรแฝง แล้วจึงสรุปและอภิปรายผล
ในรายงานการวิจยัต่อไป 

อิศรัฏฐ์  รินไธสง (2564, นน.250-267) อธิบายว่าโมเดลสมการโครงสร้างคือชุดของ
โมเดลทางสถิติที่ใช้ประเมนความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ประกอบด้วยโมเดลโครงสร้างกับโมเดลการวัด กระบวนการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างที่
ส าคัญประกอบด้วย 1) การสร้างโมเดลเชิงทฤษฎี 2) การก าหนดลักษณะเฉพาะของโมเดล  
3) การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียว 4) การเลือกวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ 5) การปรับโมเดล 
และ 6) การแปรความหมายของผลการวิเคราะห์ที่ได้ 

นงลักษณ์  วิรัชชัย (2555, น.43) อธิบายถึงสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model : SEM)  ห รือ  โม เดลลิ ส เรล  (Linear Structural Relationship : 
LISREL) เป็นสถิติวิเคราะห์ที่ได้รับการพฒันาใหม่ โดยยงัคงความเป็นสถิติวิเคราะห์ที่ใช้หลกัการ
วิเคราะห์แบบเดิมแต่มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึน้ ให้ลดข้อจ ากัด และให้สามารถใช้วิเคราะห์
ข้อมลูได้กว้างขวางกว่าเดิม ซึ่งพัฒนาขึน้โดย Karl G. Joreskog เมื่อปี ค.ศ. 1960 โดยบูรณาการ
โมเดลการวัดตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ และโมเดลโครงสร้างตามหลักการวิเคราะห์
อิทธิพล กับวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ตามหลกัวิชา เศรษฐมิติ (econometrics) กล่าวได้ว่า
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เป็นสถิติขัน้สูงที่ได้รับการพัฒนาใหม่ แต่ยังคงมีหลักการ
พืน้ฐานทางสถิติแบบเดิม  

สรุปได้ว่าการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นประกอบด้วยขัน้ตอนที่ส าคัญ 
6 ขัน้ตอน คือ 1) การก าหนดข้อมลูเฉพาะของโมเดล (specification of the model) 2) การระบุค่า
ความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (identification of the model) 3) การประมาณค่าพารามิเตอร์
จากโมเดล (parameter estimation from the model ) 4) การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
(goodness of fit test) ระหว่างข้อมลูเชิงประจกัษ์กบัโมเดลลิสเรล และ 5) ขัน้ที่ห้าการปรับโมเดล 
(model adjustment) และ 6)การแปลความหมายโมเดล ( Interpretation model) แสดงดัง
ภาพประกอบ 35 
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ภาพประกอบ 35 ขัน้ตอนการวิเคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 

ที่มา: นงลกัษณ์  วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย. พิมพ์
ครัง้ที่ 3. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

8.3 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
8.3.1 แนวคิดพืน้ฐานและความเป็นมาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พหุระดับ 

ศิริชยั กาญจนวาสี (2554, น.86) อธิบายถึงแนวคิดพืน้ฐานของการวิเคราะห์พหุ
ระดับว่าเป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรท านายหลายระดับที่มีต่อตัว
แปรตาม ซึ่งตัวแปรท านายมีโครงสร้างเป็นระดับลดหลัน่ (Hierarchical) อย่างน้อย 2 ระดับ โดย
ตวัแปรท านายและตวัแปรตามที่อยู่ระดับล่างต่างมีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับอิทธิพล
ร่วมกนัจากตวัแปรท านายที่อยู่ระดบับน 

การวิเคราะห์พหุระดับมีรากฐานการพัฒนานับตัง้แต่มีการวิจัยเร่ือง “The 
Equality of Education Opportunity” ของ Jame Coleman และคณะ ในปี ค.ศ.1966 เป็นต้นมา 
ท าให้นักวิจัยทางการศึกษานิยมท าวิจัยกับข้อมูลหลายระดับมากขึน้ โดยเฉพาะการตอบปัญหา
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนในระดบัห้องเรียนหรือบุคคล โดยมีการควบคมุตวัแปรแทรก
ซ้อนตามหลกัการวิจยัเชิงทดลองมาเป็นการวิจยัตามนวเศรษฐศาสตร์ที่เป็นการวิจยัเชิงส ารวจด้วย
การใช้ข้อมลูหลายระดบัผสมผสานกบัการวิจยัเชิงสงัคมวิทยาซึง่เน้นการเปรียบเทียบและใช้ข้อมลู
หลายระดับตามสภาพสังคมและชุมชน และต่อมาในปี ค.ศ. 1976 Cronbach ได้เสนอแนว
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ทางการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการแบ่งอิทธิพลของตวัแปรการศกึษาออกเป็นอิทธิพลภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม ในปี ค.ศ. 1987 Burstein และคณะได้เสนอเทคนิคแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลพหุ
ระดับเรียกว่า “Slope as Outcome” ที่ใช้เทคนิคการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบแบ่งส่วนก าลงั
ส อ ง น้ อยที่ สุ ด  (OLS Separate Equation Approach) ต่ อม า ใน ปี  ค .ศ . 1986  Bryk and 
Raudenbush ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับที่มีชื่อว่าโปรแกรม 
HLM (Hierarchy Linear Model) ในปี ค.ศ.1987 Goldstein พัฒนาโปรแกรม MLM (Multilevel 
Model) (สมถวิล  วิจิตรวรรณา, 2556, นน.53-54) 

สนุทรพจน์  ด ารงค์พานิช (2563, นน.2-3) อธิบายว่าพืน้ฐานในการศึกษาโมเดล
สมการโคร้งสร้าง มีความเก่ียวข้องกบัการศึกษา “ความแปรปรวนร่วม” (Covariance) ระหว่างตัว
แปรจ านวนสองตัว เช่น ตัวแปร X และตัวแปร Y (เขียนแทนด้วย COVXY) เป็นค่าสถิติที่แสดงถึง
ปริมาณความผันแปรระหว่างตัวแปร X และ Y ที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกันว่ามีมากน้อยเพียงใด 
สามารถน าค่าความแปรปรวนมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้ 2 ลักษณะ คือ  
1) ความแปรปรวนกระหว่างกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ เพื่อใช้พิจารณาโครงสร้างหรือแบบแผนการ
รวมกลุ่มตัวบ่งชีน้ัน้ ๆ น าไปสู่การระบุขอบเขตการอธิบายมโนทัศน์ การอธิบายของเขตตัวแปร
ทัง้หมดอย่างครอบคลมุทกุกลุม่ หรือทุกองค์ประกอบ (Factor) หรือ ตวัแปรแฝง (Latent Variable) 
และ 2) ความแปรปรวนร่วมในลกัษณะความสมัพันธ์เชิงสาเหต ุ(Causal Relationship) หรือการ
ท านาย (Prediction) เพื่อพิจารณษว่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระส่งผลต่อความแปรปรวน
ของตวัแปรตามหรือไม่เพียงใด 

8.3.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์พหุระดับ 
บ ริค แล ะ รา เดนบั ช  (Bryk and Raudenbush, 1992 อ้ า งถึ ง ใน  ส ม ถวิ ล  

วิจิตรวรรณา, 2556, น. 57) อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์พหุระดับไว้ 2 ประการ คือ  
1) เพื่อจ าแนกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมตามระดับโครงสร้างข้อมูล และ 2) เพื่อ
ค านวณค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่อยู่ในระดบัเดียวกนัและตวัแปรที่อยู่ต่างระดบักนั ซึง่จาก
วตัถปุระสงค์ดงักลา่วน ามาซึง่หลกัการที่ส าคญัของการวิเคราะห์พหรุะดบัดงันี ้  

1) น าโครงสร้างระดับขัน้ของข้อมูลมาพิจารณา เป็นการให้ความส าคัญต่อ
ข้อมูลต่างระดับ การวิเคราะห์พหุระดับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายที่อยู่ในระดับ
เดียวกนั และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่อยู่ต่างระดบักนั 
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2) น าหลกัการตัวแปรสุ่มมาใช้ในการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร
ท านายและตัวแปรตามโดยถือว่าตัวแปรระดับกลุ่มน่าจะมีอิทธิพลที่แตกต่างกันต่อตัวแปรระดับ
บคุคล 

3) ใช้หลกัการของการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไปได้สงูสดุของค่าสมัประสิทธ์ิ
และทฤษฎีของเบร์ ในการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยซึ่งจะท าให้ผลการวิเคราะห์มีความ
แม่นตรงสงูขึน้และมีความคลาดเคลื่อนต ่า 

บริคและราเดนบัช (Bryk and Raudenbush, 2002, p. 7 อ้างถึงใน บุญเรียง  
ขจรศิลป์, 2555, นน.4-5) ได้ระบวุ่าการใช้การวิเคราะห์พหรุะดบันัน้มีวตัถปุระสงค์ 3 ประการ คือ 

1) ปรับปรุงคณุภาพของการประมาณค่าของผลกระทบในระดบับคุคล  
Braun, Jones, Rubin and Thayer (1983) ได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้

คะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานในการคดัเลือกชนกลุ่มน้อยเพื่อเข้าศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจ สถานศึกษาหลายแห่งพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการพยากรณ์ความส าเร็จ
ของนกัศึกษาในภายหลงั ซึ่งตามข้อเท็จจริงก็คือผู้สมคัรส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว ดงันัน้สมการที่ใช้
ในการพยากรณ์อาจจะไม่เหมาะสมกับผู้สมคัรที่เป็นชนกลุ่มน้อย ถ้าจะให้เกิดความยุติธรรมต้อง
สร้างสมการณ์พยากรณ์ส าหรับชนกลุ่มน้อยของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะชนกลุ่ม
น้อยมีจ านวนน้อยมากในสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการน าข้อมูลจากทุก
สถานศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกนัโดยไม่สนใจว่าผู้สมคัรอยู่ในสถานศึกษาใด แต่เนื่องจากผู้สมคัรที่
เป็นเป็นชนกลุ่มน้อยจะมีจ านวนมากในสถานศึกษาบางแห่งเท่านัน้ ดังนัน้อาจส่งผลให้เกิดความ
ล าเอียงในการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ซึ่ง Braun และคณะใช้การวิเคราะห์พหุระดบั
เพื่อแก้ปัญหาดงักลา่ว 

2) ตรวจสอบผลกระทบของตัวพยากรณ์ในระดับกลุ่มต่อขนาดอิทธิพลของ
ตวัแปรในระดบักลุม่ 

ฮาร์ลีย์ Hale (1983)ได้ศึกษาผลกระทบของการศึกษาของมารดา และที่
อยู่อาศยัในเมืองกบัชนบทต่อภาวะการเจริญพนัธุ์ใน 15 ประเทศ พบว่าในหลายประเทศมารดาที่มี
การศึกษาสงูและมีที่อยู่อาศยัในเมืองคาดว่าจะมีภาวะการเจริญพันธ์ต ่า แต่อย่างไรก็ตามจากผล
การส ารวจพบว่าผลกระทบดงักลา่วขึน้อยู่กบัผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศและความพยายามใน
การวางแผนครอบครัวของแต่ละประเทศ ซึ่งสภาพดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้การ
วิเคราะห์พหรุะดบั 

3) จ าแนกความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของข้อมลูในแต่ละระดบั 
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นักวิจัยทางการศึกษาหลายคนที่ ได้ศึกษาพัฒนาการของนักเรียน 
แต่ละคน ซึ่งอยู่ภายใต้ห้องเรียนแต่ละห้อง และภายใต้โรงเรียนแต่ละโรงเรียน ซึง่ข้อมลูในลกัษณะ
นีส้ามารถใช้การวิเคราะห์พหุระดับโดยใช้โมเดล 3 ระดับ เช่น การศึกษาวิจัยของ Bryk และ 
Raudenbush (1988) ได้น าเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 3 ระดบั โดยใช้ข้อมลูจากการศึกษาระยะ
ยาวของโครงการ Sustaining Effects Study ซึ่งได้รวบรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียน 618 คน จาก 86 โรงเรียน โดยมีการวัดซ า้ 5 ครัง้ ในช่วงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 -3 
การศึกษาครัง้นีไ้ด้มีการจ าแนกความแปรปรวนของอัตราการพัฒนา (Growth rate) ของนักเรียน
ทัง้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าความแปรปรวนของอัตราการ
พัฒนาเป็นความแปรปรวนระหว่างโรงเรียนสูงถึงร้อยละ 83 ในขณะที่ความแปรปรวนของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ณ จุดเร่ิมต้นระหว่างโรงเรียนมีเพียงร้อยละ 14 
เท่านัน้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศึกษาภาคตดัขวาง (Cross-sectional studies) เก่ียวกบัผลกระทบ
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างโรงเรียนด้วยวิธีการวิเคราะห์โดยใช้โมเดลแบบดัง้เดิมนัน้จะไม่
สามารถตรวจสอบความแปรปรวนของอัตราการพัฒนาหรืออัตราการเรียนรู้ (Learning rate) ทัง้
ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนได้ แต่ถ้าใช้การวิเคราะห์พหรุะดบัจะสามารถตรวจสอบได้ 

นงลกัษณ์  วิรัชชัย (2538) อธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์พหุระดับไว้
ดังนี  ้คือ 1) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ (Growth) ของสิ่งที่ศึกษาในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 2) เพื่อประมาณค่าสว่นประกอบของความแปรปรวนของตวัแปรแต่ละตวัตลอดจน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรในแต่ละระดับว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่มากน้อย
เพียงใด 3) เพื่อศึกษาผลของตัวแปรต้นที่มีอิทธิผลต่อตัวแปรตามถึงระดับหน่วยการวดัที่เล็กที่สุด 
และศึกษาว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่อยู่ต่างระดับกันนัน้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  และ  
4) เพื่อศกึษาผลของตวัแปรต้นที่มีต่อตวัแปรตามในแต่ละระดบั 

8.3.3 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
นงลกัษณ์  วิรัชชัย (2552) อธิบายว่าโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบั (MSEM) 

เป็นการบูรณาการ SEM และ HLM โดยที่มี โมเดลย่อยเก่ียวกับ ANOVA, ANCOVA, MRA, 
MMRA, MANOVA, MANCOVA ร่วมกัน มีศักยภาพในการวิเคราะห์อิทธิพลก ากับ (Moderation 
Analysis) ได้ โดยที่ SEM ใช้กลยุทธกลุ่มพหุ ส่วน HLM เป็นการวิเคราะห์สมการในระดับ 2 หรือ
ระดับกลุ่มที่มีค่าความชันเป็นเป็นตัวแปรตามนั่นเอง ลักษณะดังกล่าวท าให้สามารถบูรณาการ 
SEM และ HLM ได้ 
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แต่เดิมนัน้แนวคิดการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างตัวแปรคัน่กลางพหุระดับ
นิยมใช้แนวคิดการวิเคราะห์พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้นลดหลั่น  (Hierarchical linear model: 
HLM) แต่แนวคิดดังกล่าวไม่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางที่มีตัวแปรผลลัพธ์
เป็นข้อมูลในระดับ 2 หรือระดับที่สูงกว่าได้ และยังมีข้อจ ากัดส าคัญในการประมาณค่าอิทธิพล
ทางอ้อมของตัวแปรอิสระที่มี ต่อตัวแปรตามผ่านตัวแปรคั่นกลาง คื อ ไม่สามารถจ าแนก
องค์ประกอบของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มออกจากกันได้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (Härnqvist, 1978; Muthén,1994) นอกจากนีย้ังมีข้อจ ากัดใน
การวิเคราะห์โมเดลที่มีความซบัซ้อนที่ต้องแยกการวิเคราะห์ทีละสว่นหรือวิเคราะห์ได้ทีละคู่ของชุด
ตวัแปร คือ ไม่สามารถท าการวิเคราะห์ครัง้เดียวพร้อมกนัทัง้โมเดลได้เนื่องจากอาศยัหลกัการของ
การวิเคราะห์การถดถอยจึงต้องมีการวิเคราะห์หลายครัง้ส่งผลให้โมเดลที่ท าการวิเคราะห์ขาด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเกิดความคลาดเคลื่อนมากขึน้ (Preacher, Zhang, & Zyphur, 
2011) 

จากข้อจ ากดัของการใช้แนวคิดการวิเคราะห์พหุระดบัด้วยโมเดลเชิงเส้นลดหลัน่
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้นักวิจัยพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ในการวิเคราะห์โมเดลตวัแปรคัน่กลางพหรุะดบั จึงพบว่าเทคนิคการวิเคราะห์
ที่สามารถลดข้อจ ากดัดงักล่าวได้ คือ เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบั หรือที่
เรียกสัน้ ๆ ว่า “MSEM” (Multilevel Structural Equation Modelling) ตามแนวคิดของมิวเธ็นและ
เอสพาโรฮอฟ (Muthén and Asparouhov, 2008) 

ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ และ น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2557 , นน.3-14) น าเสนอว่า
ปัจจุบนัโมเดลตวัแปรคั่นกลาง (Mediated model) เป็นสิ่งที่ก าลงันิยมศึกษากันมากขึน้เนื่องจาก
เป็นตวัแปรที่สามารถท าความเข้าใจกลไกของตวัแปรอิสระที่ส่งผลต่อผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ได้หรือกล่าว
ได้ว่าเป็นการวิเคราะห์กระบวนการหรือการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปร
ในซึ่งสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 1) โมเดลตัวแปรคั่นกลางหนึ่งระดับ และ 2) โมดลตัวแปร
คัน่กลางพหรุะดบั ซึง่แต่ละประเภทมีรายละเอียดที่ส าคญั ดงันี ้

1) โมเดลตัวแปรคั่นกลางหนึ่ งระดับ หมายถึง ตัวแปรที่สามที่ เปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยเป็นตัวแปรที่ระบุว่าอิทธิพลของตัวแปร
อิสระที่มีต่อตวัแปรตามจะเกิดขึน้ได้อย่างไร (Baron & Kenny, 1986 อ้างถึงใน ปิยรัฐ ธรรมพิทกัษ์ 
และน าชยั ศภุฤกษ์ชยัสกลุ, 2557, นน.3-14) 
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ภาพประกอบ 36 โมเดลความสมัพนัธ์ที่ไม่มีตวัแปรคัน่กลาง (Unmediated model) 

ที่มา: ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). เทคนิคการวิเคราะห์
โมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์พหุระดบักับการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางพหุระดับ. ใน รวม
บทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพือ่การวิจัยพฤติกรรมในองค์การ.  กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มศว. 

 

ภาพประกอบ 37 โมเดลตวัแปรคัน่กลางหนึ่งระดบั (Mediated model) 

ที่มา: ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). เทคนิคการวิเคราะห์
โมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์พหุระดบักับการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางพหุระดับ. ใน รวม
บทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพือ่การวิจัยพฤติกรรมในองค์การ. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มศว. 

จากภาพประกอบ 36 อิทธิพลรวมของตวัแปรอิสระที่มีต่อตวัแปรตามคือเส้นทาง 
c แต่ในกรณีที่มีกระบวนการอ่ืน ๆ หรือมีตวัแปรคัน่กลางระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามที่ท า
ให้ตวัแปรอิสระมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อตัวแปรคั่นกลางก่อน จากนัน้ตวัแปรคัน่กลางจึงส่งผลไปยัง
ตวัแปรตามจึงจะเรียกว่าเป็นโมเดลตวัแปรคัน่กลางดงัภาพประกอบ 37 ซึง่เรียกเส้นทาง c’ ว่าเป็น
ผลทางตรง (Direct effect) แต่ตวัแปรตามจะไม่ได้รับอิทธิพลทัง้หมดจากตวัแปรอิสระ เพราะจะมี
อิทธิพลจากตวัแปรคัน่กลางรวมอยู่ด้วย  

การทดสอบบทบาทของตัวแปรในฐานะที่เป็นตวัแปรคั่นกลางโดยทั่วไปสามารถ
ประมาณค่าได้โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple regression) ซึง่ใช้วิธีการประมาณ
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ค่าแบบอาศัยผลต่างก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least squares: OLS) ทัง้นี  ้วิธีการที่ได้รับ
ความนิยมและแพร่หลายคือวิธีการของบารอนและเคนนี (Baron & Kenny, 1986 อ้างถึงใน ปิยรัฐ 
ธรรมพิทักษ์ และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. 2557 :3-14) โดยแบ่งวิธีการวิเคราะห์ออกได้เป็น 4 
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1) ประมาณค่าความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (เส้นทาง 
c) โดยความสมัพนัธ์ ดงักลา่วต้องมีนยัส าคญั  

2) ประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรคั่นกลาง 
(เส้นทาง a) โดยความสมัพนัธ์ ดงักลา่วต้องมีนยัส าคญั  

3) ประมาณค่าความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรคั่นกลางกับตัวแปรตาม 
(เส้นทาง b) โดยความสมัพนัธ์ ดงักลา่วต้องมีนยัส าคญั  

4) แสดงผลของตัวแปรคั่นกลางกับตัวแปรตามในสมการถดถอย โดยให้ตัว
แปรอิสระและตวัแปรคัน่กลาง ร่วมกนัท านายตวัแปรตาม ทัง้นีต้วัแปรคัน่กลางต้องสามารถท านาย
ตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญ และ ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีน้อยลง
หรือไม่มีนัยส าคัญซึ่งเรียกว่าตัวแปรคั่นกลางส่งผลบางส่วน (Partial mediation) หากตัวแปร
คั่นกลางส่งผลอย่างสมบูรณ์ต่อตัวแปรตาม (Complete mediation) จะท าให้เส้นทางระหว่างตัว
แปรอิสระกบัตวัแปรตาม (เส้นทาง c’) มีค่าเป็นศนูย์  

2) โมเดลตัวแปรคั่นกลางพหุระดับ (Multilevel mediation model) จะมี
ความซบัซ้อนกว่าโมเดลตัวแปรคั่นกลางหนึ่งระดับ และต้องใช้แนวคิดการค านวณซ า้ ( Iterative 
approach) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การวิเคราะห์โมเดล
ลักษณะนีส้ามารถท าได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายแบบ เช่น การวิเคราะห์พหุระดับด้วย
โมเดลเชิงเส้นลดหลั่น (HLM) หรือการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) ซึ่งแต่ละ
เทคนิคนัน้ต่างก็มีรายละเอียดรวมถึงข้อดีและข้อจ ากดัของเทคนิคการวิเคราะห์ที่แตกต่างกนัไป ซึ่ง
ผู้ที่พัฒนาเทคนิคขึน้มาภายหลงัต่างก็พยายามลดข้อจ ากดัของเทคนิคการวิเคราะห์ที่มีอยู่เดิมท า
ให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นัน้มีความสอดคล้องกบัความเป็นจริงมากขึน้  
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ภาพประกอบ 38 โมเดลตวัแปรคัน่กลางพหรุะดบั (Multilevel mediation model) 

ที่มา: ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). เทคนิคการวิเคราะห์
โมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์พหุระดับกบัการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางพหุระดับ. ในรวม
บทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพือ่การวิจัยพฤติกรรมในองค์การ. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มศว. 

จากภาพประกอบ 38 โมเดลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลตัวแปรคั่นกลางพหุระดับ
แบบ 2-1-1 (ซึ่งหมายถึงระดับของตวัแปรอิสระ-ตวัแปรคัน่กลาง-ตัวแปรตาม) ซึ่งเป็นโมเดลที่เร่ิม
พบมากขึน้ในการวิจัยพหุระดับ โดยเฉพาะการวิจยัที่เก่ียวกับการเสริมสร้างป้องกนั การวิจัยทาง
การศึกษา และการวิจยัทางด้านองค์การ (Kenny, Kashy & Bolger, 1998; Krull & MacKinnon, 
2001 ; Kenny et al., 2003 ; Pituch et al., 2006 ; Tate & Pituch, 2007 ; MacKinnon, 2008 ; 
Pituch & Stapleton, 2008 cited in Preacher, Zyphur & Zhang, 2010 อ้างถึงใน ปิยรัฐ ธรรม
พิทักษ์ และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. 2557:3-14) ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ จาง ไซเฟอร์ และพรี
เชอร์ (Zhang, Zyphur, & Preacher, 2009) ที่ท าการศึกษาเก่ียวกับการทดสอบโมเดลตัวแปร
คั่นกลางพหุระดับโดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้นลดหลั่นระดับ (HLM) ซึ่งได้
ตัง้สมมติฐานว่า ความพึงพอใจในงาน (ตวัแปรระดบั 1) เป็นตวัแปรคัน่กลางระหว่างอิทธิพลของ
การท างานที่ยืดหยุ่นของหน่วยงาน (ตัวแปรระดับ 2) ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
(ตวัแปรระดบั 1) เป็นต้น  

โมเดลในการวิเคราะห์เป็นข้อมลูตวัแปรคัน่กลางพหรุะดบัแบบ 2-1-1 เป็นโมเดล
ที่เร่ิมพบมากขึน้ในการวิจัยพหุระดับ ตัวอย่างเช่น การวิจัยที่ตัง้สมมติฐานว่า ทักษะในงาน (ตัว
แปรระดับ 1) เป็นตัวแปร คั่นกลางระหว่างอิทธิพลของภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า  
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(ตัวแปรระดับ 2) ที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน (ตัวแปรระดับ 1) สามารถแสดงโมเดล  
การวิเคราะห์ได้ดงัภาพประกอบ 39 
 

 

ภาพประกอบ 39 โมเดลการวิเคราะห์ MSEM ของโมเดลตวัแปรคัน่กลางพหรุะดบัแบบ 2-1-1 

ที่มา: ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). เทคนิคการวิเคราะห์
โมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์พหุระดบักับการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางพหุระดับ. ใน รวม
บทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพือ่การวิจัยพฤติกรรมในองค์การ. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มศว. 

จากภาพ 39 จะเห็นได้ว่าการน าเสนอค่าประมาณของอิทธิพลทางอ้อมโดยรวม
เป็นค่าเดียวนัน้ไม่สอดคล้องถูกต้องตามหลกัความเป็นจริง โดยเฉพาะหากโมเดลตวัแปรคัน่กลาง
พหุระดบันัน้มีตวัแปรใด ตวัแปรหนึ่งถูกวดัในระดบั 2 อิทธิพลของตวัแปรคัน่กลางจะต้องเกิดขึน้ใน
ระดบัระหว่างกลุ่มเท่านัน้ ยกตวัอย่าง เช่น จากภาพ 39 หากต้องการศึกษารูปแบบ 2-1-1 โดยตัว
แปรอิสระ (X) คือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรในระดับกลุ่มหรือระดับ 2 ส่วนตัวแปร  
ในระดับบุคคลหรือตัวแปรในระดับ 1 ได้แก่ ตัวแปรคั่นกลาง (M) คือ ทักษะที่เก่ียวข้องกับการ
ท างาน และตวัแปรตาม (Y) คือ ผลการปฏิบติังานของพนกังาน เมื่อพิจารณาภายในกลุ่มเดียวกนั 
จะเห็นว่ามีเพียงตัวแปรทักษะในงานของพนักงานและผลการปฏิบติังานของพนักงานเท่านัน้ที่มี
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ความแตกต่างกันภายในกลุ่ม แต่ส าหรับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มนัน้ ภายใน
กลุ่มเดียวกนัจะไม่มีความแตกต่างกนัเกิดขึน้ เพราะมีหวัหน้าเพียงคนเดียว ค่าตวัแปรจึงมีเพียงค่า
เดียว ดังนัน้ตัวแปรในระดับกลุ่มจึงมีเฉพาะความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเกิดขึน้เท่านัน้ นั่นคือ 
หวัหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างกนัไป แต่ไม่เกิดความแปรปรวนภายในกลุ่ม ในขณะที่ตวั
แปรระดับบุคคลหรือระดับต ่ากว่า จะเกิดความแปรปรวนขึน้ ทัง้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
ดังนัน้ การประมาณค่าความแปรปรวนของตัวแปรระดับกลุ่มออกมาเพียงค่าเดียวจึงถือเป็น
ค่าประมาณที่คลาดเคลื่อน 

8.3.4 การวิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางพหุระดับแบบเดิมและข้อจ ากัด  
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการใช้แนวคิดการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางแบบ

ดัง้เดิม เช่น แนวคิดของบารอนและเคนนี (Baron & Kenny, 1986 อ้างถึงใน ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ 
และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2557, นน.3-14) นัน้ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีระดับเดียว แต่ไม่
เหมาะสม กับข้อมูลพหุระดับ เพราะข้อมูลพหุระดับจะละเมิดข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์
แบบดัง้เดิมที่ว่าข้อมูลจะต้องมีความเป็นอิสระจากกัน ดังนัน้ จึงมีการพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ
เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดบัด้วยโมเดลเชิงเส้นลดหลัน่ระดบั (HLM) ขึน้เพื่อใช้กบัข้อมลูที่มีหลาย
ระดับ อย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับดังกล่าวมีข้อจ ากัดที่ส าคัญอยู่สอง
ประการ ดังนี ้(Preacher, Zyphur, & Zhang, 2010 อ้างถึงใน ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ และน าชัย ศุภ
ฤกษ์ชยัสกลุ, 2557, นน.3-14)  

ข้อจ ากัด 1: การประมาณค่าอิทธิพลทางอ้อมจะพิจารณารวมกัน ไม่สามารถ
จ าแนกออกเป็นองค์ประกอบระหว่างกลุม่และองค์ประกอบภายในกลุม่ได้ 

เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดบัด้วยโมเดลเชิงเส้นลดหลัน่ระดบัไม่สามารถจ าแนก
อิทธิพลระหว่างกลุม่ออกจากอิทธิพลภายในกลุม่ได้ และจะรายงานค่าประมาณของความชนัเฉลี่ย
เพียงค่าเดียว (b) ซึ่งเป็นการรวมอิทธิพลทัง้สองแบบไว้ด้วยกัน ซึ่งหากน าค่าความชันดังกล่าวมา
อธิบายอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) จะท าให้เกิดค่าประมาณที่ล าเอียง (Bias) ที่ไม่ตรงกับ
ค่าจริงขึน้ ซึ่งยังไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือให้ความส าคัญมากนัก ในการวิเคราะห์พหุระดับด้วย
โมเดลเชิงเส้นลดหลัน่ระดบั ดงันัน้ การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์พหุระดับจึงเข้ามา
ช่วยลดข้อจ ากัดนีล้งได้ เนื่องจากสามารถให้ค่าประมาณของอิทธิพลทางอ้อมระหว่างกลุ่มที่ไม่
ล าเอียง (Unbias) เพราะสามารถจ าแนกค่าประมาณของอิทธิพลระหว่างกลุ่มและอิทธิพลภายใน
กลุม่ออกจากกนัได้  
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ข้อจ ากดั 2: ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในกรณีที่ตวัแปรผลลพัธ์หรือตวัแปรภายใน มี
ระดบัของข้อมลู อยู่ในระดบัสองหรือระดบับน  

เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้นลดหลั่นระดับสามารถใช้
วิเคราะห์โมเดลตวัแปรคั่นกลางพหุระดบัที่มีข้อมูลสองระดับได้เพียง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ 1-1-1 
กบั 2-1-1 เท่านัน้ ส่วนรูปแบบอ่ืน ๆ ไม่สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดบัด้วยโมเดลเชิงเส้น
ลดหลั่นระดับในการวิเคราะห์ได้ เนื่องจากไม่สามารถวิเคราะห์ โมเดลใด ๆ ที่มีตัวแปรผลลัพธ์ 
(ทัง้ตวัแปรคัน่กลางหรือตวัแปรตาม) เป็นตวัแปรในระดบัสอง (Level-2) หรือระดบับนได้ 

8.3.5 เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (Multilevel 
Structural Equation Modeling: MSEM)  

การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (Multilevel Structural 
Equation Modeling: MSEM) หรือโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วมพหุระดับ (Multilevel 
covariance structure model) เป็นการวิเคราะห์ที่บูรณาการทัง้การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) กับการวิเคราะห์พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้น
ลดหลัน่ (Hierarchical Linear Model: HLM) ไว้ด้วยกนัเพื่อใหสามารถมีศกัยภาพในการวิเคราะห์
เพิ่มขึน้ ใช้ทดสอบสมมติฐานได้หลากหลายมีความถูกต้องตามความเป็นจริงกบัปรากฏการณ์ใน
ธรรมชาติ ท าให้สามารถศึกษาความสัมพันธ์ทางการวัดตัวแปร (Measurement relationship) 
และความสมัพันธ์ทางโครงสร้าง (Structural relationship) ของตัวแปรได้ เนื่องจากการวิเคราะห์
พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้นแบบลดหลั่นระดับเป็นการวิเคราะห์ถดถอยโดยทั่วไป คือวิเคราะห์
ระหว่างกลุ่มหรือชุดของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตามเท่านัน้ ในขณะที่การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับจะมีลักษณะของการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) เพื่อ
ศึกษาลกัษณะโครงสร้างความสมัพันธ์ของตวัแปรครัง้เดียวพร้อม ๆ กนัว่ามีอิทธิพลต่อกันอย่างไร 
ประกอบกบัการวิเคราะห์พหรุะดบัมีความสอดคล้องกบัธรรมชาติของข้อมลูจริงที่มีระดบัของข้อมลู
จากแหล่งข้อมูลตามธรรมชาติ ปัญหาที่พบคือการวิเคราะห์พหุระดับด้วยโมเดลเชิงเส้นแบบ
ลดหลัน่ที่ใช้การประมาณค่าทางสถิติที่เหมาะสมกับธรรมชาติของข้อมูลที่มีลักษณะลดหลั่นกัน 
(Hierarchical data) โดยข้อมูลที่อยู่ในหน่วยล่างจะอยู่ซ้อนกันภายใต้ข้อมูลที่อยู่ในระดับบน 
ข้อมลูในลกัษณะนีไ้ม่สามารถใช้สถิติทัว่ไปในการวิเคราะห์ได้เนื่องจากจะละเมิดข้อตกลงเบือ้งต้น
ในการวิเคราะห์เก่ียวกบัความเป็นอิสระกนัของข้อมลู (Independent observations) เพราะข้อมลู
ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนัน้โดยทั่วไปความเป็นกลุ่มจะส่งผลให้ข้อมูลมีลกัษณะสมัพันธ์กัน ส่วนการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างก็มีข้อจ ากดั คือ ละเลยต่อโครงสร้างความสมัพันธ์ตามธรรมชาติ
ของข้อมลูที่มีลกัษณะบลดหลัน่เป็นล าดบัชัน้ ด้วยเหตผุลดงักลา่วจึงได้มีการบูรณาการแนวคิดของ 
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การวิเคราะห์พหุระดบัด้วยโมเดลเชิงเส้นลดหลัน่ระดบักบัการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างไป
เป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับซึ่ง เป็นวิธีการที่สามารถลดข้อจ ากัดในการ
วิเคราะห์โมเดลที่มีตวัแปรคัน่กลางแบบพหรุะดบัที่กล่าวมาทัง้หมดได้  

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับมีข้อตกลงเบือ้งต้น คือ 1) ข้อมูล
ต้องมีการแจกแจงปกติแบบหลายตัวแปร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นแบบเส้นตรง  
3) ตวัแปรต้นในการวิจยัต้องไม่มีความสมัพนัธ์กนัสงูเกินไป 4) เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์พหุระดบั 
มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มของข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์พหุระดับ โดยพิจารณาจากค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในชัน้ (ICC) ของข้อมูลที่ควรมีค่ามากกว่าศูนย์ 5) ตัวแปรกลุ่มต้อง
ได้มาจากการสุ่ม (Random grouping) เพื่อให้สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้ และ  
6) ขนาดของกลุม่ตวัอย่างต้องมากเพียงพอในการวิเคราะห์  

8.3.6 ข้อจ ากัดของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับในการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางพหุระดับ  

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหรุะดบั
ในการวิเคราะห์โมเดลตวัแปรคัน่กลางแบบพหรุะดบัยงัคงมีข้อจ ากดัอยู่เช่นกนั โดยสามารถสรุปได้
ดงันี ้ 

1) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางพหุระดับด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์พหุระดับอาจยงัไม่เพียงพอต่อการสรุปเป็นความสมัพันธ์
เชิงสาเหตุและผลหรือโมเดลเชิงสาเหตุ (Causal model) ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีที่ชัดเจนในการสร้าง
โมเดลรวมถึงการควบคมุตวัแปรแทรกซ้อนต่าง ๆ ในการเก็บข้อมลูด้วย  

2) เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยโมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหรุะดบัไม่สามารถใช้
วิธีการประมาณค่าแบบ Restricted maximum likelihood (REML) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์
พหรุะดบัที่ใช้ในการประมาณค่าข้อมลูที่มีกลุม่ตวัอย่างขนาดเล็ก  

3) การน าเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับไปใช้ใน
การวิเคราะห์รูปแบบของแบบจ าลองตวัแปรคัน่กลางที่มีข้อมลูมากกว่า 2 ระดบัท าได้ค่อนข้างยาก 
ซึง่ในความเป็นจริงแล้ว โครงสร้างของข้อมลูทางพฤติกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์ หรือศกึษาศาสตร์
นัน้มักประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีหลายระดับลดหลั่นกัน และอาจมีมากกว่าสองระดับก็ได้ (เช่น 
นกัเรียน-ห้องเรียน-โรงเรียน หรือ พนกังาน-กลุ่มงาน-องค์การ เป็นต้น) และอาจน ามาซึ่งโมเดลตัว
แปรคั่นกลางแบบสามระดับได้ ดังเช่นการวิจัยของพิทุช , เทท และเมอร์ฟี (Pituch, Tate, & 
Murphy, 2010) ท่ีศกึษาโมเดลตวัแปรคัน่กลางแบบ 3-1-1, 3-2-1 และ 3-3-1 โดยในทางทฤษฎีนัน้
โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหุระดบัสามารถขยายได้ในหลายระดบั แต่ในทางปฏิบติัยงัไม่มีผู้ที่
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ท าการวิจยัหรือก าหนดสถิติที่เก่ียวข้องไว้อย่างชดัเจน ซึ่งเหมาะแก่การศึกษาวิจยัเพิ่มเติมต่อไปใน
อนาคต  

สรุปได้ว่าการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ในปัจจุบนัเห็นได้ว่ามีลกัษณะของข้อมูล
หรือสถานการณ์ที่เป็นโมเดลพหุระดบัมากขึน้ เนื่องจากธรรมชาติของพฤติกรรมมนษุย์ที่เกิดขึน้ใน
องค์การส่วนใหญ่มีลกัษณะโครงสร้างของข้อมูลที่เป็นระดับชัน้ลดหลัน่กันไป ซึ่งข้อมูลเหล่านีจ้ะ
ซ้อนอยู่ภายใต้โครงสร้างที่ใหญ่กว่า นั่นคือประกอบไปด้วยทั ง้ระดับบุคคล และระดับกลุ่ม 
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนก็จะอยู่ภายใต้โครงสร้างของห้องเรียนหรือครูประจ า
ชัน้นัน้ ๆ และข้อมูลของห้องเรียนหรือครูประจ าชัน้ก็จะซ้อนอยู่ภายใต้ข้อมูลที่ใหญ่ขึน้ไปอีกคือ
โรงเรียน เป็นต้น ในท านองเดียวกนั หากเป็นบริบทของการท างานในองค์การก็จะพบโครงสร้างพหุ
ระดบัเหล่านีอ้ยู่เช่นกนั เช่น ข้อมลูของพนกังานแต่ละบุคคล ก็จะซ้อนอยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่าย
งานหรือผู้ บังคับบัญชาของฝ่ายงาน และก็จะซ้อนอยู่ภายใต้โครงสร้างใหญ่ขึน้อีกคือแต่ละ
หน่วยงานหรือแต่ละองค์การ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างหลายประเภทที่ซ้อนกันเป็น
ระดบัชัน้ลดหลัน่เช่นนี ้ท าให้เกิดความเป็นกลุ่มขึน้ ซึง่ความเป็นกลุ่มนีอ้าจส่งผลกระทบต่อบคุคลที่
อยู่ภายใต้กลุ่มนัน้ ๆ เพราะบุคคลที่อยู่ภายใต้กลุ่มแต่ละกลุ่มย่อมต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เช่น 
นักเรียนที่อยู่ในแต่ละห้องเรียนก็ย่อมจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับครูประจ าชัน้ของห้องนัน้ ๆ หรือ
พนกังานในแต่ละฝ่ายงานก็จะมีปฏิสมัพันธ์กบัผู้บงัคบับญัชาฝ่ายงานของตน สิ่งเหล่านีท้ าให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบดัง้เดิมที่เป็นการมองว่าข้อมูลที่ได้ทัง้จากพนักงานกับผู้ บังคับบัญชา หรือ
ข้อมูลที่ได้จากนักเรียนกับครูประจ าชัน้เป็นข้อมูลในระดับเดียวกัน และน าข้อมูลเหล่านัน้มา
วิเคราะห์อยู่ในระดับเดียวกันนัน้ จึงไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของข้อมูล  
การอธิบายปรากฏการณ์เช่นนีจ้ึงเหมาะสมกบัการใช้โมเดลพหุระดบั ซึง่การวิเคราะห์ข้อมลูโมเดล
พหรุะดบัสามารถช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการวิเคราะห์และสรุปผลที่ต่างระดบักนัได้ ท าให้
ผลการวิจยัที่ได้สอดคล้องกบัความเป็นจริงมากขึน้  

นอกจากนี ้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ในปัจจุบนัเร่ิมมีความซบัซ้อนมากขึน้ โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรไม่ได้จ ากดัอยู่
เฉพาะตวัแปรสาเหตแุละตวัแปรผลลพัธ์ หรือตวัแปรเพียงสองตวั แต่ประกอบไปด้วยความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรที่หลากหลายตามทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ที่พฒันาขึน้ เช่น ความสมัพนัธ์ที่มีตวั
แปรคั่นกลางแบบต่าง ๆ เป็นต้น การน าเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ
ระดบัมาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลในการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่าง
มาก เพราะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลที่มีความซับซ้อนทัง้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
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ตวัแปรและด้านระดบัของโครงสร้างข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ท า
ให้ผลการวิจยัที่ได้สอดคล้องกบัปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้จริงได้มากขึน้ด้วย 

8.4 โปรแกรม Mplus 
โปรแกรม Mplus โดย Muthén และ Muthén (1998-2012) เป็นโปรแกรมที่ได้รับการ

พัฒนาขึน้ใน ค.ศ.1998 (Version 1) และได้รับการพัฒนาศักยภาพทัง้ด้านความเร็วในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ความหลากหลายของสถิติ ความถูกต้องแม่นย าในการประมาณค่า ความง่าย  
ในการใช้งานและการพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ในปัจจุบันนี โ้ปรแกรม Mplus  
เป็นโปรแกรมที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีที่สุดโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งสามารถตอบสนอง 
การใช้งานของนักวิจัยที่มีเงื่อนไขของประเด็นค าถาม ตลอดจนลักษณะระดับการวัดและความ
ซบัซ้อนของความสมัพันธ์/ปฏิสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือในการค้นคว้าและพิสจูน์แนวคิดจากงานวิจยัของตนได้ (สนุทรพจน์  ด ารงค์พานิช, 2563, 
นน.27-32) 

แต่เดิมนักวิจัยนิยมใช้โปรแกรม HLM ในการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะนี ้แต่โปรแกรม 
HLMมีข้อจ ากดัในการวิเคราะห์โมเดลพหรุะดบัที่มีตวัแปรแฝง รวมถึงไม่สามารถใช้วิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างแบบพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM) ที่มีทัง้ตัว
แปรสงัเกตได้และตวัแปรแฝง แต่โปรแกรม Mplus สามารถวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ทุก
ชนิด นอกจากนัน้โปรแกรม Mplus ยงัมีความสามารถในการใช้วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่
มีทัง้ตัวแปรต่อเนื่อง (continuous variable) และตัวแปรจัดกลุ่ม (categorical variable) รวมอยู่
ในโมเดลเดียวกัน ซึ่งเรียกโมเดลประเภทนีว้่า Mixture Modeling นอกจากนีโ้กศล จิตวิรัตน์ และ
คณะ (2556) ยงักล่าวถึงความส าคญัของการใช้เทคนิควิธีวิทยาการวิจยัที่ได้พัฒนาไปอย่างมาก
ในปัจจุบนัโดยเฉพาะการใช้เทคนิคโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบั หรือ MSEM ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบในการตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยที่มีความสมัพันธ์และเชื่อมโยงกัน
อย่างหลากหลายและสลับซับซ้อน โดยโปรแกรมที่ ดีที่สุดที่สามารถวิ เคราะห์ MSEM ได้  
คือโปรแกรม Mplus 

โกศล จิตวิรัตน์, ทักษิณา เครือหงส์, และ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2554, นน.52-65)
ได้น าเสนอบทความวิชาการเก่ียวกบัศกัยภาพของโปรแกรม Mplus กบัการวิเคราะห์สถิติขัน้สงูใน
งานวิจยัไว้ดงันีว้่าโปรแกรม Mplus พฒันาโดย L. K. Muthén and B. O. Muthén สองสามีภรรยา
ตัง้แต่ปี 1998 จนกระทั่งปัจจุบนั นับเป็นโปรแกรมที่มีแนวโน้มส าคัญ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติขัน้สงูในงานวิจยัเพราะมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง โปรแกรม Mplus สามารถออกแบบวิธีการ
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วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปแบบเดียวกันเกือบทุกโมเดล   เพื่อลดความยุ่งยากในขัน้ตอนของการ
วิเคราะห์สถิติขัน้สงูของโปรแกรมดัง้เดิมที่ใช้วิเคราะห์กนัอยู่โดยทัว่ไปโดยสามารถ Click ค าสัง่จาก
เมนูเพื่อให้โปรแกรมเขียนชุดค าสั่งใน Syntax เบือ้งต้นได้โดยไม่ต้องเขียนชุดค าสั่งใน Syntax  
เองทัง้หมด และผู้วิจยัเพียงพิมพ์ชดุค าสัง่เพิ่มเติมในสว่นของ MODEL ก็สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้
แล้ว โดยโปรแกรม Mplus ออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ตวัแปรจดัประเภท (categorical) ได้อย่าง
สะดวก ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมโดยทั่วไปที่นิยมออกแบบการวิเคราะห์ด้วยตัวแปรประเภท
ต่อเนื่อง(continuous) เป็นหลกั นอกจากนีโ้ปรแกรมยงัสามารถผ่อนปรนข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ
สามารถเลือกวิธีการประมาณค่าได้หลายรูปแบบ  

พลูพงศ์ สุขสว่าง (2563, น.9) สรุปจุดเด่น ของโปรแกรม Mplus ไว้ดังนี ้1) สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ในส่วนที่เป็นข้อความและแผนภาพประกอบท าให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบความถูกต้อง 2) มีดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลจ านวนมากเสมือนมี
ผู้ เชี่ยวชาญหลายท่านช่วยยืนยันและตรวจสอบว่าโมเดลที่พัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์จริงหรือไม่ 3) มีค าสั่ง Language generator ที่ช่วยให้การเขียนค าสั่งที่ช่วยในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 4) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึน้มาให้ใช้งานได้สะดวกกับโมเดล
สมการโครงสร้างที่มีตวัแปรสงัเกตได้เป็นตวัแปรไม่ต่อเนื่อง (Non metric) และ 5) เป็นโปรแกรมที่
เหมาะส าหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่เป็นการวิเคราะห์แบบพหรุะดบั 

9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
9.1 งานวิจัยในประเทศ 

ฉัตรชัย เสนสาย (2556, นน.216-227) วิจัยเร่ืองอิทธิพลกัลยาณมิตร โยนิโสมณสิ-
การ ความเชื่อในกุศลบถ 10 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น
ของตัวแปรสาเหตุของกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชื่อในกุศลบถ 10 สุขภาพจิตและ
ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมต่อพฤติกรรมนักเรียนที่พึงประสงค์ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้าน
พทุธศาสนา ปัจจยัทางจิตลกัษณะ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนกัเรียนที่พึงประสงค์ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ที่นบัถือศาสนาพทุธจ านวน 624 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบแบ่งชัน้จาก 11 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบอิทธิพลที่ส าคัญในโมเดลดังนี ้  
1) พฤติกรรมนักเรียนที่พึงประสงค์ได้รับอิทธิพบทางตรงจากตัวแปรโยนิโสมนสิการสูงที่สุด 
พฤติกรรมนกัเรียนที่พงึประสงค์ได้รับอิทธิพลทางอ้อจากตวัแปรกลัยาณมิตรสงูที่สดุ 
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การวิจยัครัง้นีไ้ด้น าแนวคิดของพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺโต) ที่ได้สรุปว่าความ
มีกัลยาณมิตรจะก่อให้เกิดโยนิโสมนสิการ และความเชื่อที่ถูกต้อง ปัจจัยทัง้สองจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ เหมาะสมตามมา ส่วนตัวแปรจิตลักษณะตามแนวทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พนัธุมนาวินท่ีได้กล่าวว่าจิตลกัษณะส่วนรากมีผลต่อจิตลกัษณะด้าน
ล าต้นและพฤติกรรมทางตรง  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัพบว่าการก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาพฤติกรรมนกัเรียนที่พึง
ประสงค์จะต้องเสริมสร้างให้ครูและผู้ ปกครองเข้าใจและรู้วิธีการในการพัฒนาโดยเฉพาะการ
พฒันาโยนิโสมนสิการของนกัเรียน เป็นเร่ืองที่มีความส าคญักว่าการคิดแบบธรรมดาทัว่ไป โยนิโส-
มนสิการเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณเร้าคณุธรรมจริยธรรม ครูผู้สอนจึงควรให้ความส าคญักบั
เร่ืองนีแ้ละเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในหลกัความเชื่อที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนรวมกับผู้ปกครอง
เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด ในขณะเดียวกันนักเรียนควรจะแสวงหา
กลัยามิตรที่สามารถชกัน าไปสูห่นทางของการประพฤติชอบและถ่ายทอดความดีซึง่กนัและกนั  

ฉะนัน้จะเห็นได้ว่าหลักธรรมค าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้
อธิบายพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎียังสามารถ
น ามาใช้ปฏิบัติให้เข้ากับบริบทของสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ยังเป็นการตรวจสอบยืนยัน
ความตรงเชิงทฤษฎีของหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืม จากการศึกษาวิจยันีจ้ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัในเชิงลึกกับ
บริบททางสงัคมต่อไป 

ณฐัวฒุิ อรินทร์ (2556, นน.99-117) ได้วิจยัเร่ืองการท าหน้าที่ตวัแปรคัน่กลางของทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวก ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
สาธารณสุขในจังหวดัชายแดนใต้ การศึกษานี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ทดสอบระดับการวิเคราะห์
ของตัวแปรที่เก็บข้อมูลแต่ละคนในกลุ่มงาน 2) ทดสอบการท าหน้าที่ตัวแปรคัน่กลางของทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก และอิทธิพลที่มีต่อสขุภาวะทางจิตและพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่มตวัอย่างคือ
บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 531 คน จาก 120 กลุ่มงาน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 15 แบบวดั ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ทรงคุณวฒุิ มีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.70 - 0.93 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดบัเดียวและพหุระดบั ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบตัวแปรกลวิธีการ
เสริมแรงจูงใจในการท างานของหัวหน้า และความเหนียวแน่นของกลุ่ม มีระดับการวิเคราะห์ที่
ระดบักลุ่มงาน จึงเหมาะสมต่อการวิเคราะห์แบบพหุระดบั ผลการวิเคราะห์โมเดลพหุระดบั พบว่า
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บคุลิกภาพแบบเข้มแข็ง ความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น การสนบัสนุนจากชุมชน การสนบัสนุน
จากครอบครัว และการรับรู้ความมั่นคงปลอดภัย มีอิทธิพลโดยตรงต่อทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกท าหน้าที่เป็นตวัแปรคัน่กลางโดยส่งผ่านไป
ยังตัวแปรผลด้านสุขภาวะทางจิตและด้านพฤติกรรมการปฏิบติังานบางตัวแปร คือ ความเติบโต
ทางจิตใจ ความเหนื่อยหน่าย และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์การที่ดี ยกเว้นการเปิดรับข่าวสาร
จากสถานการณ์ความไม่สงบที่ไม่ส่งผลถึงตวัแปรตามใด ๆ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนความ
เชื่อและการปฏิบติัทางจิตวิญญาณส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์การที่ดีโดยไม่
ผ่านทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก สว่นอิทธิพลข้ามระดบัพบว่ามีเพียงความเหนื่อยหน่ายท่ีได้รับอิทธิพล
ข้ามระดบัจากความเหนียวแน่นของกลุ่มเท่านัน้ ส าหรับกลวิธีการเสริมแรงจูงใจในการท างานของ
หัวหน้า มีอิทธิพลข้ามระดับต่อความเหนื่อยหน่ายอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนัน้ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกท าหน้าที่เป็นตวัแปรคัน่กลาง ทัง้แบบสมบูรณ์และบางส่วน นอกจากนี ้การศึกษา
นีไ้ด้ข้อค้นพบที่น่าสนใจ สนบัสนุนทฤษฎีพหุระดบั คือ การยกระดบัของตวัแปรระดบับคุคลเป็นตวั
แปรระดบักลุม่งาน โดยมีโครงสร้างการวดัและคู่ความสมัพนัธ์เหมือนกนัทัง้สองระดบั 

นงลักษณ์  วิรัชชัย (2551, นน.51-132)ได้ส ารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชีคุ้ณธรรม
จริยธรรม พบว่าในภาพรวมสภาพการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของประเทศไทยมีความก้าวหน้า
ช้ากว่าต่างประเทศ ทัง้นีก้ารด าเนินงานเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัระดบัคณุธรรมจริยธรรมในสงัคมไทย
ยงัขาดระบบที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทัง้ในระดับจุลภาคและมหภาค และรัฐบาลต้องแสดง
จุดยืนในเร่ืองนีใ้ห้ชัดเจน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตคุณธรรมจริยธรรมที่ก าลังคุกคามและบ่อน
ท าลายประเทศชาติอยู่ในปัจจุบนั นอกจากนีรั้ฐบาลควรเร่งจดัให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ร่วมมือรวม
พลังกันพัฒนาระบบการเฝ้าระวังระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และมีมาตรการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมที่ชดัเจนเพื่อยกระดบัคณุธรรมจริยธรรมของสงัคมไทยให้
สงูขึน้ อนัจะเป็นการช่วยลดปัญหาสงัคมที่ก าลงัเป็นภาวะวิกฤตอยู่ในปัจจุบนัได้ โดยเสนอแนะให้
มีการวิจยัเชิงส ารวจในวงกว้างเก่ียวกับความคิดเห็นของคนไทยในเร่ืองล าดับความส าคญัของตัว
บ่งชีค้ณุธรรมจริยธรรมให้มีกลุม่ตวัอย่างในการส ารวจครอบคลมุประชากรมากขึน้  

นพรัตน์  ชัยเรือง (2551 , นน.67-80) ได้วิจัยเร่ืองพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ความส าเร็จในการพฒันานกัเรียนของโรงเรียนวิถีพทุธ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเสนอให้
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนอ่ืน ๆ ให้เข้าร่วมโครงการ
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โรงเรียนวิถีพุทธมากยิ่งขึน้ ในส่วนของปัจจัยระดับโรงเรียน พบว่า ความสามารถของผู้บริหารใน
การพฒันาจริยธรรมและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนได้รับอิทธิพลทางตรงทางอ้อมเชิง
บวกจากตวัแปรพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร  

บรุทิน ข าภิรัฐ (2548, นน.192-209) ได้วิจยัเร่ือง การพฒันา การตรวจสอบความตรง
และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดี  
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาตรวจสอบความตรงและทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมดล
สมการโครงสร้างพหุระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus 3.13 ผลการทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดีระหว่างกลุ่ม
คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนแสดงให้เห็นว่าโมเดลมมีความแปรเปลี่ยนด้านรูปแบบและมี
ลกัษณะโครงสร้างแตกต่างกนั การวิจยัครัง้นีไ้ด้มีการเสนอแนะให้ประยกุต์โมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับในการศึกษาที่เก่ียวข้องกับองค์กรเนื่องจากโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบัเป็นวิธีการ
เชิงสถิติที่มีผู้น าไปใช้ในการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาองค์กรซึ่งมีโครงสร้างเป็นระดับลดหลั่น
และมีความสลบัซบัซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจทฤษฎีและการวิเคราะห์ผลทางสถิติที่
ได้จกัต้องกระท าโดยมีความเข้าใจกระบวนการและบริบทขององค์กรเหล่านัน้ด้วย ล าพงัแต่ผลทาง
สถิติอาจจะไม่เพียงพอที่จะให้การตีความผลเกิดขึน้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้ผู้วิจยัมีความเห็นว่าการวิจยัประเภทนีค้วรเร่ิมจากการศึกษา
บริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์การ ตลอดจนวิสยัทัศน์พันธกิจ วัฒนธรรม และสงัคมขององค์กร 
จากนัน้ประมวลผลการศึกษาองค์กรที่ได้เพื่อก าหนดรูปแบบล าดับขัน้และตัวแปรที่เก่ียวข้องเพื่อ
สร้างเป็นโมเดล และมีการตรวจสอบความตรงในแง่มมุต่าง ๆ ก่อนประยุกต์กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
ซึง่กระบวนการเหลา่นีต้้องด าเนินการจนเกิดความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ 

นอกจากนัน้ยังมีความส าคัญในเชิงวิธีวิทยาการวิจัย เนื่องจากการวิจัยที่เก่ียวกับ
ประสิทธิผลผู้น าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์หรือพัฒนาการวัดในระดับบุคคลโดยการ
รวมค่าคะแนนประสิทธิผลผู้น าทัง้หมดเพื่ออธิบายในระดับกลุ่ม การรวมค่าในลกัษณะนีเ้ป็นการ
ปฏิเสธ (ignores) ความผันแปรในระดับบุคคลที่มีต่อการรับรู้ประสิทธิผลผู้ น า ผลการวิจัยใน
ลกัษณะนีจ้ะมุ่งอธิบายประสิทธิผลภาวะผู้น าในระดบัคณะวิชา (global) และปฏิเสธความจริงที่ว่า
บุคคลในแต่ละคณะวิชาอาจมีความแตกต่างกันเก่ียวกับการรับรู้เร่ืองดังกล่าว ถ้าหากเป็น
การศึกษาความสมัพันธ์เชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นการ
วิเคราะห์ระดบัเดียว (single level SEM) การวิจยัครัง้นีไ้ด้แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลผู้น าสามารถ
วัดได้ทัง้ระดับบุคคลและระดับสถาบัน โดยวิธีการทางสถิติที่ใช้คือ โมเดลสมการโครงสร้างพหุ
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ระดบั (multi-level SEM) นอกจากนีก้ารวิจยัครัง้นีย้งัได้แสดงให้เห็นว่าการพฒันาโปรแกรมส าหรับ
การออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลได้ก้าวหน้ามากขึน้ดังเช่น โปรแกรม Mplus 3.13 ที่ออกแบบมา
ประยุกต์ใช้ได้กบัจ านวนหน่วยตวัอย่างที่ใช้ศึกษาในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั และตวัแปรมีการแจกแจง
ไม่ปกติพหุนาม (multivariate non-normality)ซึ่งโปรแกรมจะใช้ฟังก์ชั่นความกลมกลืน (fitting 
function) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (maximum-likelihood)  

ที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและค่า 2
 ที่ไม่ล าเอียง (Muthén. 1998, 2004; Farmer. 

2000; Hox, 2002) อีกทัง้ยงัสามารถประมาณค่าสญูหายด้วยวิธีความเป็นไปได้สงูสดุ  
ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ (2558, นน.106-170) ได้วิจัยเร่ือง โครงสร้างความสมัพันธ์เชิง

สาเหตพุหรุะดบัของตวัแปรเชิงเหต ุและภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่มีต่อจิตลกัษณะและ
พฤติกรรมที่เก่ียวกบัการท างานของพนักงานในองค์การเอกชนงาน ผลการวิจยัท าให้ทราบว่าการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบัตัวแปรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีคุณลกัษณะความเป็น
กลุม่ประเภท Fuzzy composition หรือมีองค์ประกอบของตวัแปรที่พบในการวิเคราะห์ระดบักลุ่มที่
แตกต่างจากในระดับบุคคล โดยในระดับบบุคคลภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของผู้ บ ริหาร  
2 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการแสดงการกระท าเชิงศีลธรรมของผู้น า และด้านการจัดการและ
สนบัสนนุให้ผู้ตามแสดงการกระท าเชิงศีลธรรม  

พรรณประภา  ใจดี (2560, นน.2570-2580) วิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนวิถีพุทธในสงักัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 พบว่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ ผู้บริหารสถานศกึษาส่งผลต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เรียงตามล าดับได้แก่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศกึษาด้านการครองงาน ด้านการครองคน และครองตน ร่วมกนัท านายคณุภาพการ
บริหารจดัการโรงเรียนวิถีพทุธ ได้ร้อยละ 42.10 

พระครูปลดัสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ สืบกระพันธ์) (2557, นน.1-10) ได้ศึกษาวิจัย
เก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบันโดย
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากพระไตรปิฎก ต าราและเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นหลัก และการ
สมัภาษณ์เชิงลึกเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทย  
ในสงัคมปัจจุบนั มีความแตกต่างจากคนไทยในอดีต เนื่องจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น เทคโนโลยี 
และการสื่อสารเพื่อให้เท่าทันกับโลกาภิวัตน์ที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านีส้ร้างความเจริญ
ให้กับคนไทยในด้านวัตถุอย่างต่อเนื่องแต่กลับสร้างความเสื่อมถอยทางด้านจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาเชิงจริยธรรมมากมายในการด าเนินชีวิตของคนไทยสงัคมปัจจุบนัในทกุกลุม่อาชีพ และหลกั
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พุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ คือ 1) พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น 
ได้แก่ หลกัเบญจศีลและเบญจธรรม 2) พทุธจริยศาสตร์ระดับกลาง ได้แก่ศีล 8 และกุศลกรรมบถ 
10 ประการ และ 3) พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ส่วนการบูรณาการหลกัพุทธ
จริย-ศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยสงัคมปัจจุบนั สามารถท าได้โดยน าหลกัพทุธจริยศาสตร์
ระดับต้นมาบูรณาการกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทั่วไป ได้แก่ นิสิต - นักศึกษา, ครู - 
อาจารย์,ข้าราชการ, นักธุรกิจ และนักการเมือง น าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับกลางมาบูรณาการ
กบัการด าเนินชีวิตของกลุม่ผู้ปฏิบติัธรรม ได้แก่ แม่ชี และอบุาสก - อบุาสิกา และน าหลกัพทุธจริย-
ศาสตร์ระดบัสงู มาบรูณาการกบัการด าเนินชีวิตของกลุม่บรรพชิต ได้แก่ พระภิกษุและสามเณร  

โดยเสนอแนะเพิ่มเติมว่าการด าเนินชีวิตของคนไทยในสงัคมปัจจุบนัในแต่ละระดับ
ทางพุทธจริยศาสตร์ เป็นการมุ่งส่งเสริมให้มนุษย์เข้าถึงเป้าหมายชีวิตของบุคคลแต่ละระดับ  
เพื่อมุ่งสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว ซึ่งสามารถสะท้อนผลในเชิงประจกัษ์ว่า พุทธศาสนาเถรวาท
รับรองถึงความสัมฤทธ์ิผลท่ีจะพึงมีพึงเกิด จะเห็นได้จากหลักพุทธจริยศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  
ที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่า บุคคลสามารถประสบความส าเร็จในชีวิตได้เป็นชัน้ ๆ ตามการกระท า  
ของตน การด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ จึงเป็นปฏิบติัทางจริยศาสตร์ที่พอเหมาะแก่การ
พัฒนาปัจเจกภาพของบุคคล จึงควรรีบสร้างจิตส านึกที่ดีให้เกิดกับสังคมไทยเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ ด้วยการส่งเสริมนโยบายที่ช่วยให้คนไทยได้มีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการใช้
ในชีวิตประจ าวนัตามหลกัพทุธจริยศาสตร์แต่ละระดบั ดงันี ้

กลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งตามที่แยกไว้เป็นอาชีพต่าง ๆ นัน้ จะต้องได้รับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตด้วยการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับต้น โดยภาครัฐจะต้องออกเป็นนโยบายออกมา
ให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองการปลูกฝังจริยธรรมแก่คนในสังคม เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นต้น ได้น าไปปฏิบัติและรณรงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธจริย -
ศาสตร์ระดบัต้น เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่คนไทยในสงัคมปัจจุบนั ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
อยู่กันด้วยความเมตตากรุณาต่อกัน อันจะน ามาซึ่งความเรียบร้อยและความสงบสุขของคนใน
สงัคม  

กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม จะต้องได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกระทรวง
วฒันธรรม กรมการศาสนา จะต้องออกเป็นนโยบายและต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจงั จัดระบบการ
ป้องกันให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา คอยสอดส่องดูแล
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บุคคลที่น าหลักทางพระพุทธศาสนาไปบิดเบือน เพื่อหาผล ประโยชน์ ใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือ  
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ส่วนตวัเท่านัน้เป็นการเห็นแก่ตวั  

กลุ่มบรรพชิตหรือนักบวช ที่มีการปฏิบัติตัวไม่อยู่ในสมณสารูป ปัญหาเหล่านีเ้ป็น
ประเด็นที่กระทบต่อภาพรวมของภิกษุสามเณร ฉะนัน้ หน่วยงานรับผิดชอบอย่างมหาเถรสมาคม 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าคณะปกครองพระสงัฆาธิการที่ปกครองทุกระดบัชัน้ ต้อง
เข้ามาดูแลอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการกระท าที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ด้วยการให้บรรพชิตมุ่ง
ปฏิบติัตามหลกัพทุธจริยศาสตร์ระดบัสงู อนัเป็นการฝึกอบรมพฒันาตนเอง คือการพัฒนาชีวิตทัง้
ในด้านความประพฤติ คือพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ให้มีความดีงาม ตลอดถึงด้านปัญญาคือให้
มีความรู้ความเข้าใจสิ่งทัง้หลายตรงตามความเป็นจริง 

การเสนอแนะที่ได้กล่าวมานีเ้ป็นส่วนหนึ่ง ที่ควรน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของ
คนไทยในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพใดก็ตาม หากมีการน าหลักพุทธจริยศาสตร์มา
บรูณาการได้อย่างเหมาะสมมีความถูกต้อง ตรงต่อหลกัพทุธจริยศาสตร์ ย่อมส่งเสริมประโยชน์แก่
ผู้บูรณาการ พร้อมทัง้ ลด ละ เลิกพฤติกรรมอนัก่อให้เกิดโทษและความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคล
อ่ืนในสงัคม ย่อมก่อให้ เกิดความผาสกุ และความเจริญรุ่งเรืองแก่คนไทยในสงัคมปัจจุบนัได้ในทุก
กลุ่มอาชีพ ท าให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึน้ สังคมมีคุณภาพและเจริญรุ่งเรืองควบคู่กันไปทัง้
ด้านวตัถแุละด้านจิตใจ สามารถแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตของคนไทยในสงัคมปัจจุบนัได้  

พระปรีชา อธิปญฺโญ (กิจกุศล) (2560) ได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบเกณฑ์การตดัสิน
ทางจริยธรรมในพทุธปรัชญาเถรวาทกบัปรัชญาโสเครติส พบว่า เกณฑ์ตดัสินเชิงจริยธรรมในพทุธ
ปรัชญาเถรวาท เป็นหลกัการด าเนินชีวิตอนัประเสริฐเพื่อเข้าถึงระดบัของความดีงาม เชื่อการมีอยู่
ของโลกนีแ้ละโลก จ าแนกได้3 ระดับ คือ จริยธรรมขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ เบญจศีลเบญจธรรม  
2) จริยธรรมขัน้กลาง ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 และ 3) จริยธรรมขัน้สูง  ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 
ในขณะที่โสเครติส มีความเห็นว่า คุณธรรม หรือจริยธรรม คือ ความรู้ คุณธรรม เป็นสิ่งที่อาจ
แสวงหาค้นพบได้ ความรู้ คือ คุณธรรม คือ คนที่ รู้ผิดชอบชั่วดีย่อมจะท าความดี ดังนัน้คนมี
จริยธรรม คือ คนที่มีความรู้ และคุณธรรมทางสงัคมที่สูงสุด คือ ความยุติธรรม ในขณะที่ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า จริยธรรมทัง้สองแนวคิดนีม้ีความเหมือนคือ จริยธรรมต้องเร่ิมมาจากความรู้ คือ 
รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด เป็นต้น แต่แตกต่างกนัในประเด็นที่พทุธปรัชญาเถรวาทถือเอาเจตนาเป็นหลกั
ตดัสินความถกูผิด สว่นปรัชญาโสเครติสถือเอาความรู้เป็นตวัหลกัตดัสินว่าถกูหรือผิด เป็นต้น 

พายุ  ภูค าวงษ์ (2560, นน.148-159) ได้ศึกษาวิจัยการปรับใช้หลักพุทธจริยธรรม 
ส าหรับพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ พบว่าหลกัพทุธจริยธรรมในคมัภีร์
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พระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 3 ขัน้ ขัน้ต้น คือ ศีล ขัน้กลางคือ อกุศลกรรมบถ 10 และขัน้สูงคือ มรรค 
8 หลกัพทุธจริยธรรม ส าหรับการพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย หลกั
สจุริต 3 พรหมวิหาร 4 สงัคหะวตัถ ุ4 อิทธิบาท 4 สารานียธรรม 6 และสปัปริุสธรรม 7 แนวทางการ
ปรับใช้หลกัพทุธจริยธรรมเพื่อพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ การพฒันา
ตามหลกัไตรสิกขา และภาวนา 4 

ภิญ โญ   ทองมี  (2562 , นน.2482 -2857)ได้วิจัยเก่ียวกับ รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางจริยธรรมเชิงพุทธ  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีข้อค้นที่ส าคัญ คือ พบว่า ผู้ บริหาร
สถานศึกษามีระดับที่ปฏิบัติเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผู้ น าทางจริยธรรมเชิงพุทธระดับมาก 
การวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัเพื่อยกร่างรูปแบบการพฒันาคณุลกัษณะภาวะผู้น าทางจริยธรรมเชิง
พทุธส าหรับผู้บริหารเพื่อน าไปใช้ในการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษา คือ กิจกรรมพฒันา การฝึกฝน
ตนเอง และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง สามารถน าไปใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างมากเพราะเหตุว่ามิได้มีการเรียนรู้เฉพาะแนวคิด ทฤษฎีอย่างเดียวแต่
ยงัเป็นการน าประเด็นปัญหามาพิจารณาเพื่อน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  

สุธาสินี  แม้นญาติ (2554, นน.17-271)ได้วิจัยเร่ือง โมเดลความสมัพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของปัจจยัที่สง่ผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โดยสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยแรก คือ คุณลักษณะ ที่วัดจากตัวแปรสงัเกตได้ 5 ตัว
แปร ได้แก่ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ระดับการพิจารณาศีลธรรม การเชื่ออ านาจแห่งตน ปัจจยัที่สอง 
คือ สถานการณ์ วดัจากตัวแปรสงัเกตได้ 3 ตวัแปร ได้แก่ การสร้างแบบอย่างจริยธรรม บริบทของ
จริยธรรมในองค์กร และความเข้มข้นในประเด็นจริยธรรม ปัจจัยที่สาม บรรยากาศทางจริยธรรม 
วดัจากตัวแปรสงักตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ปทัสถานทางสงัคม รูปแบบองค์การ และความมั่นคงกับ
ความไม่มั่นคงของสภาพแวดล้อม  และปัจจัยที่สี่ คือ วัฒนธรรมที่เน้นจริยธรรม วัดจากตัวแปร
สังเกตได้ 6 ตัวแปร ได้แก่ จรรยาบรรณ การยึดหลักคุณธรรม การบังคับตามกฎหมาย ความ
รับผิดชอบต่อการกระท า การให้รางวลั และการเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมจริยธรรม  ผลการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสมัพันธ์โครงสร้างภาวะ  ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้ น าเชิง  จริยธรรมของผู้ บริหาร
สถานศกึษา  
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สทุดั  จนัทะสินธุ์ (2560, นน.207-251)ได้พฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมแบบ
บูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 1) มิติด้าน
การบริหารงาน 2) มิติด้านการบริหารความสมัพันธ์ 3) มิติด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 
4)มิติด้านการบริหารจริยธรรม  รูปแบบภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) มิติด้านการบริหารอย่างมีจริยธรรม 2) มิติด้านการบริหาร
ความสมัพนัธ์อย่างมีจริยธรรม และ 3) มิติด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีจริยธรรม  

เสกสรรค์ ทองค าบรรจง (2545, นน.94-153)ได้วิจัยเร่ือง การศึกษาโครงสร้างทาง
จริยธรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีตามแนวพุทธศาสนา : การสร้างมโนทศัน์พืน้ฐาน การวัด
ความเปลี่ยนแปลง และรูปแบบเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาตัวแปรแฝงจ านวน  
7 ตวัแปร ซึ่งวดัจากตวัแปรสงัเกตได้จ านวน 24 ตวัแปร ได้แก่ ตวัแปรแฝงด้านปัญญา (สมัมาทิฏฐิ 
และสมัมาสงักปัปะ) ตัวแปรแฝงด้านศีล (สมัมาวาจา สมัมากมัมันตะ และสมัมาอาชีวะ) และตัว
แฝงด้านสมาธิ (สมัมาวายามะ สมัมาสติ และสมัมาสมาธิ) ตัวแปรแฝงด้านการอบรมเลีย้งดูของ
พ่อแม่ตามแนวพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา) ตัวแปรแฝงด้านความเป็น
กัลยาณมิตรของครูผู้สอน (ความน่ารัก ความหนักแน่น ความน่าเจริญใจ การพูดอย่างมีเหตุผล 
ความอดทนต่อถ้อยค าของศิษย์ การสอนได้ลึกซึง้ และการไม่ชักน าไปในทางเสื่อม) และตัวแปร
แฝงด้านความเป็นกัลป์ยาณมิตรของเพื่อน (ลักษณะของเพื่อที่ ดีและไม่ดี) ตัวแปรแฝงด้าน
อิสรภาพ (อิสรภาพในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับธรรมชาติแวดล้อม อิสรภาพในความสีมพันธ์ที่
ถูกต้องกับเพื่อนมนุษย์ และอิสรภาพภายในแห่งชีวิตของตน) ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า  โมเดล
โครงสร้างทางจริยธรรมตามแนวพทุธศาสนามีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็นอย่างดี 

อธิคุณ  สินธนาปัญญา (2558, นน.180-222)ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จากปัจจัย 5 ปัจจัยประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
2) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 3) ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 4) ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน 
และ5) ปัจจยัสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ผลการวิจยัที่ส าคญัพบว่า 1) ความสขุในการท างานของ
ครูสงักดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเจตคติต่อ
วิชาชีพครูและด้านความพงึพอใจในงานอยู่ในระดบัมากที่สดุ และด้านความพึงพอใจในชีวิตอยู่ใน
ระดบัมากตามล าดบั 2) การศกึษาโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัที่ส่งผลต่อความสขุ
ในการท างานของครูโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความสุขใน
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การท างานของครูมี 3 ปัจจยั ได้แก่ ค่าตอบแทน คุณลกัษณะงาน และสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในการท างานของครูมี 3 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านคณุลกัษณะงานและสมัพันธภาพระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม
การท างานส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านคุณลกัษณะงานและสมัพันธภาพระหว่างบุคคล คณุลกัษณะ
งานส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดย
ปัจจัยทัง้หมด ได้แก่  ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริหาร สภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน 
คุณลกัษณะงาน และสมัพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถอธิบายความสุขในการท างานของครู
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 90 3) การตรวจสอบความกลมกลืนของโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์พบว่ามีความสอดคล้องกนั  

สรุปได้ว่ามีผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
ในหลายสาขาวิชา ซึ่งมีการพัฒนามาตามล าดับและก าลังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับทัศนะของนงลักษณ์  วิรัชชัย (2552) ที่อธิบายว่าอย่างไรก็ดีสถิติการวิเคราะห์
สมยัใหม่ล้วนมีรากฐานมาจากหลกัการสถิติแบบดงัเดิม ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากสถิติสมยัสมยัที่มี
การพัฒนาขึน้แม้จะมีความถูกต้องมากขึน้ แต่ก็มิได้แตกต่างมากมายจากผลการวิเคราะห์
แบบเดิม นกัวิจัยอาจพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการเรียนรู้สถิติวิเคราะห์ อาจพิจารณาเรียนรู้การ
อ่านผลการวิจัยโดยไม่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้สถิติเหล่านัน้ในการวิจัยเลยก็ได้ ในยุคสงัคมแห่งความรู้
การมีความรู้เร่ืองสถิติวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยในปัจจุบันน่าจะเป็นเร่ืองที่มี
ประโยชน์ คุ้มค่าการลงทนุเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจและสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ 

9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ชู เฉิน ฟาน  (Shu Chih Fan, 2011, pp.142-167) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง จริยธรรม, 

ภาวะผู้น า, ภาวะผู้น าทางจริยธรรม: กรณีศึกษาในชาวพทุธและความคิดของชาวอเมริกนั  ซึ่งการ
วิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ทฤษฎีและหาแนวทางที่น าไปสู่การปฏิบัติเก่ียวกับความ
เป็นผู้ น าทางจริยธรรมในความคิดของชาวพุทธและชาวอเมริกัน โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ
โดยเฉพาะวิธีการทางปรัชญาเพื่อสังเคราะห์ความรู้เก่ียวกับความเป็นผู้ น าทางจริยธรรมจาก
มุมมองของชาวพุทธและชาวอเมริกัน โดยสรุปได้ว่าความล้มเหลวทางจริยธรรมในการเป็นผู้น า
เป็นปัจจยัส าคญัในการก่อให้เกิดวิกฤตการณ์หลายอย่างในสงัคมมนุษย์ ซึ่งการศึกษาครัง้นีพ้บว่า
มีความแตกต่างทางแนวคิดของจริยธรรมและความเป็นผู้ น าอยู่ระหว่างมุมมองทัง้สองนี ้ใน
ลกัษณะของการพัฒนาจริยธรรมและความเป็นผู้น า นอกจากนีพุ้ทธจริยธรรมหรือความเป็นผู้น า
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ค่านิยมมุ่งเน้นไปที่คุณภาพส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างจากมุมมองของชาว
อเมริกันค่านิยมทางจริยธรรมและความเป็นผู้น าส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงบทสรุประหว่างสองประเพณีเก่ียวกบัต้นก าเนิดของ
พฤติกรรมด้านจริยธรรมและข้อสรุปนีอ้าจส่งผลให้เกิดการประเมินมลูค่าทางสงัคมที่โดดเด่นของ
คนอ่ืนมากกว่าตัวเอง ผ่านการวิจยัผลบูรณาการชีใ้ห้เห็นว่าในการประชุมความท้าทายของความ
ล้มเหลวทางจริยธรรมในการเป็นผู้น าวิธีการที่เหนือกว่าแนวคิดคือการรวมกนัที่ความเป็นผู้น าของ
คน ๆ หนึ่งได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขา/เธอ  การสาธิตความเป็นผู้ น าทาง
จริยธรรมไม่สามารถได้รับอิทธิพลจากภายในของผู้ น า  ความปรารถนาท่ีไม่บริสุทธ์ิหรือความ
ยากล าบากจากสถานการณ์ภายนอก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือจริยธรรมภาระผูกพันจะต้องสอดคล้อง
กันจากความคิดภายในไปสู่การปฏิบัติงานภายนอกจากส่วนบุคคลถึงมืออาชีพจากตัวเองไปยัง
ผู้ อ่ืนจากครอบครัวสูส่งัคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ต้นจนจบ ความเป็นผู้น าที่มีจริยธรรมไม่ได้
เป็นเพียงแค่เร่ืองทางเทคนิคของผู้ น าเท่านัน้ ความเชี่ยวชาญ แต่พร้อมกันนัน้เป็นผลมาจาก
จริยธรรมของผู้น า 

บาร์นฮาร์ต  (Barnhart, 2012) ได้ เขียนบทความ เพื่ ออ ธิบายทฤษฎีและการ
เปรียบเทียบเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมเชิงพทุธ โดยการเปรียบเทียบระหว่างมมุมองด้านจริยธรรมของ
นกัคิดตะวนัตกและไม่ใช่ตะวันตกในเชิงของปรัชญาเปรียบเทียบมาที่ได้มีการน าเสนอเป็นทฤษฎี
มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เช่น มุมมองของอริสโตเติลและขงจื๊อซึ่งดเูหมือนจะเหมาะสมและเปิดเผย
เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันเชิงทฤษฎีได้อย่างชัดเจนว่า "ทฤษฎีจริยธรรม" ของ
ตะวันตก รวมถึงคุณธรรมจารีตนิยมหรือลัทธินิยมเป็นมุมมองที่ดีที่สุดที่จะเข้าหาความคิดทาง
จริยธรรมที่ไม่ใช่แบบตะวนัตกโดยทั่วไปและพุทธศาสนาโดยเฉพาะหรือไม่  นอกจากนัน้การมีอยู่
ของชนพืน้เมืองมากขึน้ของจริยธรรมทางพทุธศาสนาท าให้เกิดค าถามอ่ืน ๆ พทุธศาสนาน าบางสิ่ง
บางอย่างที่ไม่เหมือนใครมาวางบนโต๊ะบางทีอาจจะยืดวิธีที่เราคิดเก่ียวกบัจริยธรรมโดยทัว่ไป หรือ
ว่าศาสนาพุทธเป็นตัวแทนของความแตกต่างซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครและให้ข้อมูล
หรือไม ่มนัยืนอยู่คนเดียวหรืออยู่กบัครอบครัวตามทฤษฎีหรือไม่ 

สรุปได้ว่าการศึกษาพระพทุธศาสนาในสงัคมชาวตะวนัตกมีแนวโน้มสูงขึน้เนื่องจาก
หลกัธรรมค าสัง่สอนที่เป็นสจัธรรม มีความเป็นเหตผุล ทดต่อการพิสจูน์สามารถช่วยให้ผู้ประพฤติ
ตามมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข โดยเฉพาะการขยายขอบเขตของการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับวิทยาการวิจัยสมัยใหม่ช่วยให้ได้ค าตอบที่น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างวิทยาศาสตร์  
ซึ่งคนไทยเองไม่ควรละเลยเร่ืองของการศึกษาพระพุทธศาสนา เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยสืบ
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ทอดศาสนาให้คงอยู่อย่างมัน่คงถาวรแล้ว ยงัสามารถช่วยให้ผู้ที่น าองค์ความรู้ทางพระพทุธศาสนา
ไปใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริง ดังที่ เดโช แขน า้แก้ว (2563) อธิบายว่า  
การเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในยุโรปยุคปัจจุบันมีการขยายเข้าไปยังชาวยุโรปมากขึน้  
มีการกระจายเป็นสังคมใหม่ที่มีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบตะวันตกแบบวิถีวัฒนธรรม
ของชาวยุโรป เนื่องจากพระพุทธศาสนามีหลักแห่งเหตุผลที่ให้อิสระแก่ผู้ นับถือ มีหลักธรรมที่
ส่งเสริมให้คนมีความรักความเมตตาต่อกนั มีงานเขียนทางวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สงัคม มีศาสน
วัตถุแห่งศรัทธา และมีศูนย์การเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริง นอกจากนัน้พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี (แซ่ฉั่ว) 
(2563) ยังอธิบายว่าวิธีวิทยาการวิจัยในพระพุทธศาสนศึกษาแบบดัง้เดิมนัน้เป็นการศึกษา
พระพุทธศาสนาตามแบบจารีตประเพณีนิยมและตามแบบวิชาการ และในมหาวิทยาลัยเป็น
การศึกษาเพื่อรับรองคุณวุฒิการศึกษา โดยมากของไทยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในขณะที่
แนวคิดของตะวนัตกจะใช้ทัง้การวิจยัเชิงคณุภาพ การวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัแบบผสมผสาน
วิธี ซึ่งตามนวคิดของพระพุทธสาสนาจะใช้กระบวนการของอริยสัจ ส่วนแนวทางวิจัยในสังคม
ปัจจบุนัมีพืน้ฐานมาจากปรัชญาเหตผุลนิยม ปรากฏการณ์นิยม ประจกัษ์นิยม และสจัจนิยม โดยมี
กระบวนการของอริยสจัเป็นกระบวนการวิจยั  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาและพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ  
ของปัจจัยจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านจริยธรรมเชิงพุทธ  
ของครูในโรงเรียนวิถีพุทธระดบัมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ด้วยการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (Multilevel Structural Equation 
Modeling: MSEM) จากแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง แล้วใช้เทคนิคทางสถิติในการทดสอบและ
ประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับในการทดสอบยืนยันความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎี  
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะ
ของการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationship model) แบบพหุระดับ  
ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ส าคญัดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดกลุม่ประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การก าหนดตวัแปรที่ใช้ในการวิจยั 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
4. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
6. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดกลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากร คือ ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดบัมัธยมศึกษา สงักัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2563 จาก 433 โรงเรียน ในเขตภาค
กลาง จาก 26 จงัหวดั (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2563: ออนไลน์) ข้อมูล ณ 
วนัที ่1 เมษายน 2563 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู และผู้ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 500 คน 
ประกอบด้วยครู 418 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 82 คน จาก 82 โรงเรียนในเขตภาคกลาง จาก 
26 จงัหวดั มีวิธีการได้มาดงันี ้
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1) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
การวิจัยเชิงปริมาณที่ต้องใช้สถิติวิเคราะห์ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

และ/หรือการประมาณค่าพารามิเตอร์ผู้วิจยัค านึงถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือเป็นสากล ส าหรับการ
วิเคราะห์พหุระดับ (Multi-Level Analysis) นักวิชาการได้เสนอแนะให้ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อลดความล าเอียงในการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยไม่มีกฎเกณฑ์

ตายตัว สามารถอาศยัเกณฑ์หลายเกณฑ์ประกอบการพิจารณาขนาดของกลุ่มตวัอย่างควบคู่ไป
กบัจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการประมาณค่า ถ้าพารามิเตอร์มีจ านวนมากควรจะต้องมีขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึน้ด้วย ซึ่งโดยสรุปแล้วจะให้ความส าคัญกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน
ระดบั 2 (cluster size) มากกว่าจ านวนของกลุ่มตัวอย่างในระดับที่ 1 (sample size)  (Hair et al. 
1998, 2006; Muthen, 1991; Hox and Mass, 2001; นงลกัษณ์  วิรัชชัย, 2542;  ศิริชัย กาญจน
วาส,ี 2554)  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล 
หมายถึง ครูผู้สอนในสถานศึกษา และ 2) ระดับกลุ่ม หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์พหุระดับ (Multi-Level Analysis) ผู้วิจัยเลือกการ
ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างผู้บริหาร โดยใช้สตูรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1970) ดังนี้ 

 

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 
โดยที่   n   คือ จ านวนผู้บริหารสถานศกึษาที่ใช้เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
       N   คือ จ านวนประชากรผู้บริหารสถานศกึษาทัง้หมด 
           e    คือ ขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีก้ าหนดประชากรผู้ บริหารสถานศึกษา คือ ผู้ ที่มีต าแหน่ง

ผู้ อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้ อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะหัวหน้าสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน  โดยมีนัยถึงการเป็นผู้ มีอ านาจบังคับบัญชาสูงสุดใน
สถานศึกษานัน้ ๆ เท่ากับจ านวนโรงเรียนที่ก าหนดขึน้  จ านวน 433 คน และก าหนดขนาด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 10 จะได้จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง
ขัน้ต ่า 82 คน และเนื่องจากผู้ บริหารสถานศึกษาคือผู้ ที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้
รักษาการในต าแหน่งผู้ อ านวยการโรงเรียนจะมีความสัมพันธ์กับจ านวนโรงเรียนด้วย ผู้ วิจัยจึง
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ก าหนดสดัส่วนของครูเป็น 5 เท่าของจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละแห่ง จะได้ครูที่ใช้เป็น
หน่วยตวัอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมลู จ านวน 410 คน รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 492 คน 

2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage 

Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) ประกอบด้วยขัน้ตอน 
ดงันี ้

ขัน้ตอนที่  1 แบ่งกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน ในเขตภาคกลาง ออกเป็น 26 จังหวัด  ประกอบด้วย 
1) กรุงเทพมหานคร 2) กาญจนบุรี 3) จันทบุรี 4) ฉะเชิงเทรา 5) ชลบุรี 6) ชัยนาท 7) ตราด  
8) นครนายก 9) นครปฐม 10) นนทบุรี 11) ปทุมธานี 12) ประจวบคีรีขันธ์ 13) ปราจีนบุรี  
14) พระนครศรีอยุธยา 15) เพชรบุรี 16) ระยอง 17) ราชบุรี 18) ลพบุรี 19) สมุทรปราการ 
20) สมุทรสงคราม 21) สมุทรสาคร 22) สระแก้ว 23) สระบุรี 24) สิงห์บุรี 25) สุพรรณบุรี และ  
26) อ่างทอง 

ขัน้ตอนที่  2 ก าหนดสัดส่วนโรงเรียนที่ใช้เป็นหน่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จาก 82 โรงเรียน ใน 26 จังหวัด ได้จังหวัดละ 3 โรงเรียน โดยผู้ วิจัยเพิ่มจ านวนโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็น 7 โรงเรียน เนื่องจากเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีพืน้ที่มากท าให้เกิดการ
กระจายตวัของโรงเรียนมากตามไปด้วย 

ขัน้ตอนท่ี 3 สุม่รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก  

ทัง้นีก้ารเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างที่เหมาะสมกบัการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบัที่ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ จ าแนกได้ 2 กรณี คือ กรณีที่หน่ึง คือ กลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล 
(Individual level / Within-level) จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควร ขัน้ต ่าสุด
ควรใช้อย่างน้อย 200 ตัวอย่าง (Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) กรณีที่สอง คือ กลุ่ม
ตวัอย่างระดบักลุม่ (Group level / Between-level) มิวเธ็น (Muthén. 1989) เสนอว่า จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม ควรมีประมาณ 50 -100 กลุ่ม โดยแต่ละ
กลุ่มควรมีผู้ ให้ข้อมูลกลุ่มละ 2 คน ขึน้ไป สอดคล้องกบัฮ๊อกซ์ (Hox และ Roberts, 2011) ที่เสนอ
ว่ากลุม่ตวัอย่างควรมีอย่างน้อย 20 กลุม่ หรือที่ควรจะเป็น คือ 50 กลุม่  
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ตาราง 2 แสดงสดัส่วนการก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

จังหวัด 
จ านวน

สถานศึกษา 
ครู 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

รวม 
(คน) 

1. กรุงเทพมหานคร 7 35 7 42 
2. กาญจนบรีุ 3 15 3 18 
3. จนัทบรีุ 3 15 3 18 
4. ฉะเชิงเทรา 3 15 3 18 
5. ชลบรีุ 3 15 3 18 
6. ชยันาท 3 15 3 18 
7. ตราด 3 15 3 18 
8. นครนายก 3 15 3 18 
9. นครปฐม 3 15 3 18 
10. นนทบรีุ 3 15 3 18 
11. ปทมุธาน ี 3 15 3 18 
12. ประจวบคีรีขนัธ์ 3 15 3 18 
13. ปราจีนบรีุ 3 15 3 18 
14.พระนครศรีอยธุยา 3 15 3 18 
15. เพชรบรีุ 3 15 3 18 
16. ลพบรีุ 3 15 3 18 
17. ระยอง 3 15 3 18 
18. ราชบรีุ 3 15 3 18 
19. สมทุรปราการ 3 15 3 18 
20. สมทุรสงคราม 3 15 3 18 
21. สมทุรสาคร 3 15 3 18 
22. สระแก้ว 3 15 3 18 
23. สระบรีุ 3 15 3 18 
24. สิงห์บรีุ 3 15 3 18 
25. สพุรรณบรีุ 3 15 3 18 
26. อ่างทอง 3 15 3 18 

รวม 82 410 82 492 



  201 

2. การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 เมื่อพิจารณาจากกรอบแนวคิดการวิจยัจะพบว่าเป็นการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุพหุระดับ
จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลลพัธ์ด้านจริยธรรมของครูในโรงเรียนวิถี
พุทธ มีการก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ตัวแปรระดับบุคคล 
(Individual Level) และ 2) ตวัแปรระดบักลุม่ (Group Level) มีรายละเอียดดงันี ้

1) ตวัแปรท านายระดบับคุคล (individual level predictor variables) ประกอบด้วย 
1.1) ตวัแปรแฝงจิตลกัษณะของครู (Teacher Psychological: TPSY) วดัจากตวัแปร

สังเกตได้ 2 ตัว ได้แก่ 1) สมรรถนจริยธรรมเชิงพุทธ (Buddhist Ethics Competencies: BEC) 
และ 2) ความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction: JSAT) 

1.2) ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (Buddhist 
Ethical Working: BEW) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (Professional Ethics: PE) 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีของ
สถานศึกษา (Good Membership: GM) และ 3) พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ 
(Buddhist Duties: BD) 

2) ตวัแปรท านายระดบักลุม่ (group level predictor variables) ประกอบด้วย 
2.1) ตัวแปรแฝงปรโตโฆสะที่ดี (Another Utterance: AU) วัดจากตัวแปรสังเกตได้  

1 ตวั คือ 1) กลัลยาณมิตตตา (Good Friend: GF) 
2.2) ตัวแปรแฝงโยนิ โสมณสิการ (Reasoned Attention: RAI) วัดจากตัวแปร 

สงัเกตได้ 1 ตวั คือ 1) ตวัแปรแฝงโยนิโสมณสิการสมัปทา (Reasoned Attention: RAII) 
2.3) ตัวแปรแฝงบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา  (Ethical Climate: EC) 

วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว คือ 1) ความเอือ้อาทรต่อบุคคล (Caring: CA) 2) กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and Code: LC) 3) กฎระเบียบข้อบังคับ (Rules: RU) 4) การยึดมั่น
ผลประโยชน์ขององค์การ (Instrumental: IS) และ 5) จริยธรรมอิสระของบุคคล (Independence: ID) 

2.4) ตัวแปรแฝงจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (Buddhist Ethics: BE) 
วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัว คือ 1) สัมมาทิฏฐิ (Right View: RV) 2) สัมมาสงักัปปะ (Right though: 
RT) 3) สมัมาวาจา (Right Speech: RS) 4) สมัมากัมมนัตะ (Right Action: RA) 5) สมัมาอาชีวะ 
(Right Livelihood: RL) 6) สัมมาวายามะ (Right Effort: RE) 7) สัมมาสติ (Right Mindfulness: 
RM) และ 8) สมัมาสมาธิ (Right Concentration: RC)  
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2.5) ตัวแปรแฝงผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน (Team Work: TW) วัดจากตัว
แปรสงัเกตได้ 3 ตวั คือ 1) ภาวะผู้น าเชิงพทุธ (Buddhist Leadership: BL) 2) ภาวะผู้ตามเชิงพทุธ 
(buddhis Follower: BF) และ 3) ความเหนียวแน่นของกลุม่ (Group Cohesiveness: GC) 

3. เคร่ืองมือที่ใช้วิจัย 
เคร่ืองมือส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจาก

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง จ านวน 2 ชดุ ประกอบด้วย  
ชดุที่ 1 แบบสอบถามส าหรับครูเป็นผู้ให้ข้อมลู จ านวน 6 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับ  เพศ ศาสนาที่ ตนนับ ถือ ระดับการศึกษา  
ช่วงประสบการณ์ในการท างาน และวิทยฐานะ รวมจ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา แบบมาตราสว่นประมาณค่า
ของลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความเอือ้
อาทรต่อบุคคล 2) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ด้านกฎระเบียบข้อบงัคบั 4) ด้านการ
ยึดมัน่ผลประโยชน์ขององค์การ และ 5) ด้านจริยธรรมอิสระของบุคคล เป็นแบบวดัที่สร้างขึน้จาก
แนวคิดของวิกเตอร์และคลัเลนด์ (Victor; & Cullen, 1988) รวมจ านวน 26 ข้อ 

ตอนที่ 3 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 9 ด้าน ประกอบด้วย  1) สัมมาทิฎฐิ 
(เห็นชอบ) 2) สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) 3) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 4) สัมมากัมมันตะ (การ
กระท าชอบ) 5) สัมมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) 6) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 7) สัมมาสติ 
(ระลึกชอบ) และ 8) สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) เป็นแบบวัดที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องและใช้แนวคิดหลกัของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561) 
รวมจ านวน 102 ข้อ 

ตอนที่  4 ผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงาน แบบมาตราส่วนประมาณค่าของ 
ลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย  1) ภาวะผู้ น าเชิงพุทธ  
2) ภาวะผู้ ตามเชิงพุทธ 3) ความเหนียวแน่นของกลุ่ม เป็นแบบวัดที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง รวมจ านวน 45 ข้อ 

ตอนที่  5 จิตลักษณะของครู แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
(Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านสมรรถนะจริยธรรมเชิงพุทธ และ 
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2) ความพึงพอใจในงาน เป็นแบบวัดที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
รวมจ านวน 32 ข้อ 

ตอนที่ 6 พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู แบบมาตราส่วน
ประมาณ ค่าของลิ เคิ ร์ท  5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย  
1) พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา และ 3) พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ เป็นแบบวดัที่ผู้วิจยัสร้างขึน้
เองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง รวมจ านวน 45 ข้อ 

ชดุที่ 2 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ให้ข้อมลู จ านวน 6 ตอน ดงันี ้ 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับ  เพศ ศาสนาที่ ตนนับ ถือ ระดับการศึกษา  
ช่วงประสบการณ์ในการท างาน และวิทยฐานะ รวมจ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่  2 ปรโตโฆสะที่ดี แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
(Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 1 ด้าน คือ กัลลยาณมิตตตา (การมีกัลยณมิตรที่ดี) เป็นแบบ
วดัที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและใช้แนวคิดหลกัของสมเด็จพระ
พทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2561) รวมจ านวน 12 ข้อ 

ตอนที่  3 โยนิโสมนสิการ แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
(Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 1 ด้าน คือ โยนิโสมนสิการสมัปทา (การรู้จกัพิจารณาอย่างแยบ
คายในตน) เป็นแบบวดัที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและใช้แนวคิด
หลกัของสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2561) รวมจ านวน 13 ข้อ 

ตอนที่ 4 บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา แบบมาตราสว่นประมาณค่า
ของลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความเอือ้
อาทรต่อบุคคล 2) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ด้านกฎระเบียบข้อบงัคบั 4) ด้านการ
ยึดมัน่ผลประโยชน์ขององค์การ และ 5) ด้านจริยธรรมอิสระของบุคคล เป็นแบบวดัที่สร้างขึน้จาก
แนวคิดของวิกเตอร์และคลัเลนด์ (Victor; & Cullen, 1988) รวมจ านวน 26 ข้อ 

ตอนที่ 5 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 9 ด้าน ประกอบด้วย  1) สัมมาทิฎฐิ 
(เห็นชอบ) 2) สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) 3) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 4) สัมมากัมมันตะ (การ
กระท าชอบ) 5) สัมมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) 6) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 7) สัมมาสติ 
(ระลึกชอบ) และ 8) สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) เป็นแบบวัดที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจากการทบทวน
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้องหลกัของสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2561) รวมจ านวน 102 
ข้อ 

ตอนที่ 6 ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิ
เคิร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scale) จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย  1) ภาวะผู้ น าเชิงพุทธ  
2) ภาวะผู้ ตามเชิงพุทธ 3) ความเหนียวแน่นของกลุ่ม เป็นแบบวัดที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เองจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง รวมจ านวน 45 ข้อ 

สามารถสรุปแหล่งผู้ ให้ข้อมูลและระดับการวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกตามตัวแปรที่
ศกึษาได้ดงันี ้

ตาราง 3 ผู้ให้ข้อมลูและระดบัการวิเคราะห์ข้อมลูของตวัแปรท่ีศกึษา 

ระดบัการวิเคราะห์ข้อมลู ตวัแปรที่ศึกษา ผู้ให้ข้อมลู 

ระดบักลุม่ 

ปรโตโฆสะที่ดี ผู้บริหารสถานศกึษา 
โยนิโสมนสิการ ผู้บริหารสถานศกึษา 
บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา ครูและผู้บริหาร

สถานศึกษา 
จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดบับคุคล 

จิตลกัษณะของครู ครู 
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิง
พทุธของครู 

ครู 

4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้วิจัย 
รายละเอียดการสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยั มีดงันี ้
1) ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวัดตัวแปรในการ

วิจยั ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ และกรอบการวดัตวัแปร 



  205 

2) สร้างตารางวิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด (Specification Table)  
จากนิยามเชิงปฏิบติัการที่ก าหนดขึน้ โดยเขียนข้อค าถามให้มีจ านวนครอบคลมุประเด็นพฤติกรรม
ที่ต้องการวดัทัง้หมด 

3) ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเบือ้งต้น โดยน าตารางวิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรม  
ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเบือ้งต้น และน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ ที่ปรึกษามาปรับปรุง
ข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมที่ต้องการวดัยิ่งขึน้ 

4) คัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญ 7 คน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงพินิจ (face validity) ความตรง
เชิงเนือ้หา (content validity)และความเป็นปรนัย (objectivity) ของข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ จาก 3 กลุม่ ประกอบด้วย  

  4.1) กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาและครูเชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน ได้แก่ 
1) อ.ดร.สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง และ 2) นางณฐนนัท์  หลอ่สมฤดี 

  4.2) กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) รศ.ดร.สงัวรณ์  งดักระโทก 2) ผศ.ดร.
ทวีศิลป์  กลุนภาดล และ 3) ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง 

  4.3) กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา จ านวน 2 รูป ได้แก่ 1) พระเทพปริยัติเมธี, 
ป.ธ.9, รศ.ดร. และ 2) พระครูสธีุจริยวฒัน์, ผศ.ดร. 

5) ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยในด้านความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) 
โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาและประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ต้องการวัดเป็นรายข้อ ที่ผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ ประเมิน (Index of item-Objective Congruence : 
IOC) แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยรายข้อ ประกอบกบัข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ หากพบว่า  มีค่าเฉลี่ย
ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป สามารถน าไปใช้ได้ ถ้าไม่ถึงผู้ วิจัยจะพิจารณาปรับปรุงข้อค าถามใหม่อีกครัง้
หรือตัดทิ ง้ ซึ่งเคร่ืองมือที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ทุกข้อมี ค่าความตรงเชิงเนื อ้หา (content validity) 
โดยผู้ วิจัยแนบเอกสารประกอบที่ส าคัญไปพร้อมกับแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบเพื่อหา
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ได้แก่ ความเป็นมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย นิยมเชิงปฏิบติัการ 
ตารางวิเคราะห์เนือ้หากบัพฤติกรรมที่ต้องการวดั และกรอบแนวคิดในการวิจยั 

6) ทดลองใช้เบือ้งต้นกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน  
5 คน เพื่อความมั่นใจเก่ียวกับความชัดเจนด้านข้อความ ส านวนภาษาที่ใช้สื่อความหมาย 
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ในแบบสอบถามทัง้ชุดว่าสามารถท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเกิดความกระจ่างและตอบ
แบบสอบถามได้อย่างสะดวก ถกูต้องตามเปา้หมาย 

7) น าเคร่ืองมือวิจัย (แบบสอบถาม) ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือวิจยัเบือ้งต้นกบักลุม่ตวัอย่างที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง ซึ่งประกอบไป
ด้วย ครู และผู้ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2563 ในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 6 โรงเรียน 
ประกอบด้วย 1) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 2) โรงเรียนบ้านแก่งชชัวลิตวิทยา 3) โรงเรียนบรรพตพิสยั
พิทยาคม 4) โรงเรียนพยุหะพิทยา  5)โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และ6) โรงเรียนทหารอากาศ
อนุสรณ์ โดยแต่ละโรงเรียนประกอบด้วยผู้ ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 5 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร 1 คน 
และครู 4 ครู รวมทัง้สิน้ จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการ
ค านวณหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
โดยศิริชัย กาญจนวาสี (2554) เสนอแนะว่าค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาที่ค านวณได้ควรมากกว่า 0.5 
จึงจะถือว่าใช้ได้โดยใช้หลักแห่งความชัดเจน (rules of thumb) ตามท่ีจอร์จ (George, 2011) 
เสนอไว้ดงันี ้ 

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α)  ระดบัความเชื่อมัน่ 
> 0.9          ดีมาก 
> 0.8          ดี 
> 0.7          พอใช้ 
> 0.6          ค่อนข้างพอใช้ 
> 0.5          ต ่า 
< 0.5          ไม่สามารถรับได้ 
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โดยเคร่ืองมือวิจัยที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทัง้ฉบับได้
ดงันี ้

ฉบบัที่ 1 ครูเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

แหลง่ข้อมลูการวิเคราะห์/ตวัแปรแฝง 
ค่าความ
เชื่อมัน่ 

ระดบัความเชื่อมัน่ 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 0.95 90 % 26 
จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 0.97 94 % 102 
ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน 0.98 96 % 45 
จิตลกัษณะของครู 0.98 96 % 32 
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิง
พทุธของครู 

 
0.95 

 
90 % 

 
45 

รวมทัง้ฉบับ 0.99 98 % 250 

 
ฉบบัที่ 2 ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

แหลง่ข้อมลูการวิเคราะห์/ตวัแปรแฝง 
ค่าความ
เชื่อมัน่ 

ระดบัความเชื่อมัน่ 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

ปรโตฆสะที่ดี  0.90 81 % 12 
โยนิโสมนสิการ 0.94 88 % 13 
บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 0.94 88 % 26 
จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 0.93 86 % 102 
ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน 0.94 88 % 45 

รวมทัง้ฉบับ 0.96 92 % 198 

 
8. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัด้านความตรงเชิงโครงสร้างตามทฤษฎีที่ใช้

เป็นโมเดลเชิงสมติฐานโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis : 
CFA) เพื่อยืนยนัว่าตวับ่งชีข้องข้อค าถามที่ใช้วัดตวัแปรสงัเกตได้ว่ามีความสมัพนัธ์กนัตามทฤษฎี
และเป็นองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์จริง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมจากกลุม่ตวัอย่างจริง 
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยขอหนังสือน าส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งถึงสถานศึกษาที่ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามสดัส่วนที่ก าหนด โดยให้
ผู้ อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ รักษาการในต าแหน่งผู้ อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา
มอบหมาย/สัง่การให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของตนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามตามสดัส่วน
จ านวนที่ก าหนด โดยก่อนตอบแบบสอบถามอาสาสมคัร(กลุม่ตวัอย่าง) จะต้องแสดงความยินยอม
และเต็มใจในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยการอ่านค าชีแ้จงในแบบสอบถามที่แสดงให้
เห็นถึงเหตุผลและประโยชน์ของการท าวิจัยนี ้จากเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจัย  (Participant 
Information Sheet) ตลอดจนมีข้อความเน้นย า้กว่า “ในการตอบแบบสอบถามครัง้นีจ้ะไม่ส่งผล
กระทบในทางลบแก่ผู้ ตอบแบบสอบถาม  โดยผู้ วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและ
น าเสนอข้อมูลที่จ าเก่ียวกับความสมัพันธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ที่ศึกษาเฉพาะในภาพรวมเท่านัน้ ซึ่ง
ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์ความรู้ด้านการบริหารสถานศกึษาต่อไป”ซึง่ส าหรับ
การวิจยัครัง้นีไ้ม่มีการเก็บข้อมลูจากอาสาสมคัร/กลุม่ตวัอย่างที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี 

หลงัจากได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้ วิจัยได้จัดท าบญัชี
รายชื่อสถานศึกษาที่ได้จากการสุ่มเพื่อด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการให้เสร็จสิน้ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 - เดือนกรกฎาคม 2564 ทัง้นี เ้พื่อให้
กระบวนการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

5.1 ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตจัดส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับ
มธัยมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างไว้จาก
บญัชีรายชื่อโรงเรียน 

5.2 จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบักลุ่มตัวอย่าง นอกจากนัน้ยงัได้มีการก าหนด
รหสัของแบบสอบถามทุกชดุ เพื่อเป็นการควบคมุและติดตามแบบสอบถามที่ส่งไปยงัสถานศึกษา
ต่าง ๆ โดยผู้วิจยัเลือกใช้ช่องทางในการจดัส่งแบบสอบถามด้วยระบบไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยได้
สอดซองจดหมายติดตราไปรษณียากรจ่าหน้าซองถึงผู้ วิจัยไปกับชุดแบบสอบถามเพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการจัดส่งคืนของผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่วนสถานศึกษาที่อยู่ในพืน้ที่
ใกล้เคียงกบัพืน้ที่ที่ผู้วิจยัอาศยัอยู่จะใช้วิธีการไปส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยติดต่อกบัหวัหน้า
สถานศึกษาหรือครูผู้ รับผิดชอบประสานงาน และก าหนดวันรับแบบสอบถามคืน โดยให้เวลาใน
การท าแบบสอบถามและรวบรวมสง่คืนประมาณ 1 สปัดาห์ 
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5.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทัง้หมด 
หากพบว่าแบบสอบถามชุดใดขาดหายไปผู้ วิจัยจะใช้วิธีการโทรศัพท์หรือติดตามด้วยตนเองเพื่อ
ติดตามแบบสอบถามนัน้คืนมา หลังจากนัน้จึงท าการตรวจนับแบบสอบถามที่มีความถูกต้อง
สมบรูณ์ของค าตอบจากสถานศกึษาทัง้หมด 63 แห่ง ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 378 ฉบบั คิด
เป็นร้อยละ 76.82 ของแบบสอบถามทัง้หมด จ าแนกเป็นแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
370 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 75.20 ผู้วิจยัจึงได้ใช้แบบสอบถามส ารองที่เก็บไว้เผื่อกรณีแบบสอบถาม
ได้รับกลับคืนมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อีก 122 ฉบับ เพื่อให้ได้จ านวน 500 ฉบับ จ าแนกเป็น
แบบสอบถามที่ครูเป็นผู้ ตอบ จ านวน 418 ฉบับ และแบบสอบถามที่ผู้ บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้ตอบ จ านวน 82 ฉบบั 

5.4 ท าการลงรหัสและบันทึกไฟล์ ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ อรอการ
ประมวลผลต่อไป 

6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ 
เพื่อให้การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ก่อนการวิเคราะห์

ข้อมลูผู้วิจยัได้มีการจดักระท าข้อมลูเบือ้งต้น ดงันี ้
- บรรณาธิกรณ์ ข้อมูล (editing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามที่ได้รับกลบัคืนมา พบว่ามีอตัราการตอบกลบัจ านวน 378 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75.60 
มีแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ (ข้อมูลขาดหายเกิน 10 %) จ านวน 10 ชุด คิดเป็นร้อยละ 2.64 
ซึ่งผู้ วิจัยจะไม่น าแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ด้วย เพราะถือว่าเกินกว่าเกณฑ์ทั่วไปที่
ยอมรับได้ (Palardy, 2003) 

- การจดัการกบัข้อมูลที่ขาดหาย (missing data) กรณีได้รับแบบสอบถามที่มีข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้วิจยัจะแทนค่าข้อมลูที่ขาดหายด้วยค่าเฉลี่ย (replace by 
mean) จากกลุ่มข้อมูลของผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ ให้ข้อมูลในการตอบ
แบบสอบถามฉบบันัน้ และเพื่อให้สามารถสรุปอ้างอิงผลการวิจยัไปยงัประชากรเป้าหมายได้อย่าง
มัน่ใจ ผู้วิจยัได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมลูก่อนและหลงัการแทนค่าที่สญูหายโดย
ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ซึ่งจะต้องไม่พบความแตกต่างของข้อมูลทัง้สองชุด (No Significant 
Different) จึงจะสามารถด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูต่อไปได้ในโปรแกรม SPSS 13.0 for Windows 
และ LISREL 8.53 แต่ส าหรับการแทนค่าข้อมูลที่ขาดหายที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Mplus 7.0 
ผู้ วิจัยได้แทนค่าข้อมูลที่สูญหายด้วยการประมาณค่าฟังก์ชันความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum 
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Likelihood) จากโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง TYPE = MISSING H1 ซึ่งมีความถูกต้องมากกว่า 
(Enders, 2004; Graham, 2003; Marsh, 2002; L. K. M. Muthén, B. O, 2004) 

- การรวมค่าข้อมูล (data aggregation) เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเป็น
ข้อมูลระดับบุคคล ถ้าหากจะน าไปใช้อธิบายหรือสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยเป็นต้องมีการรวมค่าของข้อมลูให้เป็นค่าเฉลี่ยก่อน เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากจัดกระท าข้อมูลเบือ้งต้นแล้วผู้ วิจัยได้ด าเนินการตามขัน้ตอนการวิเคราะห์

ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์การวิจยัดงัต่อไปนี ้
4.1 วิ เคราะห์ ข้อมูลพื น้ฐานของผู้ ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean: x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และ
น าเสนอข้อมลูด้วยตารางประกอบค าบรรยาย 

4.2 วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแปรในโมเดลเพื่อศึกษาสภาพและระดบัจริยธรรมเชิง
พุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean: x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ของบุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร 
(2555, นน.93-94) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดงันี ้
   ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มจีริยธรรมเชิงพทุธอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มจีริยธรรมเชิงพทุธอยู่ในระดบัมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มจีริยธรรมเชิงพทุธอยู่ในระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มจีริยธรรมเชิงพทุธอยู่ในระดบัน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มจีริยธรรมเชิงพทุธอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

4.3 การทดสอบโมเดลสมการโครงสร้าง ประกอบด้วย 
4.3.1 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นส าหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

ประกอบด้วย 
- ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรว่ามีการแจกแจงแบบปกติ(Normal 

Distribution) หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) 
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- ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ศึกษาว่ามีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพห ุ
(Multicollinearity) หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า .10  ค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวน (VIF) ต้องมีค่าน้อยกว่า 10 

- ความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็นอิสระจากกัน โดยใช้สถิติทดสอบ Dubin-Watson 
โดยพิจารณาจากค่าที่ค านวณได้ มีค่าใกล้ 2 (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2549, น.42)  

นอกจากนีก้ารใช้ค่าไค-แควร์เป็นสถิติเพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์มีข้อตกลงเบือ้งต้นอยู่ 4 ประการ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, นน. 53-54; 
Kline. 2011, p.1 อ้างถึงใน สภุมาส องัศโุชติ, 2557, น.25) 

1) ตวัแปรภายนอกสงัเกตได้ต้องมีการแจกแจงปกติ 
2) การวิเคราะห์ข้อมลูต้องใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 
3) ขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่ (กลุ่มตัวอย่างไม่ต ่ากว่า 100 และ

อตัราสว่นระหว่างหน่วยตวัอย่างและจ านวนพารามิเตอร์หรือตวัแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1) 
4) ฟังก์ชนัความกลมกลืนมีค่าเป็นศนูย์จริงตามสมมติฐานที่ใช้ทดสอบไค-สแควร์ 

4.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ของตวัแปรแฝงเพื่อตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยัด้านความตรงเชิงโครงสร้าง เพื่อพิจารณา
ว่าตวับ่งชีท้ี่ใช้ในการวดัเป็นตวัแทนของการวดัตวัแปรหรือไม่ ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณาดงันี ้

4.3.2.1 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวดัตวัแปรแฝงกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน ได้แก่ การทดสอบค่า

นัยส าคัญทางสถิติของไค-สแควร์ (2 -test) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2 /df) ค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณ ค่า (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) ดชันีความสอดคล้องเชิงสมับูรณ์ (Goodness of Fit Index: GFI) ดชันี
ความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit Index: AGFI) ดัชนีวัดความสอดคล้อง
เชิ งสัมพัท ธ์ (Comparative Fit Index: CFI) และดัชนี วัดความสอดคล้องใน รูปของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Root Mean Square Residual: SRMR) โดยก าหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาดงันี ้
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ตาราง 4 ค่าดชันีในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ดัชนีวดัความสอดคล้อง
กลมกลนื 

เกณฑ์ แหล่งอ้างอิง 

2 -test 
ไม่มีนยัส าคญัทางสถติิ (p<.05) 

Diamantopoulos and 
Siguaw (2000, p.83) 

2 /df 
< 2.00 สอดคล้องกลมกลืนด ี
2.00-5.00 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

Bollen (1989: p.278); 
Diamantopoulos and 
Siguaw (2000, p.98) 

CFI (Comparative Fit Index) ≥.95 สอดคล้องกลมกลืนด ี
.90 - .95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

Kaplan (2000: p.110); 
Diamantopoulos and 
Siguaw (2000, p.88) 

GFI (Goodness of Fit Index) ≥ .95 สอดคล้องกลมกลืนด ี
.90 - .95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

Diamantopoulos and 
Siguaw (2000, p.87) 

AGFI (Adjust Goodness of Fit 
Index) 

≥ .95 สอดคล้องกลมกลืนด ี
.90 - .95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

Diamantopoulos and 
Siguaw (2000, p.87) 

RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) 

<.05 สอดคล้องกลมกลืนด ี
.05 - .08 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
.08 - .10 สอดคล้องกลมกลืนไม่ค่อยด ี
> .10 สอดคล้องกลมกลืนไม่ด ี

Diamantopoulos and 
Siguaw (2000,p. 85) 

SRMR (Standard Root Mean 
Square Residual) 

< .05 Diamantopoulos and 
Siguaw (2000, p.88) 

< .08 Hu and Bentler (1999) 
Largest/Smallest Standardized 
Residual 

00.2  นงลกัษณ์  วิรัชชยั  
(2542, น.55) 

Q-Plot ชนักวา่เส้นในแนวทแยง (Slope >1.00) Joreskog and Sorbom 
(1996, pp.110-11);  
นงลกัษณ์  วิรัชชยั  
(2542, น.57) 

ที่มา: สุภมาส  อังศุโชติ. (2557). สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL. พิมพ์ครัง้ที่ 4. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการ
พิมพ์. 
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4.3.2.2 การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent Validity) ความ
เที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) ของโมเดลวัดตัวแปรแฝง โดยการค านวณค่าความ
เชื่อถือได้ของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR) ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัด
ได้ด้วยองค์ประกอบของตัวแปรแฝง (Average Variance Extracted: AVG) ค่าความแปรปรวน
ร่วมก าลงัสองสูงสุด (Maximum Shared Squared Variance: MSV) และค่าความแปรปรวนร่วม
ก าลงัสองเฉลี่ย (Average Shared Squared Variance: ASV) 

4.3.3 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตาม
สมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้องกลมกลืน เช่นเดียวกับ
ข้อ 4.3.2.1 

4.3.4 การวิเคราะห์อิทธิพลคั่นกลาง (Mediated Effect) ระหว่างตัวแปรแฝงใน
โมเดลสมาการโครงสร้าง 

4.3.5 การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
Effect) และอิทธิพลรวม (Total Effect) ระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้างโดยการ

ค านวณค่าน า้หนักความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights: β) และค่า
สหสมัพนัธ์พหคุณูก าลงัสอง หรือสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Squared Multiple Correlation: 2R )  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครัง้นี ้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและระดับจริยธรรม  
เชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน 2) ศึกษาอิทธิพลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสภานศึกษาที่ส่งผลต่อจิตลกัษณะ
และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ 3) ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยมีปัจจยัเชิงสาเหตุ 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล : ครู (Micro-
level unit) และ ระดบักลุม่: โรงเรียน (Macro-level unit)  

ผลการวิเคราะห์และน าเสนอจ านวน 4 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตวัอย่างและข้อมลูเบือ้งต้นของตัวแปร  

ที่ใช้ในกรอบการวิจยั 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพและระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา  

ในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ  

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตพุหุระดบัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานอย่าง
มีจริยธรรมเชิงพทุธของครูในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันผู้ วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการสื่อ
ความหมายส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั ดงันี ้

ค่าสถิติ ได้แก่ 
n  หมายถึง จ านวนตวัอย่าง 
x    หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) 

  SD.  หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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CV  หมายถึง ค่าร้อยละของสมัประสิทธ์ิการกระจาย 
  Min   หมายถึง  ค่าคะแนนต ่าสดุ 

Max   หมายถึง  ค่าคะแนนสงูสดุ 

2   หมายถึง  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) 
df   หมายถึง  ค่าระดบัชัน้ความเป็นอิสระ (Degree of  

freedom) 

2 / df  หมายถึง ไค-สแควร์สมัพทัธ์ (Relative Chi-square) 
R   หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of  

determination)  
p-value  หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Probability) 
GFI  หมายถึง ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้องกลมกลืน  

(Goodness of Fit Index) 
AGFI  หมายถึง ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  

(Adjusted Goodness of Fit Index) 
TLI  หมายถึง  ดชันีวดัระดบัความเหมาะสม (Tucker-Lewis  

index) 
CFI   หมายถึง ค่าวดัระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ  

(Comparative fit index)  
RMSEA   หมายถึง  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ 

ค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error of  
Approximation)  

SRMR   หมายถึง ค่าดชันีมาตรฐานรากของกาลงัสองเฉลี่ยของ 
เศษเหลือ (Standard root mean square 
residual)  

Sk   หมายถึง  ค่าความเบ้ (Skewness)  
Ku   หมายถึง  ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
***   หมายถึง  ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001  
**   หมายถึง  ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
*   หมายถึง  ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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  หมายถึง  ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ (Factor loadings) 
 

   หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
 (Standardize Regression weight)  

SE  หมายถึง ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า  
(Standard Error of estimate) 

t-test  หมายถึง ค่าสถิติทดสอบแบบที 
DE   หมายถึง  อิทธิพลทางตรง (Direct effect)  
IE   หมายถึง  อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)  
TE   หมายถึง อิทธิพลรวม (Total effect) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
ตวัแปรท านายระดบับคุคล (individual level predictor variables)  
TPSY  หมายถึง จิตลกัษณะของครู 
BE  หมายถึง สมรรถนจริยธรรมเชิงพทุธ 
JSAT  หมายถึง ความพงึพอใจในงาน 
BEW  หมายถึง พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธ 
ของครู 
PE  หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู  
GM  หมายถึง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
BD  หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกั 
หน้าที่ชาวพทุธ  
ตวัแปรท านายระดบักลุม่ (group level predictor variables)  
AU  หมายถึง ปรโตโฆสะที่ดี  
GF  หมายถึง กลัลยาณมิตตตา  
RAI  หมายถึง โยนิโสมณสิการ 
RAII  หมายถึง โยนิโสมณสิการสมัปทา  
EC  หมายถึง บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา  
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CA  หมายถึง ความเอือ้อาทรต่อบคุคล  
LC  หมายถึง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
RU   หมายถึง กฎระเบียบข้อบงัคบั 
IS  หมายถึง การยดึมัน่ผลประโยชน์ขององค์การ  
ID  หมายถึง จริยธรรมอิสระของบคุคล  
BE  หมายถึง จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา  
RV  หมายถึง สมัมาทิฏฐิ  
RT  หมายถึง สมัมาสงักปัปะ  
RS  หมายถึง สมัมาวาจา  
RA  หมายถึง สมัมากมัมนัตะ  
RL  หมายถึง สมัมาอาชีวะ  
RE  หมายถึง สมัมาวายามะ  
RM  หมายถึง สมัมาสติ  
RC  หมายถึง สมัมาสมาธิ  
TW  หมายถึง ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน 
BL  หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงพทุธ  
BF  หมายถึง ภาวะผู้ตามเชิงพทุธ  
GC  หมายถงึ ความเหนียวแน่นของกลุม่ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลเบือ้งต้นของ

ตัวแปรใช้ในกรอบการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ให้ข้อมูล และค่าสถิติพืน้ฐานจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละตัวแปรแฝงที่ปรากฏใน
กรอบแนวคิดการวิจยั ได้แสดงรายละเอียดดงัตาราง 7-8 
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ตาราง 5 จ านวน ร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง 

ข้อมลูสว่นบคุคล 
ระดบัครู  
(n = 418) 

ระดบัผู้บริหารสถานศกึษา 
(n = 82) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
107 
311 

 
25.6 
74.4 

 
50 
32 

 
61.0 
39.0 

ศาสนา 
พทุธ 

 
418 

 
100.0 

 
82 

 
100.0 

วฒุิการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
279 
137 
2 

 
66.7 
32.8 
0.5 

 
3 
64 
15 

 
3.7 
78.0 
18.3 

ประสบการณ์ในการท างาน 
ไม่เกิน 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 – 25 ปี 

มากกว่า 25 ปี 

 
146 
121 
50 
13 
8 
80 

 
34.9 
28.9 
12.0 
3.1 
1.9 
19.1 

 
- 
10 
10 
7 
12 
43 

 
- 

12.2 
12.2 
8.5 
14.6 
52.5 

วิทยฐานะ 
ไม่มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

 
240 
109 
63 
- 

 
58.9 
26.1 
15.1 

- 

 
- 
9 
69 
4 

 
- 

11.0 
84.1 
4.9 
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จากผลการวิเคราะห์ดงัตาราง 5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างที่เป็นครูในโรงเรียนวิถีพทุธ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 418 คน จาก 82 โรงเรียน นับถือ
ศาสนาพุทธทัง้หมด และส่วนใหญ่เป็นครูผู้ หญิง มีจ านวน 311 คน (ร้อยละ 74.4) ในขณะที่
ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่เป็น ผู้ ชาย จ านวน 50 คน (ร้อยละ 61.0) ส าหรับการศึกษาของครูใน
โรงเรียนวิถีพทุธ ส่วนใหญ่มีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 279 คน (ร้อยละ 66.7) ส่วน
ผู้บริหารโรงเรียนมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 64 คน (ร้อยละ 78.0)  

ประสบการณ์ในการท างานของครูในโรงเรียนวิถีพุทธที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี มีจ านวน 146 คน (ร้อยละ 34.9) ส่วนผู้บริหารโรงเรียน พบว่าสว่นใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 25 ปี มีมากถึงจ านวน 43 คน (ร้อยละ 52.4) ส่วนวิทยฐานะ
ของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีวิทยฐานะ มีมากถึงจ านวน 240 คน (ร้อยละ 
58.9) ในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพทุธ พบว่า มีวิทยฐานะระดบัช านาญการพิเศษมีจ านวนมาก
ที่สดุ 69 คน (ร้อยละ 84.1)  

ตาราง 6 ค่าสถิติเบือ้งต้นของตวัแปรแฝง และ ตวัแปรสงัเกตได้ในระดบับุคคล (ครู) (n = 418) 

ตัวแปร x  SD. CV. % Min. Max. Sk. Ku. 
พฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) 

4.001 0.355 8.886 2.889 4.533 -0.817 0.191 

  - พฤติกรรมการปฏิบติัตนตาม
หลกัจรรยาบรรณวิชาชีพครู (PE) 

4.586 0.512 11.153 2.800 5.000 -1.263 1.004 

  - พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศกึษา (GM) 

3.532 0.293 8.304 2.450 4.100 -0.460 -0.232 

  - พฤติกรรมการปฏิบติัตนตาม
หลกัหน้าที่ชาวพทุธ (BD) 

4.061 0.517 12.729 1.800 4.800 -0.955 1.020 

จิตลักษณะของครู (TPSY) 4.248 0.516 12.154 2.656 4.938 -0.469 -0.384 
  - สมรรถนะจริยธรรมเชิงพทุธ (BE) 4.175 0.480 11.489 2.583 4.833 -0.590 -0.324 
  - ความพงึพอใจในงาน (JSAT) 4.291 0.572 13.326 1.950 5.000 -0.556 0.137 

 
 



  220 

จากผลการวิเคราะห์ที่ปรากฏดังตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า ครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้รายงานตนเองว่ามีพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมเชิงพทุธ (BEW) ในระดบัมาก ( x = 4.001, SD. = 0.355) และถ้าพิจารณาตวัแปรสงัเกต
ได้ของตวัแปรนี ้พบว่า ตวัแปรสงัเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูเป็นอนัดบัหนึ่ง คือ พฤติกรรมการปฏิบติัตาม

หลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู (PE) โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.586, SD. = 0.512) 
รองลงมาเป็น พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ (BD) โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 

( x = 4.061, SD. = 0.517) และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (GM) โดยค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.532, SD. = 0.293) ตามล าดบั 
ส าหรับตัวแปรแฝงจิตลักษณะของครู (TPSY) พบว่า ครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้รายงานตนเองว่ามีจิตลกัษณะของครูอยู่ในระดบั

มากที่สุด ( x = 4.248, SD. = 0.516) และถ้าพิจารณาตัวแปรสงัเกตได้ของตัวแปรนี ้พบว่า ครูมี

ความพึงพอใจในงาน (JSAT) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.291, SD. = 0.572) และ สมรรถนะ

จริยธรรมเชิงพทุธ (BE) อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.175, SD. = 0.480) ตามล าดบั 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV.) ของตัวแปรที่ปรากฏดังตาราง 2 บ่งชีว้่า การกระจาย

ของค่าข้อมลูของตวัแปรต่างๆ มีการกระจายจากค่าเฉลี่ยของตวัแปรนัน้ ๆ อยู่ในช่วงร้อยละ 8.306 
– 13.326 และเมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk.) ปรากฏว่า ตวัแปรทกุตวัมีค่าความเบ้ติดลบ แสดงว่า
ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนวิถีพทุธมีคะแนนในตวัแปรแต่ละตวัดงักล่าวสงูกว่าค่าเฉลี่ย  และค่าความ
โด่ง (Ku.) ของตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวก แสดงว่าตัวแปรมีการกระจายความถ่ีเป็นลักษณะ
ผอมสงู สะท้อนว่าคะแนนของตวัแปรที่มีค่าความโด่งเป็นบวกมีการกระจายน้อยกว่าตวัแปรที่มีค่า
ความโด่งติดลบ ซึ่งจะมีลักษณะการกระจายความถ่ีเป็นแบบแบนกว้างมากกว่า อย่างไรก็ตาม
ระดบัค่าความเบ้และความโด่งดงักลา่วบ่งชีว้่า ข้อมลูมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 

ตาราง 7 ค่าสถิติเบือ้งต้นของตวัแปรแฝง และ ตวัแปรสงัเกตได้ในระดบักลุม่ (ผู้บริหารโรงเรียน)  
(n = 82) 

ตัวแปร x  SD. CV. % Min. Max. Sk. Ku. 
ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของ
ทีมงาน (TW) 

4.638 0.377 8.121 3.000 4.978 -2.034 4.668 

  - ภาวะผู้น าเชิงพทุธ (BL) 4.664 0.413 8.849 3.000 5.000 -1.705 3.068 
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ตาราง 7 (ต่อ)        

ตัวแปร x  SD. CV. % Min. Max. Sk. Ku. 
  - ภาวะผู้ตามเชิงพทุธ (BF) 4.768 0.418 8.771 3.000 5.000 -2.085 4.325 
  - ความเหนียวแน่นของกลุม่ 
(GC) 

4.363 0.318 7.282 3.000 4.875 -1.581 3.854 

จริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (BE)   

3.675 0.198 5.381 3.000 4.422 0.037 2.868 

  - สมัมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) (RV) 3.763 0.280 7.439 3.000 4.467 -0.066 1.115 
  - สมัมาสงักปัปะ (ด าริชอบ) 
(RT) 

2.901 0.395 13.608 2.083 4.083 0.826 0.717 

  - สมัมาวาจา (วาจาชอบ) 
(RS) 

3.417 0.337 9.861 2.667 4.500 0.770 1.663 

  - สมัมากมัมนัตะ (การ
กระท าชอบ) (RA) 

4.114 0.403 9.803 2.667 4.833 -1.811 3.494 

  - สมัมาอาชีวะ (เลีย้งชีพ
ชอบ) (RL) 

4.285 0.297 6.935 3.000 4.833 -2.011 5.801 

  - สมัมาวายามะ (พยายาม
ชอบ) (RE) 

4.625 0.417 9.017 3.000 5.000 -1.477 2.270 

  - สมัมาสติ (ระลกึชอบ) 
(RM) 

3.793 0.312 8.237 3.000 4.500 0.226 0.072 

  - สมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) 
(RC) 

2.720 0.645 23.693 1.733 4.200 0.208 -0.810 

ปรโตโฆสะที่ดี (AU)  4.729 0.415 8.787 3.000 5.000 -1.946 4.025 
  - กลัลยาณมิตตตา (การมี
กลัยาณมิตรที่ดี) (GF) 

4.729 0.415 8.787 3.000 5.000 -1.946 4.025 

โยนิโสมนสิการ (RAI)         4.585 0.476 10.381 3.000 5.000 -1.249 1.245 
  - โยนิโสมนสิการสมัปทา 
(การรู้จกัพิจารณาอย่างแยบ
คายในตน) (RAII) 

4.585 0.476 10.381 3.000 5.000 -1.249 1.245 
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ตาราง 7 (ต่อ)        

ตัวแปร x  SD. CV. % Min. Max. Sk. Ku. 
บรรยากาศเชิงจริยธรรม
ของสถานศึกษา (EC)         

4.723 0.353 7.476 3.000 5.000 -2.138 6.400 

  - ความเอือ้อาทรต่อบคุคล 
(CA) 

4.798 0.347 7.232 3.000 5.000 -2.594 8.846 

  - กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (LC) 

4.689 0.415 8.849 3.000 5.000 -1.410 2.098 

  - กฎระเบียบข้อบงัคบั (RU) 4.655 0.424 9.113 3.000 5.000 -1.357 1.975 
  - การยึดมัน่ผลประโยชน์ของ
องค์การ (IS) 

4.686 0.417 8.903 3.000 5.000 -1.576 2.611 

  - จริยธรรมอิสระของบคุคล 
(ID) 

4.756 0.397 8.341 3.000 5.000 -1.998 4.361 

หมายเหต:ุ  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สดุ 
 

จากผลการวิเคราะห์ที่ปรากฏดังตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารในโรงเรียนวิถีพุทธ 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้รายงานว่ามีผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของ

ทีมงาน (TW) อยู่ในระดบัมากที่สดุ ( x = 4.638, SD. = 0.377) และถ้าพิจารณาตัวแปรสงัเกตได้
ของตวัแปรนี ้พบว่า ตวัแปรสงัเกตได้ทกุตวัมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีลกัษณะของภาวะ

ผู้ ตามเชิงพุทธ (BF) มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่ง ( x = 4.768, SD. = 0.418) รองลงมาเป็น 

ลกัษณะของภาวะผู้น าเชิงพุทธ (BL) ( x = 4.664, SD. = 0.413) และ ลกัษณะความเหนียวแน่น

ของกลุม่ (GC) ( x = 4.363, SD. = 0.318) ตามล าดบั 
ส าหรับจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนวิถีพทุธ 

สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีผู้บริหารที่มีจริยธรรมเชิงพุทธอยู่ในระดับ

มาก ( x = 3.675, SD. = 0.198) และถ้าพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรนี ้พบว่า ตัวแปร
สงัเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุมีจ านวน 2 ตวัแปร ได้แก่ สมัมาวายามะ (พยายามชอบ) 

(RE) ( x = 4.625, SD. = 0.417) และ สัมมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) (RL) ( x = 4.285, SD. = 
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0.297) ตามล าดับ  ตัวแปรสังเกตได้ที่ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากมีจ านวน 4 ตัว  ได้แก่ 

สมัมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) (RA) ( x = 4.114, SD. = 0.403) สมัมาสติ (ระลึกชอบ) (RM)  

( x = 3.793, SD. = 0.312) สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) (RV) ( x = 3.763, SD. = 0.280) และ 

สมัมาวาจา (วาจาชอบ) (RS) ( x = 3.417, SD. = 0.337) ตามล าดับ และมีตัวแปรสงัเกตได้ที่มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ตัว ได้แก่ สมัมาสงักัปปะ (ด าริชอบ) (RT) ( x = 2.901, 

SD. = 0.395) และ สมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) (RC) ( x = 2.720, SD. = 0.645) ตามล าดบั 
ในส่วนของตัวแปรกลัยาณมิตตา (การมีกัลยาณมิตรที่ดี) (GF) ของผู้บริหารโรงเรียนวิถี

พทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปรากฏว่า ผู้บริหารให้ทศันะที่มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.729, SD. = 0.415) และตัวแปรโยนิโสมณสิการสัมปทา หรือ การ
รู้จักพิจารณาอย่างแยบคายในตน (RAII) ของผู้ บ ริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( x = 4.585, 
SD. = 0.476) 

สุดท้าย คือ ตัวแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา (EC) ผลการวิเคราะห์ 
บ่งชีว้่า ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ทัศนะว่า

บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดบัมากที่สดุ ( x = 4.723, SD. = 0.353) และถ้า
พิจารณาตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรนี ้พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สดุทุกตวัแปร โดยเรียงล าดบัได้ดงันี ้ความเอือ้อาทรต่อบุคคล (CA) ( x = 4.798, SD. = 0.347) 

จริยธรรมอิสระของบุคคล (ID) ( x = 4.756, SD. = 0.397) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(LC) ( x = 4.768, SD. = 0.415) การยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ (IS) ( x = 4.686, SD. = 

0.417) และ กฎระเบียบข้อบงัคบั (RU) ( x = 4.655, SD. = 0.424) ตามล าดบั 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV.) ของตัวแปรที่ปรากฏดังตาราง 8 บ่งชีว้่า การกระจาย

ของค่าข้อมลูของตวัแปรต่างๆ มีการกระจายจากค่าเฉลี่ยของตวัแปรนัน้ ๆ อยู่ในช่วงร้อยละ 5.381 
– 23.693 ทัง้นีต้ัวแปรสงัเกตได้ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายน้อยท่ีสดุ คือ สมัมาอาชีวะ (CV. = 
6.935%) และตัวแปรสังเกตท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายสูงท่ีสุด คือ สัมมาสมาธิ (CV. = 
23.693%) และเมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk.) ปรากฏว่า ตัวแปรสงัเกตได้ส่วนใหญ่มีค่าความเบ้
ติดลบ แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยส่วนใหญ่มีคะแนนในตัวแปรดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
และค่าความโด่ง (Ku.) ของตวัแปรสงัเกตได้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวก แสดงว่าตัวแปรมีการกระจาย
ความถ่ีเป็นลกัษณะผอมสูง สะท้อนว่าคะแนนของตัวแปรที่มีค่าความโด่งเป็นบวกมีการกระจาย
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น้อยกว่าตัวแปรที่มีค่าความโด่งติดลบ ซึ่งจะมีลักษณะการกระจายความถ่ีเป็นแบบแบนกว้าง
มากกว่า อย่างไรก็ตามระดบัค่าความเบ้และความโด่งดงักล่าวบ่งชีว้่า ข้อมลูมีการแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผลลพัธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหาร
สถานศึกษา และบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา จากครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 418 คน จากจ านวน 82 โรงเรียน น ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย   
ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ได้ผลดงัตาราง 9  

ตาราง 8 ค่าสถิติเบือ้งต้นของผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหาร
สถานศึกษา และบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา จากครูในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (n = 418) 

ตัวแปร x  SD. CV. % Min. Max. Sk. Ku. 
ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของ
ทีมงาน (TW) 

4.177 0.509 12.185 1.511 4.822 -0.909 1.316 

  - ภาวะผู้น าเชิงพทุธ (BL) 4.089 0.500 12.223 1.320 4.720 -0.975 1.867 
  - ภาวะผู้ตามเชิงพทุธ (BF) 4.379 0.611 13.948 1.667 5.000 -0.871 0.576 
  - ความเหนียวแน่นของกลุม่ 
(GC) 

4.150 0.570 13.741 1.875 5.000 -0.499 -0.052 

จริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (BE)   

3.366 0.233 6.915 2.333 3.941 -0.462 0.745 

  - สมัมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) (RV) 3.520 0.310 8.810 2.000 4.200 -0.826 1.926 
  - สมัมาสงักปัปะ (ด าริชอบ) 
(RT) 

3.715 0.543 14.608 1.000 4.500 -1.171 2.208 

  - สมัมาวาจา (วาจาชอบ) 
(RS) 

2.755 0.314 11.408 1.000 3.583 -0.647 2.490 
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ตาราง 8 (ต่อ)        

ตัวแปร x  SD. CV. % Min. Max. Sk. Ku. 

  - สมัมากมัมนัตะ (การ
กระท าชอบ) (RA) 

 
3.053 

 
0.320 

 
10.488 

 
1.833 

 
3.750 

 
-0.652 

 
0.870 

  - สมัมาอาชีวะ (เลีย้งชีพ
ชอบ) (RL) 

3.832 0.474 12.372 2.000 4.667 -0.604 -0.143 

  - สมัมาวายามะ (พยายาม
ชอบ) (RE) 

4.308 0.583 13.527 2.250 5.000 -0.567 -0.424 

  - สมัมาสติ (ระลกึชอบ) 
(RM) 

3.588 0.354 9.870 1.917 4.417 -0.504 0.919 

  - สมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) 
(RC) 

2.366 0.411 17.355 1.200 3.400 -0.036 -0.666 

บรรยากาศเชิงจริยธรรม
ของสถานศึกษา (EC)         

4.363 0.487 11.156 2.577 5.000 -0.753 0.327 

  - ความเอือ้อาทรต่อบคุคล 
(CA) 

4.298 0.583 13.559 1.429 5.000 -0.809 0.897 

  - กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (LC) 

4.364 0.551 12.619 2.000 5.000 -0.668 0.186 

  - กฎระเบียบข้อบงัคบั (RU) 4.417 0.567 12.840 2.250 5.000 -0.936 0.824 
  - การยึดมัน่ผลประโยชน์ของ
องค์การ (IS) 

4.350 0.535 12.305 2.286 5.000 -0.676 0.155 

  - จริยธรรมอิสระของบคุคล 
(ID) 

4.442 0.563 12.668 1.750 5.000 -0.869 0.803 

หมายเหต:ุ  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สดุ 
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จากผลการวิเคราะห์ที่ปรากฏดังตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า ครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้รายงานว่าผู้บริหารสถานศึกษามีผลลพัธ์ด้าน

คณุสมบติัของทีมงาน (TW) อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.177, SD. = 0.509) และถ้าพิจารณาตวัแปร
สงัเกตได้ของตวัแปรนี ้พบว่า ตวัแปรสงัเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ลกัษณะภาวะผู้

ตามเชิงพุทธ (BF) ( x = 4.379, SD. = 0.611) รองลงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความ

เหนียวแน่นของกลุ่ม (GC) ( x = 4.150, SD. = 0.570) และภาวะผู้น าเชิงพทุธ (BL) ( x = 4.089, 
SD. = 0.500) ตามล าดบั 

ส าหรับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา (BE) ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียน แสดงให้เห็นว่า ครูในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเมินว่าผู้บริหารมีจริยธรรมเชิงพทุธอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.366, SD. = 0.233) และถ้า
พิจารณาตวัแปรสงัเกตได้ของตัวแปรนี ้พบว่า ตวัแปรสงัเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมี

จ านวน 1 ตัวแปร ได้แก่ สมัมาวายามะ (พยายามชอบ) (RE) ( x = 4.308, SD. = 0.583) ตวัแปร
สังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 4 ตัว ได้แก่ สัมมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) (RL)  

( x = 3.832 , SD. = 0.474) สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) (RT) ( x = 3.715 , SD. = 0.543) 

สมัมาสติ (ระลึกชอบ) (RM) ( x = 3.588, SD. = 0.354) และ สมัมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) (RV) ( x = 
3.520, SD. = 0.310) ตามล าดับ มีตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน  

2 ตัว ได้แก่ สมัมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) (RA) ( x = 3.053, SD. = 0.320) และสมัมาวาจา 

(วาจาชอบ) (RS) ( x = 2.755, SD. = 0.354) ตามล าดบั และมี 1 ตวัแปรที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

น้อย นัน่คือ สมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) (RC) ( x =2.366, SD. = 0.411)  
ตัวแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา (EC) ผลการวิเคราะห์บ่งชีว้่า ครูใน

โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐานให้ทัศนะว่าบรรยากาศเชิง

จริยธรรมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.363, SD. = 0.487) และถ้าพิจารณาตัว
แปรสงัเกตได้ของตวัแปรนี ้พบว่า ตวัแปรสงัเกตได้ทุกตวัมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกตวัแปร 

โดยเรียงล าดับได้ดังนี ้จริยธรรมอิสระของบุคคล (ID) ( x = 4.442, SD. = 0.563) กฎระเบียบ

ข้อบงัคบั (RU) ( x = 4.417, SD. = 0.567) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (LC) ( x = 4.364, 

SD. = 0.551) การยึดมัน่ผลประโยชน์ขององค์การ (IS) ( x = 4.350, SD. = 0.535) และความเอือ้

อาทรต่อบคุคล (CA) ( x = 4.298, SD. = 0.583) ตามล าดบั 
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ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV.) ของตัวแปรที่ปรากฏดังตาราง 9 บ่งชีว้่า การกระจาย
ของค่าข้อมลูของตวัแปรต่างๆ มีการกระจายจากค่าเฉลี่ยของตวัแปรนัน้ ๆ อยู่ในช่วงร้อยละ 6.915 
– 17.355 ทัง้นีต้วัแปรสงัเกตได้ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายน้อยท่ีสุด คือ สมัมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 
(RV) (CV. = 8.810%) และตัวแปรสงัเกตท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายสูงท่ีสุด คือ สมัมาสมาธิ 
(จิตมัน่ชอบ) (RC) (CV. = 17.355%) และเมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk.) ปรากฏว่า ตวัแปรสงัเกต
ได้ส่วนใหญ่มีค่าความเบ้ติดลบ แสดงว่าครูในโรงเรียนวิถีพุทธโดยส่วนใหญ่แสดงความเห็นที่มี
คะแนนในตวัแปรดงักล่าวสงูกว่าค่าเฉลี่ย และค่าความโด่ง (Ku.) ของตัวแปรสงัเกตได้ส่วนใหญ่มี
ค่าเป็นบวก แสดงว่าตัวแปรมีการกระจายความถ่ีเป็นลกัษณะผอมสูง สะท้อนว่าคะแนนของตัว
แปรที่มีค่าความโด่งเป็นบวกมีการกระจายน้อยกว่าตวัแปรที่มีค่าความโด่งติดลบ ซึ่งจะมีลกัษณะ
การกระจายความถ่ีเป็นแบบแบนกว้างมากกว่า อย่างไรก็ตามระดับค่าความเบ้และความโด่ง
ดงักลา่วบ่งชีว้่า ข้อมลูมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุ
ระดับท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของตัว
แปรองค์ประกอบและตวับ่งชีใ้นโมเดลการวิจยัว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์
หรือไม่ หรือตวับ่งชีท้ี่ใช้ในการวดัเป็นตวัแทนของการวดัตัวแปรหรือไม่เนื่องจากตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจยัเป็นตวัแปรที่สร้างจากทฤษฎี (Construct) ไม่สามารถวดัได้โดยตรง จึงต้องวดัทางอ้อมจากตวั
แปรสังเกตได้ ดังนัน้ก่อนน าไปใช้จ าเป็นต้องตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝง
ดงักล่าวก่อน วิธีการทางสถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัระดับเชิงเด่ียว (Single 
level confirmatory factor analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ได้แยกความแปรปรวนแต่ละระดับ
ออกจากกนัว่าเป็นระดับบุคคลและระดบักลุ่ม ซึ่งการไม่ได้แยกความแปรปรวนออกจากกนัจึงท า
ให้ไม่สามารถแปลผลได้อย่างชดัเจนว่าความแตกต่างของคะแนนนัน้เป็นความแตกต่างเนื่องจาก
ความแปรปรวนในระดับบุคคล หรือ ระดับกลุ่ม ทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์จากองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ระดับเชิงเด่ียวหากผลการวิเคราะห์ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แสดงว่ารูปแบบมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 

(Relative Chi-Square: 2/df) ที่ต้องน้อยกว่า 5.00 ค่าดัชนีวดัระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
(Comparative fit index: CFI) ค่าดัชนี Trucker-lewis index (TLI) ค่าดัชนีรากของก าลังที่สอง
เฉลี่ยเศษของการประมาณ ค่าความคลาดเคลื่อน (Root mean square error of approximation: 
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RMSES) ค่าดชันีรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (Standardized root mean 
square residual: SRMR) ทัง้นีถ้้าหากรูปแบบที่ได้ไม่มีความตรง ผู้ วิจัยท าการปรับรูปแบบแล้ว
วิเคราะห์ใหม่ ซึ่งเป็นการปรับแก้ด้วยการใช้ข้อเสนอแนะที่โปรแกรมรายงานจากดชันีปรับรูปแบบ 
(Modification indices) และพืน้ฐานทางทฤษฎีที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและการวิจัยที่
เก่ียวข้องจนกว่าจะได้รูปแบบที่มีความตรง 

ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันพหุระดับ ตัวแปรที่น ามาศึกษาต้องมีความผัน
แปรทัง้สองระดับ จึงจะมีความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ 
โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพัน ธ์ภายในชัน้  ( Intraclass correlation coefficient: ICC) เพื่ อ
ตรวจสอบว่า นอกจากตัวแปรระดบับุคคลจะมีความผันแปร  ภายในกลุ่ม (Within group) แล้วยัง
จะมีความผนัแปรระหว่างกลุม่ (between group) ด้วยหรือไม่ ซึ่งถ้าหากค่าสหสมัพนัธ์ภายในชัน้มี
ขนาดใหญ่ (ICC > 0.05) แสดงว่า มีความผันแปรระหว่างกลุ่มสูงเหมาะที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบพหุระดับ แต่ถ้าค่าสหสมัพันธ์ภายในชัน้มีขนาดเล็ก  แสดงว่าข้อมลูระดับบุคคลไม่มี
ความผนัแปรระดบักลุม่ จึงไม่จ าเป็นต้องน าข้อมลูไปวิเคราะห์พหรุะดบั (Snijders, 1999)  

ดังนัน้ ก่อนอ่ืนผู้ วิจัยจึงวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในรูปแบบระดับเดียว เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดตวัแปรแฝงแต่ละตัว แล้วจึงท าการตรวจสอบ
ความตรงข้ามระดับด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพหุระดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏ
ดงัต่อไปนี ้

3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติ
ของทีมงาน 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ผ่านมาผู้ วิจัยจึงพัฒนาโมเดลการวัดตัวแปรแฝงผลลัพธ์ด้าน
คุณสมบติัของทีมงาน (TW) ที่มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ภาวะผู้น าเชิงพุทธ (BL) 
โดยมีข้อค าถามจ านวน 25 ข้อ (2) ภาวะผู้ตามเชิงพุทธ (BF) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ และ (3) 
ความเหนียวแน่นของกลุ่ม (GC) มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้โปรแกรม MPlus 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัทีละองค์ประกอบ เพื่อตรวจสอบโมเดลการวดัแต่ละองค์ประกอบ
ให้มีความตรงเชิงโครงสร้าง ผลปรากฏดงันี ้

3.1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในระดับเชิงเดี่ยว (Single level 
CFA)  

(1) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้น าเชิงพุทธ (BL) 
     จากการวัดภาวะผู้น าเชิงพุทธ (BL) ในระดับเชิงเด่ียว ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีข้อ

ค าถาม 25 ข้อ ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค และตัดข้อ
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ค าถามที่มีค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออกจ านวน 2 ข้อ จึง
น าข้อค าถามที่ เหลือ 23 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลการวดัภาวะผู้น าเชิงพุทธ (BL) ยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ ผู้วิจยัจึงปรับโมเดลโดยใช้วิธีการตดัข้อค าถาม โดยพิจารณาตัดข้อค าถามจากดัชนีปรับ
รูปแบบ (Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) ร่วมกับการตัดข้อค าถามที่มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อค าถามที่มีความหมายซ า้ซ้อนหรือใกล้เคียงกนัออกไปทีละข้อ 

จนโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 2.102, CFI = 0.991, TLI = 0.995, 
RMSEA = 0.051, SRMR = .011) (ดงัตาราง 10)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถามจ านวน 
8 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกตได้หรือข้อบ่งชี ้
ของภาวะผู้น าเชิงพทุธ (BL) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .823 ถึง .907 โดยค่าน า้หนกัทุกค่ามีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี โ้มเดลการวัดดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง 
(Construct reliability: CR) เท่ ากับ  .854  และมี ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดยเฉลี่ ย 
(Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .745 (ดังตาราง 11) แสดงว่าโมเดลการวัดนีม้ี
ความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  

ตาราง 9 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดัภาวะ
ผู้น าเชิงพทุธ (BL) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.102 สอดคล้อง 

CFI  .90 .991 สอดคล้อง 

TLI  .90 1.00 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .051 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .011 สอดคล้อง 
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ตาราง 10 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัภาวะผู้น าเชิงพทุธ (BL)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

BL15 .825 .017 47.902 .000 .680 
BL18 .823 .017 47.215 .000 .677 
BL19 .846 .016 54.500 .000 .716 
BL20 .885 .012 71.855 .000 .783 
BL21 .907 .010 87.218 .000 .823 
BL23 .888 .012 72.705 .000 .788 
BL24 .872 .014 64.410 .000 .760 
BL25 .854 .015 58.032 .000 .730 

 = 0.961, CR = 0.854, AVE = 0.745 

 
(2) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้ตามเชิงพุทธ (BF) 
จากการวัดภาวะผู้ ตามเชิงพุทธ (BF) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มี ข้อค าถาม 12 ข้อ  

ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยไม่ต้องตดัข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออก จึงน าข้อค าถามทัง้หมด 12 
ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
โมเดลการวดัภาวะผู้ตามเชิงพทุธ (BF) ยังไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยัจึงปรับโมเดล
โดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม โดยพิจารณาตัดข้อค าถามจากดัชนีปรับรูปแบบ (Modification 
indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) ร่วมกับการตัดข้อค าถามที่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบน้อย 
รวมถึงข้อค าถามที่มีความหมายซ า้ซ้อนหรือใกล้เคียงกนัออกไปทีละข้อ จนโมเดลมีความกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์  (2/df = 2.284 , CFI=0.994 , TLI=0.991 , RMSEA=0.055 , SRMR = 
.011) (ดงัตาราง 11)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถามจ านวน 
8 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกตได้หรือข้อบ่งชี ้
ของภาวะผู้ตามเชิงพุทธ (BF) มีค่าน า้หนักตัง้แต่ .843 ถึง .908 โดยค่าน า้หนักทุกค่ามีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนีโ้มเดลการวัดดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง 
(Construct reliability: CR) เท่ ากับ  .839  และมี ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดยเฉลี่ ย 
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(Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .723 (ดังตาราง 13) แสดงว่าโมเดลการวัดนีม้ี
ความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  

ตาราง 11 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดัภาวะ
ผู้ตามเชิงพทุธ (BF) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.284 สอดคล้อง 

CFI  .90 .994 สอดคล้อง 

TLI .90 .991 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .055 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .011 สอดคล้อง 

ตาราง 12 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัภาวะผู้ตามเชิงพทุธ (BF)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

BF4 0.881 .012 72.415 .000 0.776 
BF5 0.901 .011 85.634 .000 0.812 
BF6 0.89 .012 76.504 .000 0.792 
BF7 0.899 .011 82.921 .000 0.808 
BF8 0.908 .010 91.69 .000 0.824 
BF9 0.865 .014 64.019 .000 0.748 
BF11 0.843 .015 55.871 .000 0.711 
BF12 0.858 .014 60.982 .000 0.736 

 = 0.966, CR = 0.839, AVE = 0.723 

 
 
 
 



  232 

(3) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดความเหนียวแน่นของกลุ่ม (GC) 
จากโมเดลการวดัความเหนียวแน่นของกลุม่ (GC) ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มีข้อค าถาม 8 

ข้อ ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออก  จ านวน1 ข้อ เหลือ 7 ข้อ  
จึงน าข้อค าถาม 7 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดความเหนียวแน่นของกลุ่ม  (GC) ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ ผู้วิจยัจึงปรับโมเดลโดยใช้วิธีการตดัข้อค าถาม โดยพิจารณาตัดข้อค าถามจากดัชนีปรับ
รูปแบบ (Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) ร่วมกับการตัดข้อค าถามที่มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อค าถามที่มีความหมายซ า้ซ้อนหรือใกล้เคียงกนัออกไปทีละข้อ 

จนโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 1.233, CFI=0.999, TLI=0.999, 
RMSEA=0.024, SRMR = 0.008) (ดงัตาราง 13)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถามจ านวน 
7 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกตได้หรือข้อบ่งชี ้
ของโมเดลการวดัความเหนียวแน่นของกลุม่ (GC) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .782 ถึง .909 โดยค่าน า้หนกั
ทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 นอกจากนีโ้มเดลการวดัดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการ
วดัตวัแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากบั .931 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดย
เฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .729 (ดังตาราง 15) แสดงว่าโมเดลการวดันี ้
มีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell,1981)  

ตาราง 13 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดัความ
เหนียวแน่นของกลุม่ (GC) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 1.233 สอดคล้อง 

CFI  .90 .999 สอดคล้อง 

TLI .90 .999 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .024 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .008 สอดคล้อง 
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ตาราง 14 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัความเหนียวแน่นของกลุม่ 
(GC)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

GC1 .782 .021 37.652 .000 0.612 
GC2 .909 .011 82.105 .000 0.826 
GC3 .903 .012 78.094 .000 0.815 
GC4 .877 .013 65.254 .000 0.769 
GC8 .790 .020 39.220 .000 0.624 

 = 0.908, CR = 0.931, AVE = 0.729 

 
3.1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในระดับพหุ (Multi-level CFA) 
   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของ

ทีมงาน ที่พัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผ่านมา ท าให้ได้โมเดลการวัดตัวแปรแฝงผลลพัธ์ด้าน
คุณสมบติัของทีมงาน (TW) ที่มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ภาวะผู้น าเชิงพุทธ (BL) 
โดยมีข้อค าถามจ านวน 25 ข้อ (2) ภาวะผู้ตามเชิงพุทธ (BF) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ และ (3) 
ความเหนียวแน่นของกลุ่ม (GC) มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ หลงัจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันในระดบัเชิงเด่ียวแล้วท าให้ต้องตัดข้อค าถามที่มีทัง้หมดจ านวน 45 ข้อ ออกจ านวน 24 ข้อ
จึงเหลือจ านวน 21 ข้อ ทัง้นีเ้พื่อตรวจสอบต่อไปว่าตวัแปรที่น ามาเพื่อบ่งชีต้วัแปรแฝงผลลพัธ์ด้าน
คณุสมบติัของทีมงานมีความผนัแปรทัง้สองระดับหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ โดยพิจารณาจากค่าสหสมัพันธ์ภายในชัน้ (Intraclass correlation coefficient: 
ICC) เพื่อตรวจสอบว่า นอกจากตวัแปรระดบับคุคลจะมีความผนัแปร ภายในกลุ่ม (Within group) 
แล้วยังจะมีความผันแปรระหว่างกลุ่ม (between group) ด้วยหรือไม่ ซึ่งถ้าหากค่าสหสัมพันธ์
ภายในชัน้มีขนาดใหญ่ (ICC > 0.05) แสดงว่า มีความผันแปรระหว่างกลุ่มสูง เหมาะที่จะน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ แต่ถ้าค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้มีขนาดเล็ก  แสดงว่าข้อมูลระดับ
บุคคลไม่มีความผันแปรระดับกลุ่ม จึงไม่จ าเป็นต้องน าข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับ(Snijders, 
1999) ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพหุระดบัส าหรับตวัแปรแฝง
ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงานที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ภาวะผู้น าเชิงพุทธ
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(BL) (2) ภาวะผู้ตามเชิงพทุธ (BF) และ (3) ความเหนียวแน่นของกลุ่ม (GC) ปรากฏค่าสหสมัพนัธ์
ภายในชัน้ (ICC) ดงัตาราง 15 

ตาราง 15 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ (ICC) ของข้อค าถามในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัพหรุะดบัของตวัแปรแฝงผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) 

ภาวะผู้น าเชิงพุทธ (BL) ภาวะผู้ตามเชิงพุทธ (BF) ความเหนียวแน่นของกลุ่ม (GC) 
ข้อค าถาม ICC ข้อค าถาม ICC ข้อค าถาม ICC 

BL15 .089 BF4 .053 GC1 .035 
BL18 .052 BF5 .031 GC2 .021 
BL19 .044 BF6 .051 GC3 .063 
BL20 .042 BF7 .074 GC4 .045 
BL21 .043 BF8 .063 GC8 .077 
BL23 .041 BF9 .068   
BL24 .026 BF11 .045   
BL25 .061 BF12 .032   

 
จากผลของ ICC ที่ปรากฏดังตารางข้างต้น ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงสดัส่วนความแปรปรวน

ระหว่างกลุ่มกบัความแปรปรวนทัง้หมดของตวัแปรสงัเกตแต่ละตวั ถ้าค่านีม้ีค่าไม่น้อยกว่า 0.05 ก็
แสดงว่ามีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์เป็นแบบพหรุะดบั ทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์ค่า ICC ทัง้ 21 ตวัมีค่า
ตัง้แต่ 0.021 ถึง 0.089 แสดงว่าความแปรปรวนของข้อบ่งชีม้ีอยู่ร้อยละ 2.1 ถึง 8.9 หรือเฉลี่ยได้
เท่ากับร้อยละ 5.05 ที่เป็นความแปรปรวนจากระดับกลุ่ม หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าค่าคะแนน
ภายในกลุ่มค่อนข้างเป็นอิสระกบัคะแนนของกลุ่ม (ไม่ขึน้อยู่กบักลุ่ม) ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงพิจารณาตัด
ข้อค าถามหรือข้อบ่งชีท้ี่มีค่า ICC น้อยกว่า .05 ออกจากการวิเคราะห์พหุระดบั ได้แก่ BL19 BL20 
BL21 BL23 BL24 BF5 BF11 BF12 GC1 GC2 และ GC4 รวมตัดออกจ านวน 11 ข้อ และ
วิเคราะห์ใหม่อีกครัง้ ปรากฏผลดงัตาราง 16 
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ตาราง 16 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ (ICC) และค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัระดบัพห ุ(MCFA) ของตวัแปรแฝงผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน 

ตัว
บ่งชี้ 

ICC 
ภายในกลุ่ม (Within) ระหว่างกลุ่ม (Between) 

 SE. t-test p-value R2  SE. t-test p-value R2 
BL            
BL15 .129 0.866 0.015 57.22 .000 0.750 0.975 0.033 29.339 .000 0.951 
BL18 .095 0.866 0.015 58.874 .000 0.750 0.995 0.058 17.044 .000 0.990 
BL25 .087 0.864 0.015 57.425 .000 0.746 0.876 0.123 7.102 .000 0.767 
BF            
BF4 .092 0.884 0.012 75.714 .000 0.781 0.999 0.009 111.868 .000 0.998 
BF6 .110 0.902 0.01 88.395 .000 0.814 0.986 0.154 6.388 .000 0.972 
BF7 .114 0.912 0.009 98.097 .000 0.832 0.993 0.118 8.413 .000 0.986 
BF8 .118 0.904 0.01 89.457 .000 0.817 0.883 0.11 7.993 .000 0.780 
BF9 .103 0.873 0.012 70.128 .000 0.762 0.999 0.005 182.999 .000 0.998 
GC            
GC3 .070 0.876 0.017 52.94 .000 0.767 0.937 0.147 6.383 .000 0.878 
GC8 .079 0.856 0.017 49.311 .000 0.733 1.000 0.064 15.827 .000 1.000 

2/df = 1.640, CFI = 0.991, TLI = 0.987, RMSEA = 0.037, SRMRw = 0.023, SRMRb = 0.078 

 
จากตารางผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ค่า ICC ของทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งเป็น

ค่าที่เหมาะสมกบัวิเคราะห์พหุระดบั และจากผลในตารางแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของตวัแปร
แฝงผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงานระดบับคุคล หรือภายในกลุ่มมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง

ประจกัษ์ โดยมีดชันีวดัความกลมกลืนเป็นไปตามเกณฑ์ดงันี ้2/df = 1.640, CFI = 0.991, TLI = 
0.987, RMSEA = 0.037, SRMRw = 0.023 และส าหรับโมเดลในระดับระหว่างกลุ่ม หรือระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษาก็ปรากฏว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และอยู่ในระดับที่ดีกว่า
ระดบับคุคล ดงัจะเห็นจากค่า SRMRb = 0.078 ซึง่เป็นค่าที่สอดคล้องเช่นเดียวกนั  
 ส าหรับค่าน า้หนักองค์ประกอบของข้อบ่งชีข้องตัวแปรในระดับบุคคลมีค่าน า้หนักตัง้แต่ 
.856 ถึง .912 โดยค่าน า้หนกัทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 ส่วนค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
ในระดบักลุ่มมีน า้หนกัตัง้แต่ .876 ถึง 1.00 ซึง่เป็นค่าที่สงูสดุที่เป็นไปได้และมีนยัส าคญัทางสถิติที่
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ระดบั .001 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่าน า้หนกัองค์ประกอบของปัจจยัในระดบักลุ่มมีความเข้มแข็งกว่า
ระดบับคุคล 

3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงจริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (BE) 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ผ่านมาผู้วิจยัจึงพฒันาโมเดลการวดัตวัแปรแฝงจริยธรรมเชิง
พุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ที่มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สมัมาทิฏฐิ (RV) 
โดยมีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ (2) สมัมาสงักปัปะ (RT) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ (3) สมัมาวาจา 
(RS) มี ข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ (4) สัมมากัมมันตะ (RA) มี ข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ  (5) 
สมัมาอาชีวะ (RL) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ  (6) สมัมาวายามะ (RE) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ  
(7) สมัมาสติ (RM) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ และ (8) สมัมาสมาธิ (RC) มีข้อค าถามจ านวน 15 
ข้อ ผู้ วิจัยใช้โปรแกรม MPlus วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทีละองค์ประกอบ เพื่อตรวจสอบ
โมเดลการวดัแต่ละองค์ประกอบให้มีความตรงเชิงโครงสร้าง ผลปรากฏดงันี ้

 3.2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในระดับเชิงเดี่ยว (Single 
level CFA)  
   (1) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดสัมมาทฏิฐิ (RV)  

จากการวัดสัมมาทิฏฐิ  (RV) ในระดับเชิงเด่ียว ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีข้อ
ค าถาม 15 ข้อ ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค และตัดข้อ
ค าถามที่มีค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออกจ านวน 3 ข้อ จึง
น าข้อค าถามที่ เหลือ 12 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลการวดัสมัมาทิฏฐิ (RV) ยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
ผู้ วิจัยจึงปรับโมเดลโดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม โดยพิจารณาตัดข้อค าถามจากดัชนีปรับรูปแบบ 
(Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) ร่วมกับการตัดข้อค าถามที่มี ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อค าถามที่มีความหมายซ า้ซ้อนหรือใกล้เคียงกันออกไปทีละข้อ จน

โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์  (2/df = 2.604 , CFI=0.990 , TLI=0.979 , 
RMSEA=0.059, SRMR = 0.020) (ดงัตาราง 17)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถาม
จ านวน 7 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกตได้หรือ
ข้อบ่งชีข้องสมัมาทิฏฐิ (RV) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .542 ถึง .784 โดยค่าน า้หนกัทุกค่ามีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี โ้มเดลการวัดดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง 
(Construct reliability: CR) เท่ ากับ  .869  และมี ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดยเฉลี่ ย 
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(Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .615 (ดังตาราง 19) แสดงว่าโมเดลการวัดนีม้ี
ความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell,1981)  

ตาราง 17 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดั
สมัมาทิฏฐิ (RV) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.604 สอดคล้อง 

CFI  .90 .990 สอดคล้อง 

TLI  .90 .979 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .059 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .020 สอดคล้อง 

ตาราง 18 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัสมัมาทิฏฐิ (RV)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RV2 0.542 .038 14.267 .000 0.294 
RV3 0.65 .032 20.317 .000 0.423 
RV8 0.721 .029 24.598 .000 0.520 
RV9 0.738 .028 26.147 .000 0.545 

RV10 0.700 .030 23.052 .000 0.490 
RV11 0.738 .027 27.100 .000 0.545 
RV12 0.784 .025 31.670 .000 0.615 

 = 0.801, CR = 0.869, AVE = 0.615 
 

(2) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดสัมมาสังกัปปะ (RT) 
จากการวัดสมัมาสงักัปปะ (RT) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีข้อค าถาม 12 ข้อ ได้

วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออกจ านวน 5 ข้อ จึงน าข้อค าถาม
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ที่เหลือ 7 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่า โมเดลการวัดสัมมาสังกัปปะ (RT) ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยจึงปรับ
โมเดลโดยใช้วิธีการตดัข้อค าถาม โดยพิจารณาตัดข้อค าถามจากดชันีปรับรูปแบบ (Modification 
indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) ร่วมกับการตัดข้อค าถามที่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบน้อย 
รวมถึงข้อค าถามที่มีความหมายซ า้ซ้อนหรือใกล้เคียงกนัออกไปทีละข้อ จนโมเดลมีความกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 1.257, CFI = 0.999, TLI = 0.998, RMSEA = 0.023, SRMR = 
0.012) (ดงัตาราง 19)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถาม
จ านวน 7 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกตได้หรือ
ข้อบ่งชีข้องสมัมาสงักปัปะ (RT) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .666 ถึง .865 โดยค่าน า้หนกัทกุค่ามีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนีโ้มเดลการวัดดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง 
(Construct reliability: CR) เท่ ากับ  .922  และมี ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดยเฉลี่ ย 
(Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .618 (ดังตาราง 20) แสดงว่าโมเดลการวัดนีม้ี
ความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  

ตาราง 19 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดัสมัมา
สงักปัปะ (RT)  กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 1.257 สอดคล้อง 

CFI  .90 .999 สอดคล้อง 

TLI .90 .998 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .023 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .012 สอดคล้อง 
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ตาราง 20 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัสมัมาสงักปัปะ (RT)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RT2 0.865 .015 57.119 .000 0.748 
RT3 0.705 .027 26.508 .000 0.497 
RT4 0.857 .015 56.313 .000 0.734 
RT5 0.853 .016 53.785 .000 0.727 
RT6 0.799 .020 40.964 .000 0.638 
RT7 0.666 .028 23.480 .000 0.443 
RT11 0.786 .020 38.431 .000 0.617 

 = 0.922, CR = 0.922, AVE = 0.618 
 

(3) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดสัมมาวาจา (RS) 
จากโมเดลการวัดสัมมาวาจา (RS) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีข้อค าถาม 12 ข้อ 

ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออกจ านวน 1 ข้อ เหลือ 11 ข้อ  
จึงน าข้อค าถาม 11 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดสัมมาวาจา (RS) ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยจึง
ปรับโมเดลโดยใช้วิ ธีการตัดข้อค าถาม โดยพิจารณาตัดข้อค าถามจากดัชนีปรับรูปแบบ 
(Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) ร่วมกับการตัดข้อค าถามที่มี ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อค าถามที่มีความหมายซ า้ซ้อนหรือใกล้เคียงกันออกไปทีละข้อ จน

โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 2.809, CFI = 0.996, TLI = 0.990, 
RMSEA = 0.062, SRMR = .008) (ดงัตาราง 21) 

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกตได้หรือ
ข้อบ่งชีข้องโมเดลการวดัสมัมาวาจา (RS) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .617 ถึง .946 โดยค่าน า้หนกัทุกค่ามี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนีโ้มเดลการวัดดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัว
แปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากับ .915 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกดัได้โดยเฉลี่ย 
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(Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .686 (ดังตาราง 22) แสดงว่าโมเดลการวัดนีม้ี
ความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  

ตาราง 21 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดั
สมัมาวาจา (RS)  ระดบับคุคล กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ ค่าสถิติจากการ
วิเคราะห์ 

ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.809 สอดคล้อง 

CFI  .90 .996 สอดคล้อง 

TLI .90 .990 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .062 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .008 สอดคล้อง 

ตาราง 22 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัสมัมาวาจา (RS)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RS1 0.617 .030 20.463 .000 0.381 
RS6 0.932 .009 104.200 .000 0.869 
RS7 0.794 .019 42.507 .000 0.630 
RS8 0.946 .008 116.691 .000 0.895 

RS12 0.811 .017 46.800 .000 0.658 

 = 0.840, CR = 0.915, AVE = 0.686 

 
(4) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดสัมมากัมมันตะ (RA) 

จากโมเดลการวัดสัมมากัมมันตะ  (RA) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ น้มี ข้อค าถาม 12 ข้อ  
ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออกจ านวน  3 ข้อ เหลือ 9 ข้อ  
จึงน าข้อค าถาม 9 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวดัสมัมากมัมนัตะ (RA) ยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ ผู้วิจัย
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จึงปรับโมเดลโดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม โดยพิจารณาตัดข้อค าถามจากดัชนีปรับรูปแบบ 
(Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) ร่วมกับการตัดข้อค าถามที่มี ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อค าถามที่มีความหมายซ า้ซ้อนหรือใกล้เคียงกันออกไปทีละข้อ  

จนโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 1.899, CFI = 0.998, TLI = 0.993, 
RMSEA = 0.044, SRMR = 0.010) (ดงัตาราง 23)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกตได้หรือ
ข้อบ่งชีข้องโมเดลการวดัสมัมากมัมนัตะ (RA) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .595 ถึง .889 โดยค่าน า้หนกัทุก
ค่ามีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนีโ้มเดลการวดัดงักล่าวมีค่าความเชื่อมัน่ในการวัด
ตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากับ .877 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดย
เฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .549 (ดงัตาราง 24) แสดงว่าโมเดลการวดันี ้
มีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  

ตาราง 23 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดั
สมัมากมัมนัตะ (RA) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 1.899 สอดคล้อง 

CFI  .90 .998 สอดคล้อง 

TLI .90 .993 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .044 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .010 สอดคล้อง 

ตาราง 24 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัสมัมากมัมนัตะ (RA)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RA6 0.595 .034 17.523 .000 0.354 
RA7 0.611 .033 18.662 .000 0.373 
RA9 0.889 .019 46.506 .000 0.790 
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ตาราง 24 (ต่อ)      

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RA10 0.803 .024 33.396 .000 0.645 
RA11 0.784 .023 33.534 .000 0.615 
RA12 0.719 .027 26.423 .000 0.517 

 = 0.889, CR = 0.877,  AVE = 0.549 

 
(5) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดสัมมาอาชีวะ (RL) 
จากโมเดลการวดัสมัมาอาชีวะ (RL) ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มีข้อค าถาม 12 ข้อ 

ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออกจ านวน  3 ข้อ เหลือ 9 ข้อ  
จึงน าข้อค าถาม 9 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั พบว่า โมเดลการวดัสมัมาอาชีวะ (RL) สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยไม่ต้องปรับ

โม เดล  (2 /df = 2.205, CFI = 0.990, TLI = 0.985, RMSEA = 0.051, SRMR = 0.018) (ดั ง
ตาราง 25)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถาม
จ านวน 9 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกตได้หรือ
ข้อบ่งชีข้องโมเดลการวดัสมัมาอาชีวะ (RL) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .616 ถึง .884 โดยค่าน า้หนกัทุกค่า
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนีโ้มเดลการวัดดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการวดัตัว
แปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากบั .930 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกดัได้โดยเฉลี่ย 
(Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .601 (ดังตาราง 26) แสดงว่าโมเดลการวัดนีม้ี
ความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  
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ตาราง 25 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดั
สมัมาอาชีวะ (RL)  กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.205 สอดคล้อง 

CFI  .90 .990 สอดคล้อง 

TLI .90 .985 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .051 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .018 สอดคล้อง 

ตาราง 26 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัสมัมาอาชีวะ (RL)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RL1 0.835 .016 53.219 .000 0.697 
RL2 0.686 .026 26.354 .000 0.471 
RL3 0.884 .012 72.241 .000 0.781 
RL4 0.87 .013 64.550 .000 0.757 
RL5 0.817 .017 46.977 .000 0.667 
RL6 0.847 .015 57.105 .000 0.717 
RL8 0.634 .029 21.726 .000 0.402 
RL9 0.731 .023 31.278 .000 0.534 
RL12 0.616 .031 20.101 .000 0.379 

 = 0.922, CR = 0.930,  AVE = 0.601 

 
(6) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดสัมมาวายามะ (RE) 
จากโมเดลการวัดสัมมาวายามะ (RE) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีข้อค าถาม 12 

ข้อ ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออกจ านวน  2 ข้อ เหลือ 10 ข้อ  



  244 

จึงน าข้อค าถาม 10 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดสมัมาวายามะ  (RE) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยไม่ต้อง

ป รับ โม เดล  (2/df = 2.931, CFI = 0.990, TL I= 0.979, RMSEA = 0.064, SRMR = 0.020)  
(ดงัตาราง 27)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถาม
จ านวน 10 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดนี ้พบว่าตัวแปรสงัเกตได้
หรือข้อบ่งชีข้องโมเดลการวดัสมัมาวายามะ (RE) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .730 ถึง .892 โดยค่าน า้หนกั
ทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 นอกจากนีโ้มเดลการวดัดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการ
วดัตวัแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากบั .951 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดย
เฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .660 (ดังตาราง 28) แสดงว่าโมเดลการวดันี ้
มีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  

ตาราง 27 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดั
สมัมาวายามะ (RE) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.931 สอดคล้อง 

CFI  .90 .990 สอดคล้อง 

TLI .90 .979 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .064 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .020 สอดคล้อง 

ตาราง 28 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัสมัมาวายามะ (RE)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RE3 0.795 .018 43.462 .000 0.632 
RE4 0.791 .019 41.084 .000 0.626 
RE5 0.892 .014 64.794 .000 0.796 
RE6 0.778 .020 38.350 .000 0.605 
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ตาราง 28 (ต่อ)      

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RE7 0.804 .018 45.196 .000 0.646 
RE8 0.73 .023 32.134 .000 0.533 
RE9 0.852 .015 56.709 .000 0.726 
RE10 0.824 .018 45.999 .000 0.679 
RE11 0.817 .016 29.697 .000 0.667 
RE12 0.831 .017 49.780 .000 0.691 

 = 0.932, CR = 0.951,  AVE = 0.660 

 
(7) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดสัมมาสติ (RM) 
จากโมเดลการวัดสัมมาสติ (RM) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีข้อค าถาม 12 ข้อ  

ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออกจ านวน  5 ข้อ เหลือ 7 ข้อ จึง
น าข้อค าถาม 7 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั พบว่า โมเดลการวดัสมัมาสติ (RM) สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยไม่ต้องปรับโมเดล 

(2/df = 2.614, CFI = 0.986, TLI = 0.978, RMSEA = 0.059, SRMR = 0.023) (ดงัตาราง 29)  
ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถาม

จ านวน 7 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกตได้หรือ
ข้อบ่งชีข้องโมเดลการวดัสมัมาสติ (RM) มีค่าน า้หนักตัง้แต่ .589 ถึง .813 โดยค่าน า้หนักทุกค่ามี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนีโ้มเดลการวัดดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการวัด  
ตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากับ .883 และมี ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 
โดยเฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .528 (ดังตาราง 30) แสดงว่าโมเดลการ
วดันีม้ีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell,1981)  
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ตาราง 29 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดั
สมัมาสติ (RM) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.641 สอดคล้อง 

CFI  .90 .986 สอดคล้อง 

TLI .90 .978 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .059 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .023 สอดคล้อง 

ตาราง 30 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัสมัมาสติ (RM)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RM3 0.813 .020 40.805 .000 0.661 
RM5 0.688 .028 24.787 .000 0.473 
RM7 0.735 .025 29.329 .000 0.540 
RM8 0.589 .033 17.634 .000 0.347 
RM10 0.806 .021 39.010 .000 0.650 
RM11 0.69 .028 24.241 .000 0.476 
RM12 0.743 .024 30.580 .000 0.552 

 = 0.883, CR = 0.883, AVE = 0.528 

 
(8) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดสัมมาสมาธิ (RC) 
จากโมเดลการวัดสมัมาสมาธิ (RC) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีข้อค าถาม 15 ข้อ 

ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยตัดข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออกจ านวน  4 ข้อ เหลือ 11 ข้อ  
จึงน าข้อค าถาม 11 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดสัมมาสมาธิ  (RC) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยไม่ต้อง 
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ป รับ โม เดล  (2/df = 2.823, CFI = 0.983, TLI= 0.976, RMSEA = 0.063, SRMR = 0.021)  
(ดงัตาราง 31)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดงักลา่วจึงคงเหลือข้อค าถาม
จ านวน 11 ข้อ เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดนี ้พบว่าตัวแปรสงัเกตได้
หรือข้อบ่งชีข้องโมเดลการวดัสมัมาสมาธิ (RC) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .573 ถึง .900 โดยค่าน า้หนกัทุก
ค่ามีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนีโ้มเดลการวดัดงักล่าวมีค่าความเชื่อมัน่ในการวัด
ตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากับ .947 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดย
เฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .623 (ดงัตาราง 32) แสดงว่าโมเดลการวดันี ้
มีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  

ตาราง 31 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดั
สมัมาสมาธิ (RC) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.823 สอดคล้อง 

CFI  .90 .983 สอดคล้อง 

TLI .90 .976 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .063 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .021 สอดคล้อง 

 ตาราง 32 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัสมัมาสมาธิ (RC)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RC3 0.573 .032 17.685 .000 0.328 
RC4 0.709 .024 29.197 .000 0.503 
RC5 0.830 .016 52.290 .000 0.689 
RC7 0.752 .022 34.915 .000 0.566 
RC8 0.834 .016 53.292 .000 0.696 
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ตาราง 32 (ต่อ)      

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RC9 0.838 .015 55.140 .000 0.702 
RC10 0.877 .012 71.647 .000 0.769 
RC11 0.830 .016 52.539 .000 0.689 
RC12 0.900 .010 86.073 .000 0.810 
RC13 0.707 .024 28.908 .000 0.500 
RC14 0.774 .020 38.883 .000 0.599 

 = 0.945, CR =0 .947, AVE = 0.623 

 
3.2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในระดับพหุ (Multi-level CFA) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหาร

สถานศึกษา ที่พัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผ่านมา ท าให้ได้โมเดลการวดัตวัแปรแฝงจริยธรรม
เชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา (BE) ที่มีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สัมมาทิฏฐิ 
(RV) โดยมีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ (2) สัมมาสังกัปปะ (RT) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ (3) 
สมัมาวาจา (RS) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ (4) สมัมากมัมันตะ (RA) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ 
(5) สัมมาอาชีวะ (RL) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ (6) สัมมาวายามะ (RE) มีข้อค าถามจ านวน  
12 ข้อ (7) สัมมาสติ (RM) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ และ (8) สัมมาสมาธิ (RC) มีข้อค าถาม
จ านวน 15 ข้อ หลงัจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในระดับเชิงเด่ียวแล้วท าให้ต้องตัด  
ข้อค าถามที่มีทัง้หมดจ านวน 102 ข้อ ออกจ านวน 39 ข้อ จึงเหลือจ านวน 63 ข้อ ทัง้นี เ้พื่อ
ตรวจสอบต่อไปว่าตวัแปรที่น ามาเพื่อบ่งชีต้วัแปรแฝงจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความผันแปรทัง้สองระดบัหรือไม่ จึงวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดบั โดยพิจารณาจาก
ค่าสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ (Intraclass correlation coefficient: ICC) เพื่อตรวจสอบว่า นอกจากตวั
แปรระดับบุคคลจะมีความผันแปรภายในกลุ่ม (Within group) แล้วยังจะมีความผันแปรระหว่าง
กลุ่ม (between group) ด้วยหรือไม่ ซึง่ถ้าหากค่าสหสมัพนัธ์ภายในชัน้มีขนาดใหญ่ (ICC > 0.05) 
แสดงว่า มีความผนัแปรระหว่างกลุม่สงู เหมาะที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบพหรุะดบั แต่ถ้าค่า
สหสัมพันธ์ภายในชัน้มีขนาดเล็ก แสดงว่าข้อมูลระดับบุคคลไม่มีความผันแปรระดับกลุ่ม จึงไม่
จ าเป็นต้องน าข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับ (Snijders,1999) ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับส าหรับตัวแปรแฝงจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหาร



  249 

สถานศกึษา ที่ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบดงักลา่วข้างต้น ปรากฏค่าสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ (ICC) 
ดงัตาราง 33 

ตาราง 33 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ (ICC) ของข้อค าถามในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัพหรุะดบัของตวัแปรแฝงจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา (BE) 

RV RT RS RA RL RE RM RC 
ข้อ ICC ข้อ ICC ข้อ ICC ข้อ ICC ข้อ ICC ข้อ ICC ข้อ ICC ข้อ ICC 

RV2 .038 RT2 .014 RS1 .000 RA6 .077 RL1 .059 RE3 .055 RM3 .054 RC3 .050 
RV3 .033 RT3 .168 RS6 .055 RA7 .054 RL2 .033 RE4 .055 RM5 .024 RC4 .016 
RV8 .060 RT4 .044 RS7 .050 RA9 .044 RL3 .026 RE5 .080 RM7 .024 RC5 .030 
RV9 .053 RT5 .004 RS8 .014 RA10 .028 RL4 .050 RE6 .041 RM8 .008 RC7 .004 
RV10 .046 RT6 .064 RS12 .015 RA11 .031 RL5 .073 RE7 .056 RM10 .028 RC8 .017 
RV11 .050 RT7 .337   RA12 .029 RL6 .062 RE8 .031 RM11 .056 RC9 .005 
RV12 .034 RT11 .021     RL8 .050 RE9 .057 RM12 .032 RC10 .025 
        RL9 .050 RE10 .017   RC11 .014 
        RL12 .060 RE11 .047   RC12 .014 
          RE12 .036   RC13 .033 
              RC14 .055 

 
จากผลของ ICC ที่ปรากฏดังตารางข้างต้น มีค่าตัง้แต่  .000 ถึง .337 แสดงว่าความ

แปรปรวนของข้อบ่งชีม้ีอยู่ร้อยละ 0 ถึง 337 หรือเฉลี่ยได้เท่ากบัร้อยละ 4.5 ที่เป็นความแปรปรวน
จากระดบักลุ่ม หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าค่าคะแนนภายในกลุ่มค่อนข้างเป็นอิสระกบัคะแนนของ
กลุ่ม (ไม่ขึน้อยู่กับกลุ่ม) ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงพิจารณาตัดข้อค าถามหรือข้อบ่งชีท้ี่มีค่า ICC น้อยกว่า 
.050 ออกจากการวิเคราะห์พหุระดับ ได้แก่ RV2 RV3 RV10 RV12 RT2 RT4 RT5 RT11 RS1 
RS8 RS12 RA9 RA10 RA11 RA12 RL2 RL3 RE6 RE8 RE10 RE11 RE12 R5 RM7 RM8 
RM10 RM12 RC4 RC5 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 และ RC13 รวมตัดออกจ านวน 36 
ข้อ และวิเคราะห์ใหม่อีกครัง้ ปรากฏผลดงัตาราง 34 
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ตาราง 34 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ (ICC) และค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัระดบัพห ุ(MCFA) ของตวัแปรแฝงจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา (BE) 

ตัวบ่งชี ้ ICC 
ภายในกลุ่ม (Within) ระหว่างกลุ่ม (Between) 

 SE. t-test p-value R2  SE. t-test p-value R2 

RV            
RV8 .058 .851 .019 44.878 .000 0.724 .702 .341 2.060 .000 0.493 
RV9 .052 .904 .018 51.561 .000 0.817 .856 .019 45.469 .000 0.733 

RV11 .050 .612 .032 18.904 .000 0.375 .983 .195 5.044 .000 0.966 
RT             
RT3 .166 .610 .033 18.358 .000 0.372 .939 .108 8.656 .000 0.882 
RT6 .062 .807 .022 36.578 .000 0.651 .994 .030 32.920 .000 0.988 
RT7 .343 .821 .021 39.546 .000 0.674 .991 .098 10.148 .000 0.982 
RS            
RS6 .055 .926 .015 60.358 .000 0.857 1.00 .056 18.671 .000 1.000 
RS7 .050 .815 .020 41.173 .000 0.664 .867 .063 13.679 .000 0.752 
RA            
RA6 .076 .946 .021 44.750 .000 0.895 .999 .032 31.006 .000 0.998 
RA7 .053 .751 .026 28.858 .000 0.564 .998 .019 53.480 .000 0.996 
RL            
RL1 .058 .819 .017 47.510 .000 0.671 .831 .113 7.318 .000 0.691 
RL4 .050 .874 .013 65.505 .000 0.764 .990 .054 18.453 .000 0.980 
RL5 .069 .838 .016 52.368 .000 0.702 .971 .071 13.768 .000 0.943 
RL6 .059 .844 .015 55.002 .000 0.712 .976 .037 26.474 .000 0.953 
RL8 .050 .611 .031 19.930 .000 0.373 .972 .048 20.319 .000 0.945 
RL9 .051 .704 .025 27.879 .000 0.496 .939 .087 10.857 .000 0.882 
RL12 .058 .605 .031 19.480 .000 0.366 .891 .062 14.371 .000 0.794 
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ตาราง 34 (ต่อ)           

ตัวบ่งชี ้ ICC ภายในกลุ่ม (Within) ระหว่างกลุ่ม (Between) 
 SE. t-test p-value R2  SE. t-test p-value R2 

RE            
RE3 .054 .820 .017 47.659 .000 0.672 .987 .123 8.040 .000 0.974 
RE4 .054 .811 .018 45.045 .000 0.658 .998 .029 34.396 .000 0.996 
RE5 .076 .866 .014 62.449 .000 0.750 .932 .128 7.264 .000 0.869 
RE7 .053 .838 .016 52.654 .000 0.702 .998 .045 22.066 .000 0.996 
RE9 .054 .851 .015 56.905 .000 0.724 .998 .038 25.930 .000 0.996 
RM            
RM3 .055 .849 .031 27.376 .000 0.721 1.00 .111 9.204 .000 1.000 
RM11 .056 .638 .035 18.402 .000 0.407 .740 .211 3.507 .000 0.548 
RC            
RC3 .058 .588 .038 15.327 .000 0.346 .993 .231 4.290 .000 0.986 

RC14 .055 .740 .036 20.425 .000 0.548 .998 .093 10.781 .000 0.996 

2/df = 1.424, CFI=0.970, TLI=0.964, RMSEA=0.030, SRMRw = .051, SRMRb = .000 

 
จากตารางผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ค่า ICC ของทุกตัวแปรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.05  

ซึง่เป็นค่าที่เหมาะสมกบัการวิเคราะห์พหุระดบั และจากผลในตารางแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝงจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ระดับบุคคล หรือระดับภายใน
กลุ่มมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีวดัความกลมกลืนเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี ้

2/df  = 1.424, CFI = 0.970, TLI = 0.964, RMSEA = 0.030, SRMRw = 0.051 และส าหรับ
โมเดลในระดบัระหว่างกลุ่ม หรือระดบัผู้บริหารสถานศกึษาก็ปรากฏว่ามีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจักษ์และอยู่ในระดับที่ดีกว่าระดับบุคลดังจะเห็นจากค่า SRMRb = 0.000 ซึ่งเป็นค่าที่
สอดคล้องมากกว่า  

ส าหรับค่าน า้หนักองค์ประกอบของข้อบ่งชีข้องตวัแปรในระดับบุคคลมีค่าน า้หนกัตัง้แต่ 
.588 ถึง .946 โดยค่าน า้หนกัทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 ส่วนค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
ในระดับกลุ่มมีค่าน า้หนักตัง้แต่ .702 ถึง 1.00 ซึ่งเป็นค่าที่สูงสุดที่เป็นไปได้และมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .001 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า น า้หนักองค์ประกอบของปัจจัยในระดับกลุ่มมีความ
เข้มแข็งกว่าระดบับคุคล 

3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงบรรยากาศเชิงจริยธรรม
ของสถานศึกษา (EC) 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ผ่านมาผู้วิจัยจึงพัฒนาโมเดลการวดัตวัแปรแฝงบรรยากาศเชิง
จริยธรรมของสถานศึกษา (EC) ที่มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความเอือ้อาทรต่อ
บคุคล CA) โดยมีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ (2) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (LC) มีข้อค าถาม
จ านวน 4 ข้อ (3) กฎระเบียบข้อบงัคบั (RU) มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ (4) การยึดมั่นผลประโยชน์
ขององค์การ (IS) มีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ และ (5) จริยธรรมอิสระของบุคคล (ID) มีข้อค าถาม
จ านวน  4 ข้อ รวมทัง้หมด 26 ข้อ ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้โปรแกรม MPlus วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันทีละองค์ประกอบ เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดแต่ละองค์ประกอบให้มีความตรงเชิง
โครงสร้าง ผลปรากฏดงันี ้  

 3.3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในระดับเดี่ยว (Single level 
CFA)  

(1) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดความเอือ้อาทรต่อบุคคล (CA) 
จากการวดัความเอือ้อาทรต่อบุคคล (CA) ในระดบัเชิงเด่ียว ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้

มีข้อค าถาม 7 ข้อ ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค และพิจารณา
ข้อค าถามที่มีค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 เพื่อตัดออก แต่ผล
จากการวิเคราะห์ไม่มีข้อค าถามใดที่มีค่าต ่ากว่า 0.30 จึงไม่ต้องตดัข้อค าถามใด ๆ จึงน าข้อค าถาม
ทัง้ 7 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่า โมเดลการวดัความเอือ้อาทรต่อบุคคล (CA) ยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยัจึง
ปรับโมเดลโดยพิจารณาให้ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อค าถามมีความสมัพนัธ์ต่อกนัได้ตามดชันี
ปรับรูปแบบ (Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) จนโมเดลมีความกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 2.436, CFI = 0.994, TLI = 0.987, RMSEA = 0.056, SRMR = 
.016) (ดงัตาราง 35)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันดังกล่าวจึงยังคงใช้ข้อค าถาม
จ านวน 7 ข้อ เช่นเดิม เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดนี ้พบว่าตัวแปร
สงัเกตได้หรือข้อบ่งชีข้องความเอือ้อาทรต่อบุคคล (CA) มีค่าน า้หนักตัง้แต่ .609 ถึง .911 โดยค่า
น า้หนกัทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 นอกจากนีโ้มเดลการวดัดงักล่าวมีค่าความเชื่อมัน่
ในการวดัตวัแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากบั .918 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัด
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ได้โดยเฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .619 (ดังตาราง 36) แสดงว่าโมเดล
การวดันีม้ีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell,1981)  

ตาราง 35 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดัความ
เอือ้อาทรต่อบคุคล (CA) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.436 สอดคล้อง 

CFI  .90 .994 สอดคล้อง 

TLI  .90 .987 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .056 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .016 สอดคล้อง 

ตาราง 36 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัความเอือ้อาทรต่อบคุคล 
(CA)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

CA1 0.887 .012 71.275 .000 0.787 
CA2 0.911 .011 83.507 .000 0.830 
CA3 0.758 .022 35.029 .000 0.575 
CA4 0.815 .018 45.684 .000 0.664 
CA5 0.711 .025 28.606 .000 0.506 
CA6 0.776 .020 37.896 .000 0.602 
CA7 0.609 .031 19.537 .000 0.371 

 = 0.922, CR = 0.918, AVE = 0.619 
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(2) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(LC) 

จากการวัดกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (LC) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีข้อ
ค าถาม 4 ข้อ ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยไม่ต้องตดัข้อ
ค าถามที่มีค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออก จึงน าข้อค าถาม
ทัง้หมด 4 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
พบว่า โมเดลการวดักฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (LC) ยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
ผู้วิจยัจึงปรับโมเดลโดยพิจารณาให้ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อค าถามมีความสมัพันธ์ต่อกันได้
ตามดัชนีปรับรูปแบบ (Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) จนโมเดลมีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 0.008, CFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000, 
SRMR = 0.000) (ดงัตาราง 37)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันดังกล่าวจึงยังคงใช้ข้อค าถาม
จ านวน 4 ข้อ เช่นเดิม เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดนี ้พบว่าตัวแปร
สงัเกตได้หรือข้อบ่งชีข้องกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (LC) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .598 ถึง .895 
โดยค่าน า้หนกัทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 นอกจากนีโ้มเดลการวดัดงักล่าวมีค่าความ
เชื่อมั่นในการวดัตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากับ .853 และมีค่าความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได้โดยเฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .596 (ดังตาราง 38) แสดงว่า
โมเดลการวดันีม้ีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  

ตาราง 37 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดั
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (LC) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 0.008 สอดคล้อง 

CFI  .90 1.00 สอดคล้อง 

TLI .90 1.00 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .000 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .000 สอดคล้อง 
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ตาราง 38 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดักฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (LC)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

LC1 0.598 .035 17.180 .000 0.358 
LC2 0.817 .022 36.922 .000 0.667 
LC3 0.895 .019 46.869 .000 0.801 
LC4 0.748 .025 30.183 .000 0.560 

 = 0.850, CR = 0.853, AVE = 0.596 

 
(3) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดกฎระเบียบข้อบังคับ (RU) 
จากโมเดลการวดักฎระเบียบข้อบงัคบั (RU) ผู้วิจยัสร้างขึน้มีข้อค าถาม 4 ข้อ 

ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยไม่ต้องตดัข้อค าถามท่ีมีค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออก จึงน าข้อค าถามทัง้หมด 4 ข้อ
ไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า  
โมเดลการวดักฎระเบียบข้อบงัคบั (RU) ยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยัจึงปรับโมเดล
โดยพิจารณาให้ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อค าถามมีความสัมพันธ์ต่อกันได้ตามดัชนีปรับ
รูปแบบ (Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) จนโมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมูล

เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์  (2 /df = 0.664, CFI=1.00, TLI=1.00, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.003)  
(ดงัตาราง 39)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันดังกล่าวจึงยังคงใช้ข้อค าถาม
จ านวน 4 ข้อเช่นเดิม เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกต
ได้หรือข้อบ่งชีข้องกฎระเบียบข้อบงัคับ (RU) มีค่าน า้หนักตัง้แต่ .735 ถึง .813 โดยค่าน า้หนักทุก
ค่ามีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนีโ้มเดลการวดัดงักล่าวมีค่าความเชื่อมัน่ในการวัด
ตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากับ .863 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดย
เฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .612 (ดงัตาราง 40) แสดงว่าโมเดลการวดันี ้
มีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981) 

  



  256 

ตาราง 39 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดั
กฎระเบียบข้อบงัคบั (RU) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 .644 สอดคล้อง 

CFI  .90 1.00 สอดคล้อง 

TLI .90 1.00 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .000 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .003 สอดคล้อง 

ตาราง 40 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดักฎระเบียบข้อบงัคบั (RU)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

RU1 0.803 .025 31.655 .000 0.645 
RU2 0.735 .028 26.584 .000 0.540 
RU3 0.777 .028 27.635 .000 0.604 
RU4 0.813 .026 31.250 .000 0.661 

 = 0.879, CR = 0.863, AVE = 0.612 
 

(4) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ 
(IS) 

จากโมเดลการวัดการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ (IS) ผู้วิจัยสร้างขึน้มี
ข้อค าถาม 7 ข้อ ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยไม่ต้องตดั
ข้อค าถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออก จึงน าข้อ
ค าถามทัง้หมด 7 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั พบว่า โมเดลการวดัการยึดมัน่ผลประโยชน์ขององค์การ (IS) ยงัไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยจึงปรับโมเดลโดยพิจารณาให้ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อค าถามมี
ความสมัพนัธ์ต่อกนัได้ตามดัชนีปรับรูปแบบ (Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) 
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จนโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 2.748, CFI = 0.988, TLI = 0.978, 
RMSEA = 0.061, SRMR = 0.023) (ดงัตาราง 41)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันดังกล่าวจึงยังคงใช้ข้อค าถาม
จ านวน 7 ข้อเช่นเดิม เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกต
ได้หรือข้อบ่งชีข้องการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ (IS) มีค่าน า้หนักตัง้แต่ .597 ถึง .865 โดย
ค่าน า้หนักทุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนีโ้มเดลการวัดดังกล่าวมีค่าความ
เชื่อมั่นในการวดัตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากับ .853 และมีค่าความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได้โดยเฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .528 (ดังตาราง 42) แสดงว่า
โมเดลการวดันีม้ีความตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell, 1981)  

ตาราง 41 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการวดัการ
ยดึมัน่ผลประโยชน์ขององค์การ (IS) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 2.748 สอดคล้อง 

CFI  .90 .988 สอดคล้อง 

TLI .90 .978 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .061 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .023 สอดคล้อง 

ตาราง 42 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัการยึดมัน่ผลประโยชน์ของ
องค์การ (IS)  

ตวับ่งชี ้
ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ 

() 
SE. t-test p-value R2 

IS1 0.664 .029 22.659 .000 0.441 
IS2 0.656 .030 22.115 .000 0.430 
IS3 0.597 .033 17.985 .000 0.356 
IS4 0.698 .027 25.749 .000 0.487 
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ตาราง 42 (ต่อ)      

ตวับ่งชี ้
ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ 

() 
SE. t-test p-value R2 

IS5 0.754 .023 32.193 .000 0.569 
IS6 0.865 .016 52.573 .000 0.748 
IS7 0.814 .019 41.940 .000 0.663 

 = 0.887, CR = 0.853, AVE = 0.528 

 
(5) ผลการตรวจสอบโมเดลการวัดจริยธรรมอิสระของบุคคล (ID) 
จากโมเดลการวดัจริยธรรมอิสระของบุคคล (ID) ผู้วิจัยสร้างขึน้มีข้อค าถาม  

4 ข้อ ได้วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค โดยไม่ต้องตัดข้อค าถาม 
ที่มีค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมที่ต ่ากว่า 0.30 ออก จึงน าข้อค าถามทัง้หมด 
4 ข้อไปใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
โมเดลการวัดจริยธรรมอิสระของบุคคล (ID) ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ผู้ วิจัยจึงปรับ
โมเดลโดยพิจารณาให้ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อค าถามมีความสมัพนัธ์ต่อกนัได้ตามดชันีปรับ
รูปแบบ (Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) จนโมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมูล

เชิงประจักษ์ (2/df = 0.823, CFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.003) (ดัง
ตาราง 43)  

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันดังกล่าวจึงยังคงใช้ข้อค าถาม
จ านวน 4 ข้อเช่นเดิม เมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดันี ้พบว่าตวัแปรสงัเกต
ได้หรือข้อบ่งชีข้องจริยธรรมอิสระของบุคคล (ID) มีค่าน า้หนกัตัง้แต่ .725 ถึง .895 โดยค่าน า้หนัก
ทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 นอกจากนีโ้มเดลการวดัดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นในการ
วดัตวัแปรแฝง (Construct reliability: CR) เท่ากบั .853 และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้โดย
เฉลี่ย (Average Extracted Variance: AVE) เท่ากับ .528 (ดังตาราง 44) แสดงว่าโมเดลการวดันี ้
มคีวามตรงเชิงลูเ่ข้า (Convergent validity) (Fornell,1981) 
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 ตาราง 43 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลการ
วดัจริยธรรมอิสระของบคุคล (ID) กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ค่าสถิติจากการ

วิเคราะห์ 
ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 .823 สอดคล้อง 

CFI  .90 1.00 สอดคล้อง 

TLI .90 1.00 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .000 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .003 สอดคล้อง 

ตาราง 44 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัจริยธรรมอิสระของบคุคล 
(ID)  

ตวับ่งชี ้ ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ () SE. t-test p-value R2 

ID1 0.725 .025 28.930 .000 0.526 
ID2 0.895 .015 60.009 .000 0.801 
ID3 0.893 .015 59.666 .000 0.797 
ID4 0.783 .024 30.412 .000 0.613 

 = 0.887, CR = 0.853, AVE = 0.528 
 
3.3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในระดับพหุ (Multi-level CFA) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ

สถานศึกษา (EC) ที่พัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผ่านมา ท าให้ได้โมเดลการวัดตัวแปรแฝง
บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา (EC) ที่มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความ
เอือ้อาทรต่อบุคคล (CA) โดยมีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ (2) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (LC) 
มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ (3) กฎระเบียบข้อบงัคับ (RU) มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ (4) การยึดมั่น
ผลประโยชน์ขององค์การ (IS) มีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ และ (5) จริยธรรมอิสระของบุคคล (ID)  
มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ หลงัจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในระดบัเชิงเด่ียวแล้วพบว่า
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ไม่ต้องตดัข้อค าถามใด ๆ ออกจากการวิเคราะห์ดงัผลที่ปรากฏก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็น
การตรวจสอบต่อไปว่าตัวแปรที่น ามาเพื่อเป็นการบ่งชีต้ัวแปรแฝงบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศึกษา มีความผนัแปรทัง้สองระดบัหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพหุ
ระดับ โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้  ( Intraclass correlation coefficient: ICC)  
เพื่อตรวจสอบว่า นอกจากตวัแปรระดับบุคคลจะมีความผันแปรภายในกลุ่ม (Within group) แล้ว
ยงัจะมีความผันแปรระหว่างกลุ่ม (between group) ด้วยหรือไม่ ซึ่งถ้าหากค่าสหสมัพันธ์ภายใน
ชัน้มีขนาดใหญ่ (ICC > 0.05) แสดงว่า มีความผนัแปรระหว่างกลุ่มสูง เหมาะที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบพหุระดับ แต่ถ้าค่าสหสมัพันธ์ภายในชัน้มีขนาดเล็ก แสดงว่าข้อมลูระดับบุคคลไม่มี
ความผนัแปรระดับกลุ่ม จึงไม่จ าเป็นต้องน าข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับ (Snijders,1999) ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับส าหรับตัวแปรแฝงบรรยากาศ
เชิงจริยธรรมของสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความเอือ้อาทรต่อบุคคล 
(CA) (2) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (LC) (3) กฎระเบียบข้อบังคับ (RU) (4) การยึดมั่น
ผลประโยชน์ขององค์การ (IS) และ (5) จริยธรรมอิสระของบุคคล  (ID) ปรากฏค่าสหสัมพันธ์
ภายในชัน้ (ICC) ดงัตาราง 45 

ตาราง 45 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ (ICC) ของข้อค าถามในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัพหรุะดบัของตวัแปรแฝงบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) 

CA LC RU IS ID 
ข้อ ICC ข้อ ICC ข้อ ICC ข้อ ICC ข้อ ICC 

CA1 .139 LC1 .118 RU1 .068 IS1 .017 ID1 .060 
CA2 .114 LC2 .026 RU2 .021 IS2 .024 ID2 .019 
CA3 .117 LC3 .029 RU3 .018 IS3 .081 ID3 .039 
CA4 .138 LC4 .059 RU4 .053 IS4 .069 ID4 .058 
CA5 .058     IS5 .044   
CA6 .122     IS6 .042   
CA7 .050     IS7 .054   
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จากผลของ ICC ที่ปรากฏดังตารางข้างต้น ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงสดัส่วนความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่มกับความแปรปรวนทัง้หมดของตัวแปรสงัเกตแต่ละตัว ถ้าค่านีม้ีค่าไม่น้อยกว่า .05  
ก็แสดงว่ามีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์เป็นแบบพหุระดบั ทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์ค่า ICC ทัง้ 26 ตัวมี
ค่าตัง้แต่ 0.017 ถึง 0.139 แสดงว่าความแปรปรวนของข้อบ่งชีม้ีอยู่ร้อยละ 1.7 ถึง 13.9 หรือเฉลี่ย
ได้เท่ากับร้อยละ 6.30 ที่เป็นความแปรปรวนจากระดับกลุ่ม หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าค่าคะแนน
ภายในกลุ่มค่อนข้างเป็นอิสระกบัคะแนนของกลุ่ม (ไม่ขึน้อยู่กบักลุ่ม) ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงพิจารณาตัด
ข้อค าถามหรือข้อบ่งชีท้ี่มีค่า ICC น้อยกว่า .05 ออกจากการวิเคราะห์พหุระดับ ได้แก่ LC2 LC3 
RU2 RU3 IS1 IS2 IS5 IS6 ID2 และ ID3 รวมตัดออกจ านวน 10 ข้อ และวิเคราะห์ใหม่อีกครัง้ 
ปรากฏผลดงัตาราง 46 

ตาราง 46 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ (ICC) และค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัระดบัพห ุ(MCFA) ของตวัแปรแฝงบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) 

ตัวบ่งชี ้ ICC 
ภายในกลุ่ม (Within) ระหว่างกลุ่ม (Between) 

 SE. t-test p-value R2  SE. t-test p-value R2 

CA            
CA1 .142 .852 .015 57.404 .000 0.727 0.975 0.013 75.000 .000 0.951 
CA2 .116 .874 .013 65.794 .000 0.764 0.982 0.010 98.200 .000 0.964 

CA3 .119 .728 .024 30.861 .000 0.530 0.975 0.023 42.391 .000 0.951 

CA4 .141 .826 .017 49.745 .000 0.683 0.854 0.036 23.722 .000 0.729 

CA5 .059 .760 .021 35.454 .000 0.578 0.995 0.018 55.278 .000 0.990 

CA6 .125 .803 .018 43.730 .000 0.645 0.925 0.028 33.036 .000 0.856 

CA7 .051 .657 .028 23.326 .000 0.431 0.933 0.024 38.875 .000 0.870 

LC            
LC1 .120 .593 .035 16.820 .000 0.352 0.924 0.035 26.400 .000 0.854 

LC4 .050 .721 .032 22.769 .000 0.519 1.000 0.105 9.524 .000 1.000 

RU            
RU1 .070 .819 .023 35.213 .000 0.671 0.998 0.045 22.178 .000 0.996 

RU4 .054 .792 .024 32.724 .000 0.628 0.753 0.032 23.531 .000 0.567 
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ตาราง 46 (ต่อ)          

ตัวบ่งชี ้ ICC ภายในกลุ่ม (Within) ระหว่างกลุ่ม (Between) 
 SE. t-test p-value R2  SE. t-test p-value R2 

IS            
IS3 .083 .580 .036 16.280 .000 0.337 1.000 0.113 8.850 .000 1.000 

IS4 .071 .681 .030 22.347 .000 0.463 0.996 0.025 39.840 .000 0.992 

IS7 .056 .808 .023 35.029 .000 0.652 0.895 0.036 24.861 .000 0.801 

ID            
ID1 .062 .798 .026 31.023 .000 0.637 0.992 0.027 36.741 .000 .984 

ID4 .060 .753 .027 27.669 .000 0.567 0.898 0.030 29.933 .000 .806 

2/df = 2.279, CFI = 0.947, TLI = 0.932, RMSEA = 0.052, SRMRw = .047, SRMRb = 0.000 

 
จากตารางผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ค่า ICC ของทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งเป็น

ค่าที่เหมาะสมกบักบัวิเคราะห์พหุระดับ และจากผลในตารางแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของตัว
แปรแฝงบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา (EC) ระดับบุคคล หรือภายในกลุ่มมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีวัดความกลมกลืนเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี ้2/df = 
2.279, CFI=0.947, TLI=0.932, RMSEA=0.052, SRMRw = .047 และส าหรับโมเดลในระดับ
ระหว่างกลุ่ม หรือระดับผู้บริหารสถานศึกษาก็ปรากฏว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และอยู่ในระดับที่ดีกว่าระดับบุคคล ดังจะเห็นจากค่า SRMRb = .000 ซึ่งเป็นค่าที่สอดคล้อง
มากกว่า  

ส าหรับค่าน า้หนักองค์ประกอบของข้อบ่งชีข้องตวัแปรในระดับบุคคลมีค่าน า้หนกัตัง้แต่ 
.753 ถึง 1.00 โดยค่าน า้หนกัทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 ส่วนค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
ในระดับกลุ่มมีค่าเป็น 1.00 ซึ่งเป็นค่าที่สูงสุดที่เป็นไปได้และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
ทกุค่า แสดงให้เห็นว่า น า้หนกัองค์ประกอบของปัจจยัในระดบักลุม่มีความเข้มแข็งกว่าระดบับุคคล 

โดยสรุปแล้ว จากผลการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรพหุระดับทัง้สามตัวในการวิจัย
ครัง้นี  ้อันได้แก่ จริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา (BE) บรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศึกษา (EC) และผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW)  ที่ครูเป็นผู้ ให้ข้อมลู พบว่า ผู้ วิจัย
สามารถสร้างโมเดลการวดัที่เหมาะสมต่อการสร้างตวัแปรสงัเกตของตวัแปรแฝงของการวิเคราะห์
ทัง้ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม โดยที่มีทัง้ตัวแปรที่มีโครงสร้างการวดัเหมือนกันในแต่ละระดับ



  263 

การวิเคราะห์ และตัวแปรทัง้สามตัวดังกล่าวล้วนมีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหรือมีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มที่เพียงพอต่อการยกระดับข้อมูลขึน้ไปเป็นคะแนนตวัแปรสงัเกตของตวัแปร
แฝงส าหรับใช้ในการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหุระดบัที่เป็นโมเดลสมมติฐานหลกั
ของการวิจยัครัง้นี ้ต่อไปได้ 
  

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ภายหลงัจากที่ผู้วิจัยได้ตรวจสอบโมเดลการวดัตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเพื่อระบุตัวแปร
สงัเกตของตวัแปรแฝงที่ใช้วิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรพหุระดับทัง้สามตัว ได้แก่ 
จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา (EC) 
และผลลพัธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน (TW)  เพื่อยืนยันว่ามีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหรือมี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เพียงพอต่อการยกระดบัข้อมลูขึน้ไปเป็นคะแนนตวัแปรสงัเกตของตวั
แปรแฝงส าหรับใช้ในการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหุระดบัที่เป็นโมเดลสมมติฐาน
หลกัของการวิจัยครัง้นีต่้อไปได้แล้วนัน้ จึงมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหรุะดบัตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ต่อไปได้ 

ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (Multilevel structural 
equation modeling; MSEM) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากขัน้ตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแปรระดับกลุ่ม และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปรพหุระดับที่แสดงผลในขัน้ตอนก่อนหน้า มาประกอบกับโมเดล
โครงสร้างความสมัพนัธ์พหุระดบัตามสมมติฐานการวิจยัที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยโมเดล
โครงสร้างความสมัพันธ์ทัง้สองระดับการวิเคราะห์ คือ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ตามแนวทาง
การวิเคราะห์ของมิวเธ็น (Muthén. 1994) ที่ได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์โมเดล โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มพร้อมๆ กัน  โดยใช้ 
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมภายในกลุม่และระหว่างกลุม่โดยใช้โปรแกรมสถิติ Mplus  

4.1 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล  
การวิ เคราะห์ ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี เ้ลือกใช้การวิ เคราะห์ โมเดลโครงสร้าง

ความสัมพันธ์พหุระดับตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น (Muthén. 1994) ตามที่ผู้ วิจัยได้
ตรวจสอบโมเดลการวดัตวัแปรต่างๆ ในการวิจยั และตรวจสอบคณุภาพของตัวแปรพหุระดบัและ
สามารถยืนยนัได้แล้วว่ามีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหรือมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เพียงพอ
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ต่อการยกระดับข้อมูลขึน้ไปเป็นคะแนนตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับที่เป็นโมเดลสมมติฐานหลักของการวิจัยครัง้นีต่้อไปได้ 
ดังนัน้จึงมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ 
พหรุะดบัตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ต่อไป 

การวิเคราะห์โมเดลจึงเร่ิมจากการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับ
บุคคลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู เพื่อตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรตามโมเดล
สมมติฐานที่ได้สร้างขึน้ในภาพประกอบ 40 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 40 โมเดลสมมติฐานโครงสร้างความสมัพนัธ์ระดบับุคคล 

การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อเทียบกับเกณฑ์วัด
ระดับความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในที่นี  ้เป็นการด าเนินการเพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 ที่กล่าวว่า ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากจิตลกัษณะของครู ดังภาพประกอบ 40 และผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของโมเดลสมการโครงสร้างในระดบับคุคลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เป็นดงัตาราง 47 

ตาราง 47 ค่าดชันีความสอดคล้องและเกณฑ์การวดัระดบัความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างในระดบับคุคลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ค่าดชันีความสอดคล้อง เกณฑ์ ค่าสถิติจากการวิเคราะห์ ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 0.930 สอดคล้อง 

TLI  .90 1.00 สอดคล้อง 

CFI  .90 1.00 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .000 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .007 สอดคล้อง 

  

TPSY 

PBE 

JSAT 

PE 

GM 

BD 

BEW 
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ตาราง 47 จากการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างในระดบับุคคล
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เมื่อเทียบกบัเกณฑ์วดัระดบัความสอดคล้อง พบว่า โมเดลสมการโครงสร้าง
ในระดับบุคคลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค -สแควร์

สมัพทัธ์ (Relative Chi-square: 2/df) เท่ากบั .930 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ
ของ Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) 
เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) 
เท่ากบั .000 และ ค่าดชันีรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของเศษเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั .007 
ซึ่งค่าสถิติจากการวิเคราะห์ทุกค่าผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าโมเดลสมการโครงสร้างในระดับบุคคล  
ที่พฒันาขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ปรากฏดงัภาพประกอบ 41 และ ตาราง 48 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 41 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในระดบับคุคลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ตาราง 48 ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทาง และ ค่าสถิติทดสอบของตวัแปรใน
โมเดลสมการโครงสร้างในระดบับคุคลระดบับุคคล 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้  SE. t-test p-value R2 
BEW PE .847 .020 42.354 .000 .718 

 GM .733 .027 27.233 .000 .538 
 BD .714 .028 25.344 .000 .509 

TPSY PBE .925 .014 67.613 .000 .855 
 JSAT .895 .015 60.073 .000 .802 

สมมติฐาน  SE. t-test p-value R2 
H2: TPSY → BEW .887 .020 43.642 .000 .788 

***p-value < .001  

TPSY 

PBE 

JSAT 

PE 

GM 

BD 

BEW 

.925*** 

 

.895*** 

.847*** 

.733*** 

 

.887*** 

.714*** 
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ตาราง 48 การพิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบ ค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางของตัวแปรเชิง
สาเหตรุะดบับคุคลในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู 
พบว่า ตวัแปรจิตลกัษณะของครู (TPSY) สามารถวดัได้จากองค์ประกอบทัง้สอง ได้แก่ สมรรถนะ
จริยธรรมเชิงพุทธ (PBE) และ ความพึงพอใจในงาน (JSAT) โดยมีค่าน า้หนักองค์ประกอบ .925
และ .895 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .001 ทัง้สองตวัแปร และมีค่าสมัประสิทธ์ิการท านาย
ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าเท่ากับ .855 และ .802 ตามล าดับ ให้ความหมายว่า ตัวแปรสังเกตได้
สมรรถนะจริยธรรมเชิงพุทธ (PBE) และ ความพึงพอใจในงาน (JSAT) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรแฝงตวัแปรจิตลกัษณะของครู (TPSY) ได้ร้อยละ 85.5 และ 80.2 ตามล าดบั 

ในส่วนของพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) พบว่า ตัวแปร
สังเกตได้ทัง้สามตัว ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจ รรยาบรรณวิชาชีพครู (PE) 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (GM) และ พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่
ชาวพุทธ (BD) สามารถใช้อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงนีไ้ด้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .001 โดยมีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .714 ถึง .847 และ พบว่าพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู (PE) เป็นตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) ได้สงูสดุ โดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 71.8 รองลงมาเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (GM) เป็นตัว
แปรสงัเกตได้ที่ใช้อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู 
(BEW) ได้ร้อยละ 53.8 และสุดท้ายคือ พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ชาวพุทธ  (BD)  
ที่สามารถใช้อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
(BEW) ได้ร้อยละ 50.9  

ทัง้นีใ้นส่วนของการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ตัวแปรจิตลักษณะของครู (TPSY)  
สง่อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 แสดงให้เห็นว่า สมมติฐานการวิจยัที่ 2 ได้รับการสนบัสนุนว่าเป็น
จริง และเพื่อเป็นการทดสอบความคงที่ของโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับ
บุคคล ผู้ วิจัยได้ทดลองก าหนดให้ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลต่าง ๆ ในโมเดลให้เป็นอิทธิพลสุ่ม 
(Random slopes) เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลในโมเดลดังกล่าวนีจ้ะเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อกลุม่สถานศกึษาต่างกนัหรือไม่ โดยพบผลการทดสอบดงัแสดงในตาราง 49 

 



  267 

ตาราง 49 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ของค่าอิทธิพลของตวัแปรปัจจยัเชิงเหตใุน
ระดบับคุคลที่มีต่อพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW)  

ตวัแปรสาเหต ุ→ ตวัแปรผล 
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

Estimate SE t-test p-value 
TPSY → BEW 0.289 .027 10.681 .000 

 
 จากตารางดังกล่าว แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่า

อิทธิพลของตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในระดับบุคคล ในที่นีคื้อจิตลักษณะของครู (TPSY) ที่มีต่อ
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า 
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครูมีความแตกต่างกนัตามระดบักลุม่ (Between 
group) นัน่สะท้อนว่า ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระดบับุคคล หรือ ค่าอิทธิพลในระดบับุคคลของ
ครูมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละกลุม่สถานศกึษา  
  

4.2 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุ
และผลของจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) 

การวิเคราะห์ในส่วนนีม้ี โมเดลสมมติฐานแสดงดังภาพ 42 ซึ่งเป็นการทดสอบพหุ
ระดับ คือประกอบด้วยการวิเคราะห์ทัง้ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มพร้อมกัน ผลการทดสอบ
แสดงดชันีความกลมกลืนของผลการทดสอบดงัตาราง 51 
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หมายเหต ุC แสดงถงึเส้นอิทธิพลข้ามระดบั (Cross-level effects) จากตวัแปรระดบักลุ่มไปยงัตวัแปรระดบั
บคุคล  

ภาพประกอบ 42 ค่าสมัประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของโมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหรุะดบั 
(โมเดลสมมติฐาน) 

จากภาพ 42 ซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานประกอบไปด้วยโมเดลการวัดตัวแปรแฝงทัง้หมด
จ านวน 7 ตวัแปร โดยตวัแปรแฝงระดบักลุ่มประกอบด้วยโมเดลการวดัตวัแปรแฝง 5 ตวัแปร ซึง่ตวั
แปรสงัเกตของตวัแปรแฝงทุกตัวนัน้มีค่าน า้หนักองค์ประกอบที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ทกุค่า ตวัแปรแรก คือ ตวัแปร ปรโตโฆสะที่ดี (AU) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 1 ตวัแปร ต่อมาคือ 
โยนิโสมนสิการ (RAI) มีตัวแปรสงัเกต 1 ตัวแปร ตวัแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 
(EC) ประกอบด้วยตัวแปรสงัเกตได้ 5 ตัวแปร ตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา  
(BE) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 8 ตวัแปร และตวัแปรผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) 
มีตวัแปรสงัเกตได้จ านวน 3 ตวัแปร  

อย่างไรก็ตามจากภาพข้างต้น จะเห็นว่าในโมเดลสว่นของการวิเคราะห์ระดบักลุม่จะมีตวั
แปรแฝงที่เพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวถึงไว้ในกรอบแนวคิดของการวิจัยอีกจ านวน 2  ตัวแปร ได้แก่  

ระดับกลุ่ม 

ระดับบุคคล 
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ตัวแปรจิตลักษณะของครู (TPSY) และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
(BEW) ทัง้นีเ้พื่อใช้ในการวิเคราะห์โมเดลพหุระดบั ซึง่ในทางปฏิบติันัน้ในการวิเคราะห์เส้นอิทธิพล
ที่ข้ามระดบัจากตวัแปรระดบักลุ่มลงยงัตวัแปรระดบับุคคลตามที่ได้ตัง้สมมติฐานไว้ไม่สามารถท า
ได้ โดยตรง แต่จะวิเคราะห์โดยพิจารณาจากอิทธิพลของตวัแปรระดบักลุ่มที่มีต่อความแปรปรวนที่
เกิดขึน้ในระดบักลุม่ของตวัแปรระดบับคุคลนัน้ ๆ จึงท าให้ผู้วิจยัท าการยกระดบัคะแนนตวัแปรแฝง
ทัง้สองตวัแปรดงักล่าวจากระดบับคุคลขึน้ไปเป็นระดบักลุ่มเพื่อให้สามารถท าการวิเคราะห์ โมเดล
พหุระดับดังกล่าวตามสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว้ และจากภาพโมเดลสมมติฐานที่ผู้ วิจัยได้เขียน
สญัลกัษณ์ “C” ที่เส้นอิทธิพลระหว่างตวัแปรระดบักลุ่มกบัตวัแปรแฝงระดับบบุคคลที่ยกระดบัขึน้
ไปนัน้จึงเป็นการแสดงถึงประเภทของเส้นอิทธิพลที่เป็นอิทธิพลของตวัแปรข้ามระดบั (Cross-level 
effects) ซึ่งจะสอดคล้องกบักรอบแนวคิดของการวิจยั และในสว่นของการตัง้สมมติฐานที่เก่ียวกบั
อิทธิพลของตวัแปรระดบักลุ่มที่ข้ามมายงัตวัแปรระดบับุคคลทกุประการ 

ส าหรับตัวแปรแฝงระดับบุคคล ประกอบด้วยโมเดลการวัดตัวแปรแฝงจ านวน 2 ตัวแปร
เช่นเดียวกนั ซึ่งตวัแปรสงัเกตของตัวแปรแฝงทุกตวันัน้มีค่าน า้หนักองค์ประกอบที่มีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั.001 ทุกค่า โดย ตวัแปรแฝงจิตลกัษณะของครู (TPSY) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้
จ านวน 2 ตัว และ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จ านวน 3 ตัว ทัง้นีผ้ลจากการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐานดังกล่าว 
พบว่า โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหุระดบัยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยัจึงปรับ
โมเดลโดยพิจารณาให้ความคลาดเคลื่อนระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ระดบับุคคลมีความสมัพันธ์ต่อ
กนัได้ตามดชันีปรับรูปแบบ (Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) จนโมเดลมีความ

กล ม ก ลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ป ระ จั ก ษ์ ใน เกณ ฑ์ ดี  (2 /df = 0.97 7 , CFI=1.00, TLI=1.00, 
RMSEA=0.000, SRMR = .024) (ดงัตาราง 50)  

ตาราง 50 ค่าดชันีความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหรุะดบั (โมเดลสมมติฐาน) 

ค่าดชันีความสอดคล้อง เกณฑ์ ค่าสถิตจิากการวิเคราะห์ ผลลพัธ์ 

2/df < 5.00 0.977 สอดคล้อง 

TLI  .90 1.00 สอดคล้อง 

CFI  .90 1.00 สอดคล้อง 

RMSEA  .08 .000 สอดคล้อง 

SRMR  .08 .024 สอดคล้อง 
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ผลจากการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับแล้วพบว่า โมเดลมีความ

กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดงัภาพ 43 และตาราง 51 

  
หมายเหต ุ*** p < .001,  C แสดงถึงเส้นอิทธิพลข้ามระดบั (Cross-level effects) จากตวัแปรระดบักลุ่มไปยงัตวั
แปรระดบั บคุคล  

ภาพประกอบ 43 ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานทัง้ระดบับคุคลและระดบักลุม่งานของโมเดล
โครงสร้างความสมัพนัธ์พหรุะดบัตวัแปรเชิงเหตแุละผล (โมเดลที่ปรับแล้ว) 

ตาราง 51 ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานทัง้ระดบับุคคลและระดบักลุม่งานของโมเดลโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์พหรุะดบัตวัแปรเชิงเหตแุละผล (โมเดลที่ปรับแล้ว) 

ตวัแปรผล ตวัแปรเหต ุ Estimate SE t-test p-value R2 
BEW TPSY -.043 .007 -.563 .573  

Within group Residual variance .340 .048 7.558*** .000 .002 
TW BE .999 .107 9.368*** .000  

Between group Residual variance .003 .213 .013 .990 .998*** 
 
 

      

ระดับกลุ่ม 

ระดับบุคคล 
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ตาราง 51 (ต่อ)       
ตวัแปรผล ตวัแปรเหต ุ Estimate SE t-test p-value R2 

BE 
GF 
RAII 
EC 

-.329 
1.305 
.090 

.216 

.242 

.119 

-1.520 
5.398*** 

.758 

.128 

.000 

.449 
 

Between group Residual variance .001 .113 .009 .993 .999*** 

BEWb 
TPSYb 

TW 
BE 

.-.512 
2.268 
-1.540 

.814 
5.832 
6.004 

-.629 
.389 
-.289 

.529 

.697 

.798 
 

Between group Residual variance .082 .589 .138 .890 .923*** 
TPSYb BE -.156 .140 -1.109 .267  

Between group Residual variance .976 .044 22.284*** .000 .023 

หมายเหต ุ*** p < .001 
 

จากตารางข้างต้น แสดงถึงค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานทัง้ระดับบุคคลและระดับ
กลุ่มของโมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุและผลของจริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน จิตลักษณะของครู และ
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ปรับโมเดลแล้ว เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลหลงัการ
แยกความแปรปรวนออกตามระดบั 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และ ระดับกลุ่มแล้ว พบผลที่เกิดขึน้
ในระดับบุคคล ดังนี ้ตวัแปรผลที่เก่ียวกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูใน
โรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรจิต
ลกัษณะของครูอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทัง้นีจ้ิตลกัษณะของครูอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธได้เพียงร้อยละ 0.20 
เท่านัน้ (R2 = .002) 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพันธ์ของตัวแปรที่เกิดขึน้ที่ระดับ
กลุ่ม หรือระดบัสถานศึกษา พบว่า ตัวแปรผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) ได้รับอิทธิพล
ทางบวกจากจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน .999 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยผลลพัธ์ด้าน
คุณสมบัติของทีมงานของกลุ่มที่แตกต่างกันไปตามระหว่างกลุ่มหรือตามสถานศึกษาได้ร้อยละ 
99.8 (R2 = .998) ส่วนตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา (BE) ได้รับอิทธิพล
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ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญจากโยนิโสมณสิการสัมปทา (RAII) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
มาตรฐานคือ 1.305  แต่ไม่ได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญจากกัลยาณมิตตตา (GF) ที่มีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน คือ -.329 และบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) ที่มีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน คือ .090 ทัง้นีต้วัแปรทัง้สามได้ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนที่เกิด
ขึน้กับค่าเฉลี่ยของตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ที่แตกต่างกันไปตาม
ระหว่างกลุม่ได้ร้อยละ 99.9  

ส าหรับตัวแปรผลที่เก่ียวกับการจริยธรรมของระดับกลุ่มที่ประกอบด้วยพฤติกรรมการ
ท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) และ จิตลักษณะของครู (TPSY) เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) พบว่าไม่ได้รับอิทธิพลทางตรงข้าม
กลุ่มจากตัวแปรผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน (TW) และ จริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหาร
สถานศึกษา (BE) ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 2.268 และ -1.540 ตามล าดับ อย่างไรก็
ตามตวัแปรสาเหตใุนโมเดลสมมติฐานนีไ้ด้อธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึน้กบัค่าเฉลี่ยของตวัแปร
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) ที่แตกต่างกนัไปตามระหว่างกลุ่มได้
ร้อยละ 92.3  

ส่วนตวัแปรผลที่เก่ียวกบัจิตลกัษณะของครู (TPSY) ของระดบักลุ่มเมื่อพิจารณาผลแล้ว
พบว่า ไม่ได้รับอิทธิพลทางตรงข้ามกลุ่มจากตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
(BE) ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน -.156 ทัง้นีต้ัวแปรเชิงสาเหตุของจิตลกัษณะของครูใน
ระดับกลุ่มสามารถอธิบายความแปรปรวนจิตลักษณะของครูในโรงเรียนวิถีพุทธได้เพียงร้อยละ 
2.30 เท่านัน้ (R2 = .023) 

จากผลการวิเคราะห์ดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่า ไม่มีตวัแปรใดที่ข้ามระดบัจากตวัแปรระดบั
กลุม่มามีอิทธิพลต่อตวัแปรในระดบับุคคลอย่างมีนยัส าคญั 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของ
โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและผลของจริยธรรมเชิงพุทธ
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน จิตลักษณะของครู 
และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาเป็นการแสดงอิทธิพลทางตรงที่ได้มาจากค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน ซึ่งในโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ได้มีเพียง
อิทธิพลทางตรงที่เกิดขึน้เท่านัน้ แต่ยงัพบว่ามีอิทธิพลทางอ้อมเกิดขึน้ได้อีกด้วย ดังนัน้ผู้วิจยัจึงได้
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สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลที่ตวัแปรเชิงเหตขุองผู้บริหารส่งผลต่อตวัแปรคัน่กลาง ตัวแปรตามใน
ระดับกลุ่ม และตัวแปรตามในระดับบุคคล โดยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง 
(Direct effect; DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects; IE) และอิทธิพลโดยรวม (Total effect; 
TE) ของตวัแปรเชิงเหตแุละผลของตวัแปรโมเดล ซึง่แสดงผลการวิเคราะห์ดงักลา่วดงัตาราง 52 

ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตวัแปรใน
โมเดล 

Effects เส้นทาง Estimate SE t-test p-value 
Between: from BE to BEWb     

Total BE →BEWb .805 .590 1.364 .173 

Indirect 
BE →TW → BEWb 
BE →TPSYb → BEWb 

2.265 
.080 

5.627 
.134 

.402 

.596 
.687 
.556 

Direct BE → BEWb -1.540 6.003 -.256 .798 
Between: from AU to BEWb     

Total AU →BEWb -.265 .195 -1.357 .175 

Indirect 

AU →BE → BEWb 
AU →BE → TW 
→BEWb 
AU →BE →TPSYb → 
BEWb 

.507 
-.745 
-.026 

2.126 
2.085 
.041 

.238 
-.357 
-.640 

.812 

.721 

.522 

Direct AU → BEWb - - - - 
Between: from RAI to BEWb     

Total RAI →BEWb 1.050 .744 1.413 .158 

Indirect 

RAI →BE → BEWb 
RAI →BE → TW 
→BEWb 
RAI→BE →TPSYb → 
BEWb 

-2.010 
2.956 
.104 

7.877 
7.03 
.173 

-.255 
.399 
.603 

.799 

.690 

.546 

Direct RAI → BEWb - - - - 
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ตาราง 52 (ต่อ)      

Effects เส้นทาง Estimate SE t-test p-value 
Between: from EC to BEWb     

Total EC →BEWb .068 .127 .533 .594 

Indirect 

EC →BE → BEWb 
EC →BE → TW 
→BEWb 
EC→BE →TPSYb → 
BEWb 

-.130 
.191 
.007 

.398 

.339 

.017 

-.326 
.563 
.384 

.744 

.573 

.701 

Direct EC → BEWb - - - - 
Between: from AU to TPSYb     

Total AU →TPSYb .051 .051 1.009 .313 
Indirect AU →BE → TPSYb .051 .051 1.009 .313 
Direct AU →TPSYb - - - - 

Between: from RAI to TPSYb     
Total RAI →TPSYb -.203 .176 -1.152 .249 

Indirect RAI →BE → TPSYb -.203 .176 -1.152 .249 
Direct RAI →TPSYb - - - - 

Between: from EC to TPSYb     
Total EC →TPSYb -.013 .021 -.633 .527 

Indirect EC →BE → TPSYb -.013 .021 -.633 .527 
Direct EC →TPSYb - - - - 

Within: from AU to TW     
Total AU →TW -.329 .201 -1.634 .102 

Indirect AU →BE → TW -.329 .201 -1.634 .102 
Direct AU →TW - - - - 

Within: from RAI to TW     
Total RAI →TW 1.304 .245 5.328*** .000 

Indirect RAI →BE → TW 1.304 .245 5.328*** .000 
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ตาราง 52 (ต่อ)      

Effects เส้นทาง Estimate SE t-test p-value 
Direct RAI →TW - - - - 

Within: from EC to TW     
Total EC →TW .084 .117 .720 .472 

Indirect EC →BE → TW .084 .117 .720 .472 
Direct EC →TW - - - - 

 
จากตาราง 52 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ 

อิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุและผลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน จิตลักษณะของครู และพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ทัง้ในระดับบุคคลและระดับกลุ่มพบว่าตัวแปรโยนิโสมณสิการสัมปทา (RAII) ของผู้ บริหารมี
อิทธิพลทางอ้อมในระดับกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญต่อตัวแปรผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงานของ
ผู้บริหาร (TW) โดยผ่านทางตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ส่วนตัวแปร 
อ่ืน ๆ นัน้ไม่พบว่ามีอิทธิพลโดยรวมหรืออิทธิพลทางอ้อมต่อตวัแปรเชิงผลในโมเดลที่ศึกษา 

ดังนัน้จากผลการวิเคราะห์ จึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้ดัง
ตาราง 53 

ตาราง 53 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการ
ทดสอบ 

H1: คะแนนของตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา บรรยากาศเชิง
จริยธรรมของสถานศึกษา และผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (ที่ได้จากแบบวดั
ที่ครูเป็นผู้ ให้ข้อมูล) มีความสอดคล้องกัน และมีคุณภาพเหมาะสมที่จะน ามาสร้าง
เป็นตวัแปรระดบักลุม่ได้ 

เป็นจริง 

H2: ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากจิตลกัษณะของครู (TPSY) 

เป็นจริง 
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ตาราง 53 (ต่อ)  

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการ
ทดสอบ 

H3: ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) ได้รับ
อิทธิพลทางตรงข้ามระดบัจากจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา (BE) 

ไม่เป็นจริง 

H4: ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) ได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมข้ามรับระดบัจากจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษาจากตวั
แปรเชิงสาเหตุ (ปรโตโฆสะที่ดี และโยนิโสมนสิการของผู้บริหารสถานศึกษา) (AU, 
RAI) และตวัแปรเชิงสาเหตดุ้านบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) 

- 

H4.1 ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู  (BEW) 
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดบัจากตวัแปรปรโตโฆสะ (AU) 

ไม่เป็นจริง 

H4.2 ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู  (BEW) 
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดบัจากตวัแปรโยนิโสมนสิการ (RAI) 

ไม่เป็นจริง 

H4.3 ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู  (BEW) 
ได้ รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากตัวแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศกึษา (BE) 

ไม่เป็นจริง 

H5: ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) ได้รับ
อิทธิพลทางตรงข้ามระดบัจากผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) 

ไม่เป็นจริง 

H6: จิตลักษณะของครู (TPSY) ได้รับอิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากจริยธรรมเชิง
พทุธของผู้บริหารสถานศกึษา (BE) 

ไม่เป็นจริง 

H7: จิตลกัษณะของครู ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากจริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและตวัแปรเชิงสาเหต ุ(ปรโตโฆสะที่ ดี และโยนิโสมนสิการของ
ผู้ บริหารสถานศึกษา) และตัวแปรเชิงสาเหตุด้านบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศกึษา 

- 

H7.1 จิตลักษณะของครู (TPSY) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากตัวแปรปร
โตโฆสะ (AU) 

ไม่เป็นจริง 

H7.2 จิตลกัษณะของครู (TPSY) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดบัจากตวัแปรโยนิโส
มนสิการ (RAI) 

ไม่เป็นจริง 
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ตาราง 53 (ต่อ)  

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการ
ทดสอบ 

H7.3 จิตลักษณะของครู (TPSY) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากตัวแปร
บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) 

ไม่เป็นจริง 

H8: ผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงาน (TW) ได้รับอิทธิพลทางตรงระดับกลุ่มจาก
จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา (BE)  

เป็นจริง 

H9: ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงานได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดบักลุ่มจากตวัแปร
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (ปรโตโฆสะและ
โยนิโสมนสิการ) และตวัแปรเชิงสาเหตบุรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา 

- 

H9.1 ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดบักลุ่มจาก
ตวัแปรปรโตโฆสะ (AU) 

ไม่เป็นจริง 

H9.2 ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดบักลุ่มจาก
ตวัแปรโยนิโสมนสิการ (RAI) 

เป็นจริง 

H9.3 ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดบักลุ่มจาก
ตวัแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC)  

ไม่เป็นจริง 

H10: จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงระดับกลุ่ม
จากตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา (ปร
โตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ) และตัวแปรเชิงสาเหตุบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศกึษา 

- 

H10.1 จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ได้รับอิทธิพลทางตรงระดบั
กลุม่จากตวัแปรปรโตโฆสะ (AU)  

ไม่เป็นจริง 

H10.2 จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ได้รับอิทธิพลทางตรงระดบั
กลุม่จากตวัแปรโยนิโสมนสิการ (RAI) 

เป็นจริง 

H10.3 จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ได้รับอิทธิพลทางตรงระดบั
กลุม่จากตวัแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) 

ไม่เป็นจริง 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาและพฒันาโมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตพุหุระดบัของ
ปัจจัยจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อผลลพัธ์ด้านจริยธรรมเชิงพุทธของครู  
ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ด้วยการพัฒนาโมเดล
สมการโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM) 
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องแล้วใช้เทคนิคทางสถิติในการทดสอบและประมาณค่า
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับในการทดสอบยืนยันความเที่ยงตรงเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลกัษณะของการศึกษา
โมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหต ุ(Causal relationship model) แบบพหุระดบั ซึ่งผู้ วิจัยได้น าเสนอ
ผลการวิจยัตามล าดบัดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

วิถีพทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อจิต

ลักษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับจริยธรรมเชิง
พทุธของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะของครู และ
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. คะแนนของตวัแปรจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา บรรยากาศเชิงจริยธรรม

ของสถานศึกษา และผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน (ที่ได้จากแบบวัดที่ครูเป็นผู้ ให้ ข้อมูล)  
มีความสอดคล้องกนั และมีคณุภาพเหมาะสมที่จะน ามาสร้างเป็นตวัแปรระดบักลุม่ได้ 

2. ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากจิตลกัษณะของครู 
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3. ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูได้รับอิทธิพล
ทางตรงข้ามระดบัจากจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา 

4. ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมข้ามรับระดับจากจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาจากตัวแปรเชิงสาเหตุ  
(ปรโตโฆสะที่ ดี และโยนิโสมนสิการของผู้ บริหารสถานศึกษา) และตัวแปรเชิงสาเหตุด้าน
บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา 

5. ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูได้รับอิทธิผล
ทางตรงข้ามระดบัจากผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน 

6. จิตลักษณะของครูได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามรับจากจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหาร
สถานศกึษา 

7. จิตลกัษณะของครูได้รับอิทธิผลทางอ้อมข้ามระดบัจากจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหาร
สถานศึกษาและตวัแปรเชิงสาเหตุ (ปรโตโฆสะที่ดี และโยนิโสมนสิการของผู้บริหารสถานศึกษา) 
และตวัแปรเชิงสาเหตดุ้านบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 

8. ผลลัพธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงานได้รับอิทธิพลทางตรงระดับกลุ่มจากจริยธรรมเชิง
พทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 

9. ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงานได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดับกลุ่มจากตัวแปรเชิง
สาเหตทุี่ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา (ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ) และ
ตวัแปรเชิงสาเหตบุรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 

10. สถานศึกษาได้รับอิทธิผลทางตรงระดับกลุ่มจากตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา (ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ) และตวัแปรเชิงสาเหตุ
บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา 

11. โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบัจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผล
ต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ  
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืน
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรของการวิจยัในครัง้นี ้คือ ครู และผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนวิถีพทุธ ระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2563 จาก 433 
โรงเรียน ในเขตภาคกลาง จาก 26 จังหวัด โดยผู้ วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง และเลือกกลุ่ม
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ตัวอย่างจากครู และผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 500 คน ประกอบด้วยครู 418 คน 
และผู้บริหารสถานศึกษา 82 คน จาก 82 โรงเรียนในเขตภาคกลาง ใน  26 จงัหวัด โดยใช้วิธีการ
สุม่แบบหลายขัน้ตอน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ก าหนดตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ตัวแปรระดับบุคคล 

(Individual Level) และ 2) ตวัแปรระดบักลุม่ (Group Level) มีรายละเอียดดงันี ้
1) ตวัแปรท านายระดบับคุคล (individual level predictor variables) ประกอบด้วย 

1.1) ตวัแปรแฝงจิตลกัษณะของครู (Teacher Psychological: TPSY) วดัจากตวั
แปรสงัเกตได้ 2 ตวั ได้แก่ 1) สมรรถนจริยธรรมเชิงพทุธ (Buddhist Ethics Competencies: BEC) 
และ 2) ความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction: JSAT) 

1.2) ตวัแปรแฝงพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (Buddhist 
Ethical Working: BEW) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว คือ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (Professional Ethics: PE) 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีของ
สถานศึกษา (Good Membership: GM) และ 3) พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ 
(Buddhist Duties: BD) 

2) ตวัแปรท านายระดบักลุม่ (group level predictor variables) ประกอบด้วย 
2.1) ตัวแปรแฝงปรโตโฆสะที่ดี (Another Utterance: AU) วัดจากตัวแปรสงัเกต

ได้ 1 ตวั คือ 1) กลัลยาณมิตตตา (Good Friend: GF) 
2.2) ตัวแปรแฝงโยนิโสมณสิการ (Reasoned Attention: RAI) วัดจากตัวแปร

สงัเกตได้ 1 ตวั คือ 1) ตวัแปรแฝงโยนิโสมณสิการสมัปทา (Reasoned Attention: RAII) 
2.3) ตวัแปรแฝงบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา  (Ethical Climate: EC)   

วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว คือ 1) ความเอือ้อาทรต่อบุคคล  (Caring: CA) 2) กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and Code: LC) 3) กฎระเบียบข้อบังคับ (Rules: RU) 4) การยึดมั่น
ผลประโยชน์ขององค์การ (Instrumental: IS) และ 5) จริยธรรมอิสระของบุคคล (Independence: ID) 

2.4) ตัวแปรแฝงจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (Buddhist Ethics: 
BE) วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัว คือ 1) สัมมาทิฏฐิ (Right View: RV) 2) สัมมาสังกัปปะ (Right 
though: RT)  3) สัมมาวาจา (Right Speech: RS) 4) สัมมากัมมันตะ (Right Action: RA) 5) 
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สมัมาอาชีวะ (Right Livelihood: RL) 6) สัมมาวายามะ (Right Effort: RE)  7) สัมมาสติ (Right 
Mindfulness: RM)  และ8) สมัมาสมาธิ (Right Concentration: RC)  

2.5) ตัวแปรแฝงผลลัพธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงาน (Team Work: TW) วัดจาก
ตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตัว คือ 1) ภาวะผู้น าเชิงพุทธ (Buddhist Leadership: BL) 2) ภาวะผู้ตามเชิง
พทุธ (buddhis Follower: BF) และ 3) ความเหนียวแน่นของกลุม่ (Group Cohesiveness: GC) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท  

5 ระดับ (Likert’s 5 Rating Scale) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม
ส าหรับครูและผู้ บริหารสถานศึกษา ซึ่งแบบสอบถามทัง้สองฉบับนีจ้ะมีตัวแปรที่เหมือนและ
แตกต่างกันตามความเหมาะที่ผู้ ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มจะให้ข้อมูลได้  มีกระบวนการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เชี่ยวชาญ 7 คน และกระบวนการน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try out) ได้ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามที่ครูและผู้บริหารเป็นผู้ตอบเท่ากบั 
.99 และ .96 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูตามการวิจยันี ้แบ่งออกเป็น 3 สว่นหลกั ตามจดุประสงค์ของการวิจยั

ดงันี ้ 
1. การวิเคราะห์สภาพและระดบัจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษาและครูใน

โรงเรียนวิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์อิทธิพลของจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อจิต
ลักษณะและพฤติกรรมการท างานของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใช้การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) 

3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบัจริยธรรม
เชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะของครู 
และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับตาม
แนวคิดของมิวเธ็น (B. O. Muthén, 1994) ด้วยวิธีการประมาณค่าแบบ MLR (Maximum 
likelihood with robust statistics)  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 10 ข้อ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้บางส่วน (เป็น
จริง) สว่นสมมติฐานอ่ืน ๆ ถกูปฏิเสธ (ไม่เป็นจริง) มีรายละเอียด ดงันี ้

ตาราง 54 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั 

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการ
ทดสอบ 

H1: คะแนนของตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา บรรยากาศเชิง
จริยธรรมของสถานศึกษา และผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (ที่ได้จากแบบวดั
ที่ครูเป็นผู้ ให้ข้อมูล) มีความสอดคล้องกัน และมีคุณภาพเหมาะสมที่จะน ามาสร้าง
เป็นตวัแปรระดบักลุม่ได้ 

เป็นจริง 

H2: ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธ (BEW) ของครูได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากจิตลกัษณะของครู (TPSY) 

เป็นจริง 

H3: ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธ (BEW) ของครูได้รับ
อิทธิพลทางตรงข้ามระดบัจากจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา (BE) 

ไม่เป็นจริง 

H4: ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) ได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมข้ามรับระดบัจากจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษาจากตวั
แปรเชิงสาเหตุ (ปรโตโฆสะที่ดี และโยนิโสมนสิการของผู้บริหารสถานศึกษา) (AU, 
RAI) และตวัแปรเชิงสาเหตดุ้านบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) 

- 

     H4.1 ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) 
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดบัจากตวัแปรปรโตโฆสะ (AU) 

ไม่เป็นจริง 

     H4.2 ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) 
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดบัจากตวัแปรโยนิโสมนสิการ (RAI) 

ไม่เป็นจริง 

H4.3 ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู  (BEW) 
ได้ รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากตัวแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศกึษา (BE) 

ไม่เป็นจริง 

H5: ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) ได้รับ
อิทธิพลทางตรงข้ามระดบัจากผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) 

ไม่เป็นจริง 
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ตาราง 54 (ต่อ)  

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการ
ทดสอบ 

H6: จิตลักษณะของครู (TPSY) ได้รับอิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากจริยธรรมเชิง
พทุธของผู้บริหารสถานศกึษา (BE) 

ไม่เป็นจริง 

H7: จิตลกัษณะของครู ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากจริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและตวัแปรเชิงสาเหต ุ(ปรโตโฆสะที่ ดี และโยนิโสมนสิการของ
ผู้ บริหารสถานศึกษา) และตัวแปรเชิงสาเหตุด้านบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศกึษา 

- 

     H7.1 จิตลักษณะของครู (TPSY) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากตัวแปร 
ปรโตโฆสะ (AU) 

ไม่เป็นจริง 

     H7.2 จิตลักษณะของครู (TPSY) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากตัวแปร
โยนิโสมนสิการ (RAI) 

ไม่เป็นจริง 

     H7.3 จิตลักษณะของครู (TPSY) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากตัวแปร
บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) 

ไม่เป็นจริง 

H8: ผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงาน (TW) ได้รับอิทธิพลทางตรงระดับกลุ่มจาก
จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา (BE)  

เป็นจริง 

H9: ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงานได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดบักลุ่มจากตวัแปร
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (ปรโตโฆสะและ
โยนิโสมนสิการ) และตวัแปรเชิงสาเหตบุรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา 

- 

     H9.1 ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดบักลุ่ม
จากตวัแปรปรโตโฆสะ (AU) 

ไม่เป็นจริง 

     H9.2 ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดบักลุ่ม
จากตวัแปรโยนิโสมนสิการ (RAI) 

เป็นจริง 

     H9.3 ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดับกลุ่ม
จากตวัแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา (EC)  

ไม่เป็นจริง 
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ตาราง 54 (ต่อ)  

สมมติฐานการวิจยั 
ผลการ
ทดสอบ 

H10: จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงระดับกลุ่ม
จากตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา (ปร
โตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ) และตัวแปรเชิงสาเหตุบรรยากาศเชิงจริยธรรมของ
สถานศกึษา 

- 

     H10.1 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ได้รับอิทธิพลทางตรง
ระดบักลุม่จากตวัแปรปรโตโฆสะ (AU)  

ไม่เป็นจริง 

     H10.2 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ได้รับอิทธิพลทางตรง
ระดบักลุม่จากตวัแปรโยนิโสมนสิการ (RAI) 

เป็นจริง 

     H10.3 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ได้รับอิทธิพลทางตรง
ระดบักลุม่จากตวัแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) 

ไม่เป็นจริง 

 
ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรพหุระดับ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรพหุระดับทัง้สามตวัในการวิจยัครัง้นี  ้อันได้แก่ 
จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา (EC) 
และผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW) ที่ครูเป็นผู้ ให้ข้อมลู พบว่า ผู้วิจยัสามารถสร้างโมเดล
การวัดที่เหมาะสมต่อการสร้างตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงของการวิเคราะห์ทัง้ในระดับบุคคล
และระดบักลุ่ม โดยมีทัง้ตวัแปรที่มีโครงสร้างการวดัเหมือนกนัในแต่ละระดบัการวิเคราะห์ และตัว
แปรทัง้สามตัวดังกล่าวล้วนมีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหรือมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่
เพียงพอต่อการยกระดับข้อมูลขึน้ไปเป็นคะแนนตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงส าหรับใช้ในการ
วิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับที่เป็นโมเดลสมมติฐานหลักของการวิจัยครัง้นี ้
ต่อไปได้ 
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ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
1. การวิเคราะห์สภาพและระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา (BE) ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน

วิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.366, 
SD. = 0.233) และถ้าพิจารณาตัวแปรสงัเกตได้ของตัวแปรนี ้พบว่า ตัวแปรสงัเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดบัมากที่สดุมีจ านวน 1 ตัวแปร ได้แก่ สมัมาวายามะ (พยายามชอบ) (RE) ( x = 4.308, 
SD. = 0.583) ตวัแปรสงัเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากมีจ านวน 4 ตวัแปร ได้แก่ สมัมาอาชีวะ 

(เลีย้งชีพชอบ) (RL) ( x = 3.832, SD. = 0.474) สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) (RT) ( x = 3.715, 

SD. = 0.543) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) (RM) ( x = 3.588 , SD. = 0.354) และ สัมมาทิฏ ฐิ 

(เห็นชอบ) (RV) ( x = 3.520, SD. = 0.310) ตามล าดบั มีตวัแปรสงัเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ สมัมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) (RA) ( x = 3.053, SD. = 

0.320) สมัมาวาจา (วาจาชอบ) (RS) ( x = 2.755, SD. = 0.354) ตามล าดบั และมี 1 ตวัแปรที่มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย นัน่คือ สมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) (RC) ( x =2.366, SD. = 0.411)  
2. การวิเคราะห์อิทธิพลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล

ต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมการท างานของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานทัง้ระดบับุคคลและระดับกลุ่มของโมเดลโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุและผลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา  
ท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะของครู และพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมเชิงพทุธของครูในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่
ปรับโมเดลแล้ว เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลหลังการแยกความแปรปรวนออกตามระดับ  
2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และ ระดับกลุ่มแล้ว พบผลที่เกิดขึน้ในระดับบุคคล ดังนี ้ตัวแปรผลที่
เก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครูในโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรจิตลักษณะของครูอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีจ้ิตลกัษณะของครูอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมเชิงพทุธของครูในโรงเรียนวิถีพทุธได้เพียงร้อยละ 0.20 เท่านัน้ (R2 = .002) 
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เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกิดขึน้ที่
ระดับกลุ่ม หรือระดับสถานศึกษา พบว่า ตัวแปรผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน (TW) ได้รับ
อิทธิพลทางบวกจากจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน .999 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย
ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงานของกลุ่มที่แตกต่างกนัไปตามระหว่างกลุ่มหรือตามสถานศึกษา
ได้ร้อยละ 99.8 (R2 = .998) ส่วนตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษา (BE) ได้รับ
อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยัส าคญัจากโยนิโสมณสิการสมัปทา (RAII) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพล
มาตรฐานคือ 1.305 แต่ไม่ได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญจากกัลยาณมิตตตา (GFU) ที่มีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน คือ -.329 และบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศกึษา (EC) ที่มีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน คือ .090 ทัง้นีต้วัแปรทัง้สามได้ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนที่เกิด
ขึน้กับค่าเฉลี่ยของตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE ) ที่แตกต่างกันไปตาม
ระหว่างกลุม่ได้ร้อยละ 99.9  

ส าหรับตวัแปรผลที่เก่ียวกบัการจริยธรรมของระดบักลุม่ที่ประกอบด้วยพฤติกรรมการ
ท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) และ จิตลักษณะของครู (TPSY) เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) พบว่าไม่ได้รับอิทธิพลทางตรงข้าม
กลุ่มจากตัวแปรผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน (TW) และ จริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหาร
สถานศึกษา (BE) ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 2.268 และ -1.540 ตามล าดับ อย่างไรก็
ตามตวัแปรสาเหตใุนโมเดลสมมติฐานนีไ้ด้อธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึน้กบัค่าเฉลี่ยของตวัแปร
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) ที่แตกต่างกนัไปตามระหว่างกลุ่มได้
ร้อยละ 92.3  

ส่วนตัวแปรผลที่เก่ียวกบัจิตลกัษณะของครู (TPSY) ของระดับกลุ่มเมื่อพิจารณาผล
แล้วพบว่า ไม่ได้รับอิทธิพลทางตรงข้ามกลุม่จากตวัแปรจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษา 
(BE) ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน -.156 ทัง้นีต้ัวแปรเชิงสาเหตุของจิตลกัษณะของครูใน
ระดับกลุ่มสามารถอธิบายความแปรปรวนจิตลักษณะของครูในโรงเรียนวิถีพุทธได้เพียงร้อยละ 
2.30 เท่านัน้ (R2 = .023) 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ไม่มีตวัแปรใดที่ข้ามระดับจากตัวแปร
ระดบักลุม่มามีอิทธิพลต่อตวัแปรในระดบับุคคลอย่างมีนยัส าคญั 

กล่าวโดยสรุปว่า ตัวแปรเชิงเหตุและผลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะของครู และพฤติกรรมการ
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ท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ  อิทธิพลโดยรวมของทัง้ในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มที่ส าคญัพบว่า ตวัแปรโยนิโสมณสิการสมัปทา (RAII) ของผู้บริหารมีอิทธิพล
ทางอ้อมในระดบักลุ่มอย่างมีนัยส าคญัต่อตัวแปรผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงานของผู้บริหาร 
(TW) โดยผ่านทางตวัแปรจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) ส่วนตวัแปรอ่ืน ๆ นัน้ไม่
พบว่ามีอทิธิพลโดยรวมหรืออิทธิพลทางอ้อมต่อตวัแปรเชิงผลในโมเดลที่ศกึษา 

3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน 
จิตลักษณะของครู และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียน
วิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

โมเดลสมมติฐานประกอบไปด้วยโมเดลการวดัตวัแปรแฝงทัง้หมดจ านวน 7 ตัวแปร 
โดยตวัแปรแฝงระดับกลุ่มที่ใช้วัดพหุระดบัประกอบด้วยโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 5 ตวัแปร ซึ่งตัว
แปรสงัเกตของตวัแปรแฝงทุกตัวนัน้มีค่าน า้หนักองค์ประกอบที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ทกุค่า ตวัแปรแรก คือ ตวัแปร ปรโตโฆสะที่ดี (AU) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 1 ตวัแปร ต่อมาคือ 
โยนิโสมนสิการ (RAI) มีตัวแปรสงัเกต 1 ตัวแปร ตวัแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 
(EC) ประกอบด้วยตัวแปรสงัเกตได้ 5 ตัวแปร ตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
(BE) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 8 ตวัแปร และตวัแปรผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน (TW)  
มีตวัแปรสงัเกตได้จ านวน 3 ตวั  

นอกจากนัน้โมเดลสว่นของการวิเคราะห์ระดบักลุม่จะมีตวัแปรแฝงที่เพิ่มเติมจากท่ีได้
กล่าวถึงไว้ในกรอบแนวคิดของการวิจัยอีกจ านวน 2  ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรจิตลักษณะของครู 
(TPSY) และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) ทัง้นีเ้พื่อใช้ในการ
วิเคราะห์โมเดลพหุระดับ ซึ่งในทางปฏิบติันัน้ในการวิเคราะห์เส้นอิทธิพลที่ข้ามระดับจากตัวแปร
ระดับกลุ่มลงยังตัวแปรระดับบุคคลตามที่ได้ตัง้สมมติฐานไว้ไม่สามารถท าได้  โดยตรง แต่จะ
วิเคราะห์โดยพิจารณาจากอิทธิพลของตัวแปรระดับกลุ่มที่มีต่อความแปรปรวนที่เกิดขึน้ในระดับ
กลุ่มของตวัแปรระดบับุคคลนัน้ ๆ จึงท าให้ผู้วิจยัท าการยกระดบัคะแนนตวัแปรแฝงทัง้สองตวัแปร
ดังกล่าวจากระดับบุคคลขึน้ไปเป็นระดับกลุ่มเพื่อให้สามารถท าการวิเคราะห์  โมเดลพหุระดับ
ดงักล่าวตามสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว้ และจากภาพโมเดลสมมติฐานที่ผู้ วิจยัได้เขียนสญัลกัษณ์ 
“C” ที่เส้นอิทธิพลระหว่างตวัแปรระดบักลุ่มกบัตวัแปรแฝงระดบับุคคลที่ยกระดบัขึน้ไปนัน้จึงเป็น
การแสดงถึงประเภทของเส้นอิทธิพลที่เป็นอิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ (Cross-level effects)  
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ซึ่งจะสอดคล้องกบักรอบแนวคิดของการวิจัย และในส่วนของการตัง้สมมติฐานที่เก่ียวกบัอิทธิพล
ของตวัแปรระดบักลุม่ที่ข้ามมายงัตวัแปรระดบับุคคลทุกประการ 

ส าหรับตัวแปรแฝงระดับบุคคล ประกอบด้วยโมเดลการวัดตัวแปรแฝงจ านวน 2 ตัว
แปรเช่นเดียวกนั ซึ่งตวัแปรสงัเกตของตวัแปรแฝงทุกตวันัน้มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบที่มีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.001 ทุกค่า โดย ตัวแปรแฝงจิตลักษณะของครู (TPSY) ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้จ านวน 2 ตัว และ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
(BEW) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จ านวน 3 ตัว ทัง้นีผ้ลจากการวิเคราะห์ โมเดลสมมติฐาน
ดังกล่าว พบว่า โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผู้ วิจัยจึงปรับโมเดลโดยพิจารณาให้ความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรสังเกตได้ระดับบุคคลมี
ความสมัพนัธ์ต่อกนัได้ตามดัชนีปรับรูปแบบ (Modification indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) 

จนโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในเกณฑ์ดี (2/df = 0.977, CFI=1.00, 
TLI=1.00, RMSEA=0.000, SRMR = 0.024) จึงสรุปได้ว่าโมเดลเชิงสมมติฐานที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้
มีความตรงเชิงทฤษฎี สามารถน าไปใช้เป็นตวัแบบในการพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตขุองตวัแปรที่ศกึษาได้จริง 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดบัจริยธรรมเชิง

พทุธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิง
พุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีประเด็นที่
ควรน ามาอภิปรายตามวตัถปุระสงค์และสมมติฐานการวิจยั ดงันี ้

1. ผลการศึกษาสภาพและระดบัจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนวิถี
พุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีจ านวน  
1 ตัวแปร ได้แก่ สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มี
จ านวน 4 ตวัแปร ได้แก่ 1) สมัมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) 2) สมัมาสงักปัปะ (ด าริชอบ) 3) สมัมาสติ 
(ระลึกชอบ) และ 4) สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) มีตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 2 ตวัแปร ได้แก่ 1) สมัมากมัมนัตะ (การกระท าชอบ) และ 2) สมัมาวาจา (วาจาชอบ) และ
มี 1 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย นั่นคือ สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) เป็นไปตามหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัจริยธรรมเชิงพทุธที่อธิบายถึงองค์ประกอบของความดี 
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ส าหรับการศึกษาเรียนรู้และปฏิบติัตามแนวค าสอนของพระพุทธเจ้าตามหลกัทางสาย
กลาง(มัชฌิมาปฏิปทา)ที่สามารถน าบุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิต คือ ความสุข ประกอบด้วย
หลกัการส าคัญ 8 ประการ คือ 1) ความเห็นชอบ 2) ความด าริชอบ 3) วาจาชอบ 4) การงานชอบ
5) เลีย้งชีพชอบ 6) พยายามชอบ 7) ระลึกชอบ และ 8) ตัง้จิตชอบ รวมเรียกว่าอริยมรรคมีองค์  8 
ซึง่จดัอยู่ในหลกัไตรสิกขาครอบคลมุด้านศีล สมาธิ และปัญญาในตวับุคคล ทัง้นีผ้ลลพัธ์หรือระดบั
ของความสุขย่อมขึน้อยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะประพฤติตามหลกัการดังกล่าวได้
มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายในและภายนอกตวับุคคล ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ยดึถือและน าไปปฏิบติั โดยทีส่มเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตฺุโต) ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอธิบายว่า หลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนา คือ 
“พรหมจริยะ”หรือ “พรหมจรรย์” หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตอนัประเสริฐ ได้แก่การด าเนินชีวิตตาม
หลกัทางสายกลาง ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 หรือไตรสิกขา ซึ่งหลกัจริยธรรมดังกล่าวนีน้อกจากจะยึด
โยงอยู่กบัสจัจธรรมสากลตามกฎธรรมชาติแล้ว ยังครอบคลมุมิติการด าเนินชีวิตที่ดีงามอย่างเป็น
องค์รวม หากพิจารณาระบบจริยธรรมเชิงพุทธกับการบริหารสถานศึกษาในแง่ของเป้าหมายจะ
พบว่ามีความมุ่งหวงัไปสู่จุดเดียวกันคือความสขุหรือความพ้นทุกข์นั่นเอง อธิบายได้ว่าหลกัธรรม
ค าสัง่สอนในทางพระพุทธศาสนาทัง้หมดล้วนมุ่งไปสู่ความดับทุกข์ด้วยวิถีแห่งปัญญาพิจารณา
สภาวะต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือการรู้แจ้งในอริยสัจ 4 โดยปราศจากการ
ครอบง าของอวิชา(ความไม่รู้จริง)ที่น าไปสู่การเกิดปัญหาต่าง ๆ นานา โดยให้ความส าคญักบัการ
พัฒนาตนเองมากที่สุดเพราะถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา และเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการ
ด าเนินชีวิตทัง้หมด “มัชฌิมาปฏิปทา” คือ ความเป็นทางสายกลาง (The Middle Path หรือ 
Middle Way) หรืออริยสจัข้อสุดท้าย คือ “มรรค” จึงเป็นประมวลหลกัความประพฤติปฏิบติั หรือ
ระบบจริยธรรมทัง้หมดในพระพุทธศาสนา เป็นค าสอนภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้การด าเนินสู่
จดุมุ่งหมายตามแนวกระบวนการธรรมที่รู้เข้าใจแล้วนัน้อย่างเป็นระบบ จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาที่
มีการบริหารงานที่มีประสิทธิผลจะต้องมีข้อก าหนดที่เป็นพนัธสญัญาร่วมกันของทุกคน โดยพันธ
สญัญาดงักล่าวเป็นแกนของค่านิยมส าคญัในโรงเรียน และสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิง
ในการตดัสินใจว่าพฤติกรรมหรือการกระท าใดของสมาชิกผิดถูก เหมาะสมหรือไม่ในเชิงจริยธรรม 
(Sergiovanni, 1992) “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” จึงเป็นนัยส าคัญของการบริหารและการจัด
การศึกษาให้ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ บริหารสถานศึกษายึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นอบบอย่างให้กับครูและนักเรียนทุกคนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
ซึ่งผู้ บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีสมรรถนะที่ส าคัญทัง้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
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ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ , 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ ซึ่งเก่ียวข้องกับการพิจารณาและตัดสินคุณค่าเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการแสดงของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  เพราะการบริหาร
องค์การทุกประเภทผู้บริหารย่อมต้องเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการตดัสินในบนความถูกผิดทัง้สิน้
ขึน้อยู่กับว่าบุคคลนัน้จะมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมากน้อยเพียงใด จริยธรรมจึงต้องอยู่คู่กับชีวิต
มนษุย์ตลอดเวลา ทัง้นีป้ระเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องประกอบด้วยประชากรที่ดีมีคณุภาพ มี
จริยธรรมและคุณธรรมสูง สามารถเข้าถึงการศึกษาที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของการบริหารและ
การจดัการศกึษา (จิณณวตัร  ปะโคทงั, 2557)  

การบริหารและการจัดการศึกษานับว่าเป็นทัง้ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” และ “วิชาชีพ”  
ที่ผู้บริหารต้องสามารถน าองค์ความรู้สู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการใช้หลักพุทธธรรมกับการบริหารที่แบ่งพุทธธรรม คือ “ธรรมะ” หรือ “ค าสั่งสอนของ
พระพทุธเจ้า” ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ หลกัสจัจธรรม คือ ค าสอนเก่ียวกบัสภาวะของสิ่งทัง้หลายหรือ
ธรรมชาติ และหลักจริยธรรม คือ ค าสอนที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติทัง้หมดที่สามารถถือเอา
ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงของธรรมชาติ (จอมพงศ์  มงคลวนิช, 2556; 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2561b)ในขณะที่เสถียรพงษ์  วรรณปก (2539, น.97) 
ได้เสนอการน าแนวทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาโดยให้ทัศนะว่า การ
บริหาร คือ ศิลปะการใช้คนให้ท างาน หรือศิลปะในการท างานให้ส าเร็จโดยอาศยัผู้ อ่ืน สถานศึกษา
คือหน่วยหนึ่งของสงัคม ดงันัน้ผู้ที่จะบริหารงานสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จมีความรุ่งเรืองได้
นัน้ ตวัผู้บริหารเองจะต้องมีคณุสมบติัเหมาะสมที่จะรับใช้สงัคมได้ ตามหลกัพระพทุธศาสนาผู้ที่จะ
รับใช้สงัคมจะต้องพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์และเพียบพร้อมก่อน สอดคล้องกับ สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง 
(2560, นน.77-79) ที่น าเสนอแนวคิดการบริหารเชิงพทุธและอธิบายว่าหลกัธรรมค าสัง่สอนในทาง
พระพุทธศาสนาเน้นที่วิธีปฏิบติั (How to) ภายใต้แนวทางที่เรียกว่าทางสายกลาง ซึ่งจะเก่ียวข้อง
ทัง้กาย วาจา ใจ สมาธิหรือปัญญาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับการบริหารได้
อย่างลงตวัซึง่โลกในยุคปัจจุบนัเป็นระบบทนุนิยม หรือบริโภคนิยมที่เน้นการสร้างความสามารถใน
เชิงการแข่งขนั ยึดกบัวตัถ ุจึงท าให้มีทัง้ผู้แพ้และชนะ แต่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นศาสตร์
แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และจะเร่ิมต้นและให้
ความส าคญักบัการพฒันาตนเองให้เป็นคนดีก่อน  

นอกจากนี  ้พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม) (2558, น.224) ยังกล่าวถึง
ความส าคญัของคณุธรรมจริยธรรมที่มีต่อนกับริหารอนัเนื่องมาจากผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญที่จะ
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ผลกัดนัให้องค์กรก้าวหน้า คณุธรรมจริยธรรมจะช่วยปกปอ้งคุ้มครองให้กระบวนการบริหารด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ ดงัที่พาย ุ ภูค าวงษ์ (2560, นน.
148-159)ได้ศึกษาวิจยัการปรับใช้หลกัพุทธจริยธรรมเพื่อพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กให้
การท างานมีประสิทธิภาพ และพบว่าหลกัพุทธจริยธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 3 ขัน้ 
ขัน้ต้น คือ ศีล ขัน้กลางคือ อกุศลกรรมบถ 10 และขัน้สูงคือ มรรค 8 หลักพุทธจริยธรรม เพื่อ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้การท างานมีประสิทธิภาพนัน้ ประกอบด้วย หลักสุจริต 3 พรหม
วิหาร 4 สังคหะวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 สารานียธรรม 6 และสปัปุริสธรรม 7 ส่วนแนวทางการปรับใช้
หลกัพทุธจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กให้การท างาน มีประสิทธิภาพนัน้ คือ
แนวทางการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา และแนวทางการพัฒนาตามหลักภาวนา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนพรัตน์  ชัยเรือง (2551 , นน.67-80) ท่ีได้วิจัยเร่ืองพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาจริยธรรมของโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ปัจจยัระดบัโรงเรียนเก่ียวกบัความสามารถของผู้บริหารในการพฒันา
จริยธรรมและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนได้รับอิทธิพลทางตรงทางอ้อมเชิงบวกจากตวั
แปรพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ความส าเร็จในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิถีพุทธ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเสนอให้
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนอ่ืน ๆ ให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธมากยิ่งขึน้ และผลการศึกษาของพรรณประภา  ใจดี (2560, นน.2570-2580) 
เก่ียวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ  
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการครองงาน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการครองคน และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การครองตน เป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พทุธ  

ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรสมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) เป็นตวัแปรที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
น้อย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูควรให้ความส าคญัในการยกระดบัสมัมาสมาธิให้สงูขึน้ เนื่องจาก
สภาพสงัคมในปัจจบุนัเต็มไปด้วยปัญหาและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านอนัน าไปสู่
สภาพความยากล าบากในการท างานซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพบกบัภาวะตึงเครียด สบัสน 
วิตกกังวลที่เป็นผลรวมของปัญหาทางสงัคมที่เกิดจากความเสื่อมทางจริยธรรม ฉะนัน้การบริหาร
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จิตและเจริญปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นการรักษาจิตใจของตนเองให้บริสุทธ์ิผ่องใส ่
พร้อมเผชิญกบัปัญหาและอารมณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการสงบจิตใจให้จดจ่อตัง้มัน่ในอารมณ์ที่เป็นกศุล 
ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ภายนอก คือ การฝึกสมาธิ จะก่อให้เกิดความสงบเยือกเย็นใจจิตใจ  
อ่ิมเอิบใจ ปลอดโปร่งและมีความสขุ สอดคล้องกบัผลการศึกษาวิจยัของพระปลดัสมภาร สมภาโร 
(2564) ท่ีพบว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นกระบวนการพัฒนาจิตสู่ความบริสุทธ์ิแห่งจิต มีเป้าหมาย
สงูสดุคือการบรรลมุรรค ผล นิพพาน การก าหนดรู้ในฐานทัง้ 4 ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรมเป็นการ
พฒันาสติให้ต่อเนื่องน าไปสูค่วามสงบและความตัง้มัน่ของจิต (สมาธิ) ที่ประกอบด้วยสมัปชญัญะ 
เกิดปัญญาที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงว่ารูป -นาม มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เกิดขึน้และดับไป ๆ เป็นอนิจจัง, ทุกขัง (เป็นทุกข์), อนัตตา (ไม่มีตัวตนบงัคับบญัชา
ไม่ได้) นอกจากนีผ้ลการศึกษาวิจยัของเจือจนัท์ วงัทะพนัธ์ (2563) ยงัชีใ้ห้เห็นว่าการพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ควรใช้การปฏิบติัสมาธิในพระพทุธศาสนาสอดคล้องกบัความฉลาดทางอารมณ์  
5 ด้าน คือ 1) การตระหนักรู้ในตนเอง 2) การควบคุมตนเอง 3) การจูงใจในตนเอง 4) การเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้ อ่ืน และ 5)ทกัษะทาสงัคม ส าหรับคณุธรรมที่เกิดจากการปฏิบติัสมาธิแสดงออกได้
3 ด้าน คือ 1) การแสดงออกทางอารมณ์ มีสติรู้เท่าทันความคิดของตนเอง 2) การแสดงออกทาง
พฤติกรรม (สงัคม) ควบคุมตนเองโดยแสดงออกทางกาย วาจา และเป็นมิตรกับผู้ อ่ืนในสงัคมได้
ดีกว่าเดิม และ 3) การแสดงออกทางปัญญา มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความรับผิดชอบ 
มีเหตผุล มีความรอบคอบ และมีปัญญาฉับไวแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีภ้ัทธิดา แรงทน (2561)ได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามหลัก
พทุธธรรม ส าหรับสถานศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการตามหลกัไตรสิกขาโดยมีศีล สมาธิ และปัญญา
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1) ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 2) ด้าน
ความสามารถการบริหารจดัการอารมณ์ของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3) ด้านการรับรู้อารมณ์
ความต้องการของผู้ อ่ืน และต้องสนองได้อย่างเหมาะสม 4) ด้านความสามารถสร้างแรงจูงใจที่ดี
ให้กบัตนเอง และ 5) ด้านความสามารถสร้างและรักษาสมัพนัธภาพดีต่อผู้ อ่ืน 

2. ผลการศึกษาอิทธิพลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อจิต
ลักษณะและพฤติกรรมการท างานของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ตัวแปรเชิงเหตแุละผลของจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งผลต่อผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงาน จิตลกัษณะของครู และพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมเชิงพุทธของครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
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มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ อิทธิพลโดยรวมของ ทัง้ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม  
โดยผลการศกึษาที่ส าคญั พบว่า  

ประเด็นที่ 1 ตวัแปรโยนิโสมณสิการสมัปทา (RAII) ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อม
ในระดบักลุ่มอย่างมีนยัส าคญัต่อตวัแปรผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงานของผู้บริหาร (TW) โดย
ผ่านทางตัวแปรจริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษา (BE) อธิบายได้ว่าการคิดเป็นกิจกรรม
ทางปัญญาที่ท าให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ก่อเกิดเป็นวิวัฒนาการเพื่อการ
พัฒนาที่น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้ การมีวิจารณญาณรู้จัดไตร่ตรองเร่ืองราว  
ต่าง ๆ ตามหลักแห่งเหตุผลท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะท าไปสู่ความ
เสียหาย การคิดจึงเป็นจดุเร่ิมต้นของพฤติกรรมภายในตน หากคิดดีก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดี
ในการท างานและการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม เช่นเดียวกนักบัการที่โรงเรียนมีผู้บริหารสถานศกึษา
ที่คิดดี มีวิธีการคิดอย่างแยบคาย คือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการยอมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อองค์การ
สง่ผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลผุลส าเร็จตามความมุ่งหวงั สอดคล้องกบั
ผลการศึกษาของวัลนิกา ฉลากบาง (2548) ที่อธิบายว่าการรู้จักคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็น
พฤติกรรมที่สะท้อนกระบวนการคิดที่มีลกัษณะซบัซ้อน หากพิจารณาจะพบว่าการคิดแต่ละครัง้
ประกอบด้วยสิ่งที่คิด วิธีที่ใช้คิด และเป้าหมายในการคิด เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์หรือบางทีเรียกว่าวิธีแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ พบว่า 
มีความแตกต่างกันตรงที่วิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ไม่แยกการหาสาเหตุเป็นขัน้หนึ่ง
ต่างหาก แต่แฝงไว้ในขัน้การตัง้สมติฐานและแม้ทัง้สองวิธีจะมีเป้าหมายที่การแก้ปัญหาแต่วิธี
แก้ปัญหาตามกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการจะเป็นวิธีที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ไม่ก่อ
ปัญหาสืบเนื่องไป จึงควรน ากระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการไปฝึกเพื่อเพิ่มพนูและเสริมสร้าง
ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา นอกจากนัน้ผลการศึกษาของศุภกาญจน์  วิชานาติ 
(2556) ยงัระบุถึงหลกัโยนิโสมนสิการมีรูปแบบวิธีคิด 10 ประการ ได้แก่ 1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกส่วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 4) วิธีคิดแบบอริยสัจจ์/คิด
แก้ปัญหา 5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสมัพนัธ์ 6) วิธีคิดแบบเห็นคณุ โทษ และทางออก 7) วิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 8) วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม 9) วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน และ 10) วิธีคิด
แบบวิภัชวาท ซึ่งเป็นหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับ
บคุคลทกุระดบัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดการตดัสินใจเมื่อเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากในสภาพ
ความเป็นจริงนัน้ผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นต้องใช้การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตดัสินใจโดยใช้ความคิดประกอบเหตผุล เพื่อรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั
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ประเด็นปัญหา น ามาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และก าหนดรายละเอียดของปัญหาก่อนการตดัสินใจทุก
ครัง้ 

ประเด็นที่ 2 จริยธรรมเชิงพทุธของผู้บริหารสถานศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงระดับ
กลุ่มจากตวัแปรโยนิโสมนสิการ การรู้จกัพิจารณาในตนอย่างแยบคายของผู้บริหารสถานศึกษามี
เป็นสาเหตสุ าคญัที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดที่น าเสนอ
โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2559 , น.69) ซึ่งอธิบายว่า โยนิโสมนสิการ 
หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จกัคิด คิดเป็น คือ ท าในใจโดยแยบคายมองสิ่งทัง้หลายด้วย
ความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนัน้ ๆ หรือปัญหานัน้ ๆ ออกให้เห็นตาม
สภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ หรือทางเกิด
แห่งแนวความคิดที่ถูกต้องซึ่งเป็นต้นทางของปัญญาและความดีทัง้ปวง ซึ่งความคิดที่เรียกว่า
โยนิโสมนสิการ สรุปสัน้ ๆ ได้ว่า คิดถกูวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตผุล คิดเร้ากศุล 

ประเด็นที่  3  ผลลพัธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน ได้รับอิทธิพลทางตรงระดับกลุ่ม
จากจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา และได้รับอิทธิพลทางอ้อมระดับกลุ่มจากตัวแปร
โยนิโสมนสิการ เมื่อพิจารณาจากความหมายของค าว่าทีมงาน (Teams) ซึ่งหมายถึง กลุ่มบุคคล 
ที่ความพยายามของแต่ละคนมีส่วนเสริมและมีผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสงูกว่าปัจจยั
น าเข้ารวมกนัทัง้หมดของสมาชิกในทีม กล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือทีมงานจะสร้างผลลพัธ์ที่น่าพอใจและ
ลักษณะของการประสานการร่วมมือกันในเชิงบวก (Synergy) (Champoux, 2011; Robbins, 
1998; Schermerhorn และคนอ่ืน ๆ, 2003; นิติพล  ภูตะโชติ, 2560; วิภาส  ทองสุทธ์ิ, 2552) 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interacting individual) ถือเป็นสิ่งส าคัญที่บ่งชีค้วามเป็นทีม ผลของ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในทีมหากเป็นไปในเชิงบวกก็จะท าให้การด าเนินงานของทีมเป็นไปโดย
ราบร่ืน แต่หากปฏิสมัพันธ์เป็นไปในเชิงลบสมาชิกอาจไม่สามารถเกาะเก่ียวกนัจนอาจน าไปสู่การ
ล่มสลายของทีมได้ ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในทีมเป็นไปด้วยดีในเชิงภาพรวมแล้วย่อมหมายถึง
ความสมัพันธ์และความผูกพันของสมาชิกในองค์การก็เป็นไปในเชิงบวกด้วย (ภิษโญ  มนูศิลป์, 
2558; อ้างอิงจาก Herrenkoh, 2004) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจริยธรรมเชิงพทุธย่อมมีอิทธิพลในเชิงจิตวิทยาที่พิสจูน์ได้ว่าสามาถท าให้ 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถสอดผสานการท างานร่วมกนัเป็นทีมงานโดยแสดงออกถึง
ภาวะผู้น าเชิงพุทธ ภาวะผู้ตามเชิงพุทธและความเหนี่ยวแน่นของกลุ่มที่เป็นการรับรู้ร่วมกันของ
สมาชิกในกลุ่มงาน เป็นปฏิสมัพันธ์ของเหล่าสมาชิกเก่ียวกับความรู้สึกที่ดีและผูกพันกลมเกลียว
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กนัอนัจะเป็นผลให้เกิดความสามคัคีและผสานความร่วมมือที่ท าให้การด าเนินงานของสถานศกึษา
ประสบผลส าเร็จ 

ทัง้นีเ้ป็นไปตามแนวความคิด ความเชื่อที่ว่าการปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
จริยธรรมเชิงพุทธ มีการปฏิบัติตนตามหลักการด าเนินชีวิตอันประเสริฐครอบคลุมการพัฒนา
พฤติกรรมของตนเองแบบองค์รวม  มีการแสดงออกภายนอกที่ เป็นปกติดีงาม มีจิตใจ  
ที่สงบเยือกเย็น มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด มีความส าคญัเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับผู้ บริหารสถานศึกษา เพราะผู้ บริหารสถานศึกษาคือผู้ น า (Leader) ที่สามารถสร้าง
ศรัทธา การยอมรับนับถือ และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกทุกคนในองค์และสังคม  
ที่แวดล้อมกับการปฏิบติังานของผู้บริหารสถานศึกษา ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความ
พร้อมในการให้ความร่วมมือปฏิบติังานของบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จนเกิด
ความสามัคคี รักใคร่ ปรองดอง ผู้บริหารที่ดีจึงต้องให้ความส าคญักับการพฒันาตนเองให้เป็นผู้ที่
เพียบพร้อมไปด้วยความดี หรือความบริสทุธ์ิยุติธรรมสงูสดุก่อนเป็นอนัดบัแรก (ครองตน) แล้วจึง
ค่อยขยายผลการพัฒนาตนเองออกมาในรูปพฤติกรรมการบริหารบุคลากรที่เป็นแบบฉบับ 
ของตนเองโดยมีความดีเป็นพืน้ฐานที่มั่นคง (ครองคน)ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ในการบริหารที่พึง
ประสงค์ของทกุฝ่าย เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ครองงาน) สอดคล้องกบัค ากลา่วของปีเตอร์ 
ดรักเกอร์  (Drucker, 2001) ที่ ว่า “Management is doing things right; Leadership is doing 
the right things” แปลได้ว่า การบริหารเป็นการท าสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ในขณะที่ภาวะผู้น าเป็น
การท าในสิ่งที่ถูกต้อง “Management is doing thing right” จึงเป็นการยืนยันบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ บริหารที่ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การท างานให้บรรลุผลส าเร็จด้วยความ
ถกูต้อง ในขณะที่ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าต้องเน้นเร่ืองประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การท างานที่
เน้นการตัดสินใจท าในเร่ืองที่ถูกต้องเพื่อน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย “Leadership is doing the 
right thing” เพราะฉะนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาที่ดีจึงสามารถเป็นประกันความส าเร็จของสาน
ศึกษาได้ การบริหารจึงเป็นกระบวนการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุจุดหมาย
ขององค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยอาศัยกระบวนการบริหารที่ส าคัญ
ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์กร การน า และการควบคมุหรือประสานงาน การบริหารเชิง
พุทธจึงเป็นความพยายามในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์กับวิทยาการ
สมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ทัง้นีเ้พราะหลักพุทธธรรมเป็นแนวปฏิบัติที่สูงกว่าความรู้สมัยใหม่ใด ๆ  
จึงสามารถครอบคลุมทัง้วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทัง้หมด สอดคล้องกับหลักการ 3 
ประการที่ถือเป็นหัวใจค าสอนหลักในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ (The 



  296 

principle teaching) คือ 1) การละเว้นความชัว่ (never do any evil) 2) การบ าเพ็ญกศุลให้เกิดขึน้ 
(always do good) และการช าระจิตของตนให้บริสทุธ์ิ ผ่องใส (purify your minds) อย่างไรก็ตาม
หลกัจริยธรรมเชิงพทุธสามารถแบ่งได้ 3 ขัน้ คือ 1) ขัน้มลูฐาน ได้แก่ หลกัเบญจศีล เบญจธรรม 2) 
ขัน้กลาง ได้แก่ กศุลบถกรรม 10 ประการ และ 3) ขัน้สงูสดุ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 

ประเด็นที่ 4 ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธ ของครู
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากจิตลกัษณะของครู พบว่า เป็นจริง อธิบายได้ว่า จิตลกัษณะของครู คือ 
คณุลกัษณะทางจิตของครูเก่ียวกับการรับรู้ การตอบสนอง การเกิดคุณค่า การจัดระบบที่น าไปสู่
การก าหนดเป็นค่านิยมที่ตนยึดถือในทางพทุธจริยธรรม สะท้อนออกมาในรูปของคุณลกัษณะเชิง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์จากสมรรถนจริยธรรมเชิงพุทธ และความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู คือ คณุลกัษณะทางจิตของครูเก่ียวกับการ
รับรู้ การตอบสนอง การเกิดคณุค่า การจดัระบบที่น าไปสูก่ารก าหนดเป็นค่านิยมที่ตนยดึถือในทาง
พทุธจริยธรรม สะท้อนออกมาในรูปของคณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์จากพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา และ
พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามหลกัหน้าที่ชาวพทุธ  

3. ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์
พบว่า โมเดลเชิงสมมติฐานประกอบไปด้วยโมเดลการวดัตวัแปรแฝงทัง้หมดจ านวน 7 ตวัแปร คือ
ตัวแปรแรก คือ ตัวแปร ปรโตโฆสะที่ ดี  ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร ต่อมาคือ  
โยนิโสมนสิการ มีตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร ตัวแปรบรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา  
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว ตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บ ริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ 8 ตวั และตวัแปรผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน มีตวัแปรสงัเกต
ได้จ านวน 3 ตวั โดยตวัแปรแฝงระดับกลุ่มประกอบด้วยโมเดลการวดัตวัแปรแฝง 5 ตวัแปร ซึ่งตัว
แปรสงัเกตของตวัแปรแฝงทุกตัวนัน้มีค่าน า้หนักองค์ประกอบที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ทกุค่า 

โมเดลส่วนของการวิเคราะห์ระดับกลุ่มจะมีตวัแปรแฝงที่เพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวถึงไว้ใน
กรอบแนวคิดของการวิจัยอีกจ านวน 2  ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรจิตลักษณะของครู (TPSY) และ
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของครู (BEW) ทัง้นีเ้พื่อใช้ในการวิเคราะห์โมเดลพหุ
ระดับ ซึ่งในทางปฏิบติันัน้ในการวิเคราะห์เส้นอิทธิพลที่ข้ามระดับจากตัวแปรระดับกลุ่มลงยังตัว
แปรระดับบุคคลตามที่ได้ตัง้สมมติฐานไว้ไม่สามารถท าได้  โดยตรง แต่จะวิเคราะห์โดยพิจารณา
จากอิทธิพลของตัวแปรระดับกลุ่มที่มีต่อความแปรปรวนที่เกิดขึน้ในระดับกลุ่มของตัวแปรระดับ



  297 

บุคคลนัน้ ๆ จึงท าให้ผู้ วิจัยท าการยกระดับคะแนนตัวแปรแฝงทัง้สองตัวแปรดังกล่าวจากระดับ
บคุคลขึน้ไปเป็นระดบักลุม่เพื่อให้สามารถท าการวิเคราะห์ โมเดลพหรุะดบัดงักล่าวตามสมมติฐาน
การวิจยัที่ตัง้ไว้  

คะแนนของตัวแปรจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา บรรยากาศเชิงจริยธรรม
ของสถานศึกษา และผลลพัธ์ด้านคุณสมบติัของทีมงาน (ที่ได้จากแบบวัดที่ครูเป็นผู้ ให้ข้อมูล) มี
ความสอดคล้องกัน และมีคณุภาพเหมาะสมที่จะน ามาสร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้  พบว่า เป็น
จริง อธิบายได้ว่า ผู้วิจยัได้มีกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่ถูกต้อง รัดกุม ตรงตามหลกัวิชา เช่น การ
วิเคราะห์องค์ประกอบยืนยนัพหุระดบั ตวัแปรที่น ามาศกึษาต้องมีความผนัแปรทัง้สองระดบั จึงจะ
มีความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ โดยพิจารณาจากค่า
สหสัมพันธ์ภายในชัน้ (Intraclass correlation coefficient: ICC) เพื่อตรวจสอบว่า นอกจากตัว
แปรระดบับุคคลจะมีความผนัแปร ภายในกลุ่ม (Within group) แล้วยงัจะมีความผันแปรระหว่าง
กลุ่ม (between group) ด้วยหรือไม่ ซึง่ถ้าหากค่าสหสมัพนัธ์ภายในชัน้มีขนาดใหญ่ (ICC > 0.05) 
แสดงว่า มีความผันแปรระหว่างกลุ่มสูงเหมาะที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบพหุระดับ  
แต่ถ้าค่าสหสมัพนัธ์ภายในชัน้มีขนาดเล็ก แสดงว่าข้อมลูระดบับุคคลไม่มีความผนัแปรระดบักลุ่ม 
จึงไม่จ าเป็นต้องน าข้อมลูไปวิเคราะห์พหรุะดบั (Snijders, 1999) 

ส าหรับตัวแปรแฝงระดับบุคคล ประกอบด้วยโมเดลการวัดตัวแปรแฝงจ านวน 2 ตัวแปร
เช่นเดียวกนั ซึ่งตวัแปรสงัเกตของตัวแปรแฝงทุกตวันัน้มีค่าน า้หนักองค์ประกอบที่มีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั.001 ทุกค่า โดย ตวัแปรแฝงจิตลกัษณะของครู (TPSY) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้
จ านวน 2 ตัว และ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู (BEW) 
ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้จ านวน 3 ตวั 

ผลจากการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐานดงักล่าว พบว่า โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์พหุ
ระดบัยงัไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยัจึงปรับโมเดลโดยพิจารณาให้ความคลาดเคลื่อน
ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ระดบับุคคลมีความสมัพนัธ์ต่อกนัได้ตามดชันีปรับรูปแบบ (Modification 
indices) ที่มากกว่า 4.0 (Hair, 2019) จนโมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในเกณฑ์ดี 

(2/df = 0.977, CFI=1.00, TLI=1.00, RMSEA=0.000, SRMR = 0.024) แสดงให้เห็นว่าทฤษฎี
โครงสร้างของจริยธรรมเชิงพทุธที่ใช้ส าหรับการศึกษา 3 ส่วนที่ส าคญั คือ 1) เหตปัุจจยั 2) ผล และ 
3) ความมุ่งหมาย ประกอบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ) 
และปัจจัยภายในของบุคคล(โยนิโสมนสิการ) ซึ่งทัง้ 2 ส่วนดังกล่าว จะน าไปสู่จุดเร่ิมต้นทาง
ปัญญา คือ ความเห็นชอบ (สมัมาทิฏฐิ) ในแนวทางด าเนินชีวิตอันประเสริฐ 8 ประการที่เรียกว่า
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อริยมรรคมีองค์ 8 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554, นน.1-31) มีความถูกต้องเป็นจริง
ตามทฤษฎี สามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาได้จริง
สอดคล้องกบังานวิจยัของเสกสรรค์ ทองค าบรรจง (2545, นน.94-153) ท่ีได้การศึกษาโครงสร้าง
ทางจริยธรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีตามแนวพทุธศาสนา โดยใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
จริยธรรมเชิงพุทธที่น าเสนอโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผลการวิจัยที่ส าคัญ
พบว่า โมเดลโครงสร้างทางจริยธรรมตามแนวพทุธศาสนามีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์
เป็นอย่างดี และนอกจากนนีย้ังพบว่ามีความสอดคล้องกับการเลือกศึกษาตวัแปรส าหรับก าหนด
เป็นโมเดลเชิงสมมติฐานในการทดสอบเช่นเดียวกับปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ (2558, นน.106-170)  
ท่ีได้วิจัยเร่ือง โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุ และภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้ บริหารที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมที่เก่ียวกับการท างานของพนักงานใน
องค์การเอกชน สนับสนุนแนวคิดการศึกษาตวัแปรทางจิตวิทยาและตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์
ด้วยการวิเคราะห์พหุระดบั โดยเห็นได้จากการที่ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรความพึงพอใจ
ภายในลกัษณะงานที่มีต่อพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม แม้ว่าผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยัจะไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามสิ่งที่ผู้วิจยัคาดหวงัทัง้หมดก็ตาม 

สรุปองค์ความรู้ 
หลกัธรรมค าสัง่สอนในทางพระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมของ

บคุคล  ในองค์กรซึง่นอกจากจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎียงัสามารถน ามาใช้ปฏิบติัให้เข้า
กบับริบทของสงัคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ยงัเป็นการตรวจสอบยืนยนัความตรงเชิงทฤษฎีของ
หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืม  จากการ
ศึกษาวิจยันีจ้ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในเชิงลึกกบับริบททางสงัคมต่อไปดังเช่น
การศึกษาของอุทัย  บุญประเสริฐ (2559, นน.2-6) ท่ีได้สนับสนุนแนวคิดการวิจัยด้านการจัด
การศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ที่ไม่จ ากัดตัวเองอยู่แต่กับเทคนิคด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ภารกิจปัจจุบนั ปัจจยัภายในองค์การทางการศึกษาและการค้นหาแนวทางปฏิบติัที่ใช้เป็นบรรทัด
ฐานในการด าเนินงานภายในของสถานศึกษาหรือองค์การด้านการศึกษาปัจจุบนัเท่านัน้ แต่ต้อง
เป็นการวิจัยที่จะขยายวงออกไปเพื่อสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาต่อทิศทางการศึกษาใน
อนาคตต่อกิจกรรมและบริการทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ตลอดจนการบริหารจัดการที่ช่วยให้สามารถปรับการศึกษาในความ
รับผิดชอบ ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ของสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทัง้สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมใหม่ ที่ผู้ บริหารหรือ นักจัดการด้านการศึกษา
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สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ โดยใช้วิธีการทางการวิจัยเข้าช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงงาน 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การประหยดัค่าใช้จ่ายและการลดต้นทุน ทางการศกึษา โดยที่
ยังคงประสิทธิภาพและคุณภาพ และช่วยในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาต่อไป เนื่องจาก
ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเป็นสหวิทยาการ (Inter-disciplinary) จึงสามารถประยุกต์เทคนิค
วิทยาการและวิธีการเฉพาะบางอย่างของศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในสาระใน
ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการของตนได้ค่อนข้างกว้างขวาง ทัง้จากกระบวนการเชิงวิทยาศาสต ร์ 
สังคมศาสตร์ จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ งานวิจัยปริญญา
นิพนธ์จะไม่เป็นเพียงผลงานตามที่หลกัสูตรก าหนดให้ท าหรือตามข้อบังคับ แต่จะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการฝึกฝนความเป็นนกัวิชาการชัน้สงู 

จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพฒันาองค์ความรู้ใหม่ภายใต้การบูร
ณาการหลกัพทุธธรรมดัง่เดิมของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ในอริยมรรคมีองค์ 8 
และเรียบเรียงเนือ้หาโดยปราชญ์ทางพระพทุธศาสนาชาวไทย คือ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป. 
อ. ปยุตฺโต) ส าหรับน ามาประยุต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จที่เน้นการพฒันา
ในตวัของบุคคลแบบองค์รวมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และปัญญา ในมมุมองของพระพทุธศาสนาได้
สอนถึงหลกัความจริง และความสมัพนัธ์ที่เก่ียวเนื่องกนัตามล าดบัเป็นขัน้ ๆ โดยเฉพาะมนษุย์เกิด
มาได้อย่างไร มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งนีเ้กิดขึน้ และมีอะไรเป็นองค์ประกอบของชีวิต ดังนัน้  
ชีวิตในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงก าเนิดของชีวิตที่เกิดมาว่าเกิดมาจาก
กรรม เพราะมีกรรมเป็นตัวน าเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยและมีกรรม  
เป็นของ ๆ ตน ใครท ากรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลของกรรมนัน้ เมื่อชีวิต เกิดมาแล้ว มนุษย์ควร
ด าเนินการอย่างไรกับชีวิต จึงจะมีความสุข และนั่นเองมนุษย์พึงแสวงหาความสุขและความจริง 
ที่สูงสุดให้แก่ตนเองตามล าดับขัน้ดังจะได้สรุปย่อ ๆ เก่ียวกับหลักการของความจริงในทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่ อภิปรัชญา (ทฤษฎีว่าด้วยความจริง)ญาณวิทยา (ทฤษฎีว่าด้วยความรู้) 
จริยศาสตร์ (หลกัปฏิบติัเพื่อเข้าถึงความดี) ซึ่งจะเห็นได้ว่าพทุธศาสนามุ่งเน้นทางพทุธจริยศาสตร์
มากกว่าญาณวิทยา ที่กล่าวเช่นนีก้็เพราะว่าพุทธศาสนานัน้เน้นสอนว่าท าอย่างไรจึงจะออกจาก
ทุกข์ ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดเราจะรู้ไม่ได้ว่าเราบรรลุอรหันต์หรือไม่นัน้ก็ไม่ส าคัญหากเรานัน้ได้ปฏิบัติ
ถกูต้องและบรรลเุราก็ย่อมที่จะออกจากทกุข์ได้ 

ในเชิงของการขยายขอบเขตของความรู้ทางจริยศาสตร์ พบว่า จริยธรรมเชิงพุทธ  
มีความสอดคล้องกบับริบทของสงัคมไทย มีเกณฑ์ตดัสินเชิงจริยธรรมที่ตรงตามความเป็นจริง ดงัที่
พระปรีชา อธิปญฺโญ (กิจกศุล) (2560) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การตดัสินทางจริยธรรม
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ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาโสเครติส โดยพบว่า เกณฑ์ตดัสินจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถร
วาทจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม และเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เป้าหมายสูงสดุของชีวิตเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าอะไรดีอะไรชัว่ อะไรควรหรือไม่ควร เพื่อความสงบสุข
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม จริยธรรมจ าแนกออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 1) จริยธรรมขัน้พืน้ฐาน คือ 
เบญจศีลเบญจธรรม 2) จริยธรรมขัน้กลาง คือ กุศลกรรมบถ 10 และ 3) จริยธรรมขัน้สูง  คือ 
อริยมรรคมีองค์ 8 หรือทางที่ท าให้ผู้ ปฏิบัติเป็นผู้ ประเสริฐ ในขณะที่โสเครติส มีความเห็นว่า 
คณุธรรม หรือจริยธรรม คือ ความรู้ คณุธรรม เป็นสิ่งที่อาจแสวงหาค้นพบได้ ความรู้ คือ คณุธรรม 
คือ คนที่รู้ผิดชอบชั่วดีย่อมจะท าความดี เป็นไปไม่ได้ที่คนรู้ว่าความดีคืออะไรแล้วฝืนท าความชั่ว 
สว่นคนที่ท าความชัว่ก็เพราะขาดความรู้ผิดชอบชัว่ดีการท าผิดจึงเนื่องมาจากความไม่รู้หรืออวิชชา 
คนท าผิดเพราะหลงคิดว่าสิ่งที่ตนท าเป็นความดีเขาเห็นผิดเป็นชอบถ้าเขาได้รับการแนะน าให้รู้จกั
ความถูกต้องแล้วเขาจะไม่ท าผิดเลย ดังนัน้คนมีจริยธรรม คือ คนที่มีความรู้ และคุณธรรมทาง
สงัคมที่สูงสุด คือ ความยุติธรรม ในขณะที่ผลการเปรียบเทียบพบว่า จริยธรรมทัง้สองแนวคิดนีม้ี
ความคล้ายคลึงและต่างกันบางประเด็น ส่วนประเด็นที่คล้ายกัน กล่าวคือ จริยธรรมต้องเร่ิมมา
จากความรู้ คือ รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ฯลฯ ประเด็นที่ต่างกันกล่าวคือ พุทธปรัชญาเถรวาทถือเอา
เจตนาเป็นหลกัตัดสินว่าถูกหรือผิด ดีหรือชัว่ ส่วนโสเครติสถือเอาความรู้เป็นตัวหลกัตัดสินว่าถูก
หรือผิด 

การศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีพืน้ฐานจากการหลอมรวมตามกระบวนทัศน์ของนักวิจัยกลุ่ม  
ปฏิฐานนิยม (Positivism) และกลุ่มปรากฏการณ์นิยม/ตีความนิยม (Interpretivism) นอกจากนัน้
ยังเป็นการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการวิจัย เติมเต็มครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ผลการวิจัยที่ได้ ซึ่งผู้ บริหารสถานศึกษา นักวิจัย และผู้ ที่สนใจสามารถน าไปใช้ต่อยอดในการ
พัฒนาองค์ความรู้จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัย สามารถขยายขอบเขตองค์ความรู้ทาง
พระพทุธศาสนาบรูณาการกบัศาสตร์ทางการบริหารในเชิงวิชาการอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดคณุค่า
ทางการบรูณาการศาสตร์ได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ข้อเท็จจริงของสภาพและระดับจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนวิถีพทุธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สามารถน าไปเป็นข้อมูลใน
การก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจริยธรรมในสถานศกึษาได้ต่อไป 
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2. โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและจริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีส่งผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพทุธของ
ครูในโรงเรียนวิถีพุทธ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ผ่านการทดสอบกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ก่อให้เกิดคณุค่าใน 2 กรณี คือ 1) คณุค่าในเชิงทฤษฎี และ 2) คณุค่าในเชิงการ
น าผลการศกึษาวิจยัไปใช้ประโยชน์ ดงัต่อไปนี ้

2.1 ในเชิงทฤษฎี เป็นการน าแนวคิดจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา
ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง และทราบปัจจยัเชิงสาเหตุและปัจจัยเชิงผลลพัธ์ที่ท าให้เกิดจริยธรรม
เชิงพุทธว่ามีอะไรบ้าง ท าให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกับจริยธรรมเชิงพุทธที่สามารถน ามาใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ของสถานศกึษาภายใต้บริบทของสงัคมไทยซึง่เป็นสงัคมเมืองพทุธ ท าให้ความหมาย
ชดัเจนขึน้จนสามารถระบุปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลลพัธ์ที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นเร่ืองที่ซบัซ้อนให้ เข้าใจได้
มากขึน้ รวมถึงช่วยเพิ่มหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่สนับสนุนแนวคิดของจริยธรรมเชิงพทุธมากขึน้ ท า
ให้ได้ความรู้ด้านหลักการบริหารสถานศึกษาด้านการส่งเสริมคนความดีซึ่งเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่
ส าคญัที่สดุในด้านนีไ้ด้ต่อไป 

2.2 ในเชิงการน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยได้ทราบโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับเก่ียวกับตัวแปรเชิงสาเหตุและจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อจิตลกัษณะ และพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู แสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน
ของครูเกิดขึน้เนื่องจากตวัแปรเชิงสาเหตใุนหลาย ๆ ด้านประกอบกนัทัง้จากด้านปัจจยัภายในตัว
บคุคล (โยนิโสมนสิการ) และปัจจยัภายนอกตวับคุล (ปรโตโฆสะ) ที่ท าให้เกิดจริยธรรมกบัผู้บริหาร
สถานศึกษา นับเป็นข้อมูลเบือ้งต้นที่ส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม ตลอดจนบรรยากาศเชิงจริยธรรมของกลุ่มซึ่งเป็นการรับรู้ร่วมกันของ
สมาชิกภายในกลุ่มงาน หรือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมเชิงพุทธให้กับผู้ บริหาร
สถานศึกษาซึ่งเป็นกลจักรส าคัญที่สุดในสถานศึกษา หรือนับเป็นหลกัสตูรการเตรียมความพร้อม
ให้กับครูที่จะเป็นผู้บริหารใหม่ได้ต่อไป นอกจากนีย้ังเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาใช้ในการจัด
สภาพแวดล้อม ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอือ้ต่อการมีจริยธรรมของสถานศึกษาเพื่อ
สง่เสริมให้ครูและบุคลากรของสถานศกึษามีพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมมีความพึงพอใจ
ในงาน และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จของสถานศึกษาทัง้สิน้ ซึง่ควรประยกุต์ใช้จริยธรรมเชิงพทุธทัง้ 8 องค์ประกอบ โดยควร
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มุ่งเน้นด้านสมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) เป็นสว่นส าคญั เพราะผลการวิจยัพบว่าเป็นองค์ประกอบของ
จริยธรรมเชิงพทุธที่ผู้บริหารสถานศกึษาที่อยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

3. น าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกบับริบทของ
สงัคมไทยในฐานะที่มีพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาหลกั ซึง่ผู้บริหารสถานศึกษาทัว่ไปสามารถน าไป
ปฏิบติัซึง่จะให้ผลเป็นทัง้ความสขุสว่นตนและน าพาไปสูค่วามส าเร็จของงานทัง้ในระดบับุคคลและ
ระดับสถานศึกษาในการศึกษาครัง้นีม้ีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับที่มีความสอดคล้องกับ
ลกัษณะและการจดัองค์การทางการศกึษาและธรรมชาติของข้อมลูซึง่นอกจากจะได้ผลการวิจยัที่มี
รายละเอียดทัง้กว้างและลึกส าหรับการตอบค าถามการวิจัยได้สมบูรณ์มากขึน้กว่าวิธีการเดิม ๆ  
ที่นิยมใช้กนัทัว่ไป  

4. สามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือวิจัย (แบบสอบถาม/แบบวดั) ที่พัฒนาขึน้นีส้ าหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัในครัง้ต่อไป เนื่องจากมีกระบวนการพฒันาและตรวจสอบคณุภาพ
ตามหลกัวิชาการ  

5. ผลการวิจัยถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่จะเป็นเคร่ืองกระตุ้นเตือน หรือ
เสริมสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหาร ครู และบคุคลทัว่ไปให้ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการปฏิบติั
ตามแนวทางพทุธวิธีที่เก่ียวเนื่องกบัหลกัธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธศาสนาส าหรับใช้เป็นหลกัใช้
ในการด าเนินชีวิตตามแนวทางอริยมรรคมีองค์ 8 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. เพื่อเป็นการยืนยนัผลการศึกษาแบบระยะยาว ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณซ า้ 

ในบริบทของกลุ่มตวัอย่างที่เปลี่ยนไปเพื่อเป็นการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวดัในด้านความ
ตรงประเภทหนึ่ง โดยใช้เทคนิคการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวดั เป็นต้น  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับตัวแปร “จริยธรรมเชิงพุทธ” ในกลุ่มประชากรอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม เช่น กลุ่มครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ฯลฯ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษาจะเป็นการขยายผลของ
การศึกษาเก่ียวกับการปฏิบติัตนตามหลกัอริยมรรคมีองค์ 8เพื่อใช้ส าหรับเป็นหลกัการส าคญัของ
การจดัการศกึษาของไทย  

3. ควรมีการคดัสรร หรือพิจารณาทบทวนตวัแปรที่ต้องการแก้ปัญหาหรือยกระดบัให้
สูงขึน้ในการท าวิจัยครัง้ต่อไป เช่น ตัวแปรสัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) ในผู้ บริหารที่ ถือว่ามี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากคณุภาพภายในตน ไม่สามารถสงัเกต
ได้โดยตรง แสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพทางจิตของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัความตัง้มัน่ของจิต
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หรือมีสภาวะจิตที่แน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนดพิจารณา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคณุภาพการปฏิบติังานที่เป็น
พฤติกรรมภายนอกที่พงึประสงค์ต่อไป  

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทัง้ในเชิงคุณภาพหรือการผสมผสานวิธี เพื่อให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศทัง้ในเชิงกว้าง และเชิงลึก เป็นที่ยอมรับของนักวิจัยกลุ่มปฏิฐานนิยม 
(Positivism) และกลุ่มปรากฏการณ์นิยม/ตีความนิยม ( Interpretivism) สนองตอบต่อการน า
ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์อย่างสงูสดุ 
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5. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ดาราเรือง ต าแหน่งคณบดีคณะบริหารและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.(การบริหารและการพัฒนาองค์การ) 
มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา เชี่ยวชาญเก่ียวกบัการบริหารและการพฒันาองค์การ 

6. อาจารย์ ดร.สมัฤทธ์ิ กางเพ็ง ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
วฒุิการศึกษาสงูสดุ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น ความเชี่ยวชาญเก่ียวกบั
การบริหารสถานศกึษาและสถิติขัน้สงูส าหรับการวิจยัทางการศกึษา 

7. นางณฐนันท์ หล่อสมฤดีต าแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนนครสวรรค์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกบัการสอนศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมือง 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย : ส าหรับครูเป็นผู้ให้ข้อมูล 
 

ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบบันีคื้อครูในโรงเรียนวิถีพทุธ  
 2. แบบถามถามฉบบันีแ้บ่งออกเป็น 6 ตอน คือ ประกอบด้วย 
    ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 5 ข้อ 

   ตอนที่  2 บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท  5 ระดบั จ านวน 26 ข้อ 

  ตอนที่ 3 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท 5 ระดบั จ านวน 102 ข้อ 
   ตอนที่ 4 ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่าของลิเคิร์ท 
5 ระดบั จ านวน 45 ข้อ 
   ตอนที่  5 จิตลักษณะของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
จ านวน 32 ข้อ 
   ตอนที่  6 พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดบั จ านวน 45 ข้อ 
 3. ในการตอบแบบสอบถามครัง้นีจ้ะไม่ส่งผลกระทบในทางลบแก่ผู้ ตอบแบบสอบถาม  

โดยผู้ วิจยัจะเก็บข้อมลูของท่านไว้เป็นความลบัและน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นเก่ียวกบัความสมัพันธ์
ของตวัแปรต่าง ๆ ที่ศึกษาเฉพาะในภาพรวมเท่านัน้ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
องค์ความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษาต่อไป 

                                                                                 จิโรจ  จิ๋วแหยม 
                                                                                นิสิตหลกัสตูร กศ.ด.(การบริหารการศกึษา) 

                                                                              มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงตามความเป็นจริงกบัข้อมลูของท่าน 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   
  ชาย   หญิง 
2. ศาสนาที่ท่านนับถือ 
  พทุธ   คริสต์   อิสลาม    อ่ืน ๆ ระบุ........ 
3. ระดับการศึกษา  
  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก    อ่ืน ๆ ระบ.ุ....... 
4. ช่วงประสบการณ์ในการท างาน  
  ไม่เกิน 5 ปี  6-10 ปี   11-15 ปี 
   16-20 ปี  21-25 ปี  มากกว่า 25 ปี 
5. วิทยฐานะ 
  ไม่มีวิทยฐานะ 
  ช านาญการ   ช านาญการพิเศษ 
  เชี่ยวชาญ    เชี่ยวชาญพิเศษ 
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ตอนที่ 2 บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา  
ในฐานะเป็นครูให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างหลงัข้อค าถามที่

ตรงกบับรรยากาศในสถานศึกษาของท่านตามระดับความเป็นจริง ตามความหมาย ดงันี ้
5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 

  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 
  1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
 

บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

1. ด้านความเอือ้อาทรต่อบุคคล (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  1.1 สร้างสิ่งที่ดีที่สดุที่ให้กบับคุลากร      
  1.2 ให้ความส าคญักบัผลดีที่จะเกิดกบับุคลากรอย่างทัว่หน้า      
  1.3 ให้ความส าคญัถึงการสร้างสิ่งที่ดีที่สดุให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย      
  1.4 มีลกัษณะการปฏิบติังานที่ทกุคนมองผู้ อ่ืนในแง่ดี      
  1.5 ด าเนินงานในสิ่งที่ถูกต้องต่อผู้ เรียน ผู้ปกครองและชุมชน      
  1.6 เลือกวิธีด าเนินการท่ีได้คณุภาพสงูสดุ      
  1.7 คาดหวงัให้บคุลากรท างานอย่างคุ้มค่า      
2. ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  2.1  รับรู้ในผลการด าเนินงานที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียคาดหวงั      
  2.2  ระบหุลกักฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพชดัเจน      
  2.3  ให้ความส าคญัในการตีความตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพ      
  2.4  ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ      
3. ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  3.1 ให้ความส าคญักบักฎระเบียบและข้อบงัคบัที่ก าหนดขึน้      
  3.2 บคุลากรถูกคาดหวงัให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั      
  3.3 บคุลากรทุกคนปฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด      
  3.4 บคุลากรทุกคนร่วมกนัปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั      



  332 

บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

4. ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  4.1 ทกุคนร่วมกนัปกปอ้งผลประโยชน์ส่วนรวม      
  4.2 มีการเสียสละผลประโยชน์สว่นตนเพื่อสว่นรวม        
  4.3 ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้หลกัคิดแบบการหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง      
  4.4 ทกุคนถกูคาดหวงัในการด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์สว่นรวม      
  4.5 มุ่งด าเนินงาน โดยไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน      
  4.6 มีค่านิยมในการท างานที่ต้องมีมาตรฐาน      
  4.7 มุ่งด าเนินงานอย่างมีคณุภาพ      
5. ด้านจริยธรรมอิสระของบุคคล (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  5.1 คาดหวงัว่าจะประพฤติปฏิบติัตามหลกัของศีลธรรม      
  5.2 มีวิจารณญาณได้ว่าอะไรถกูอะไรผิด      
  5.3 ใช้ดลุพินิจในการพิจารณาความถกูผิด      
  5.4 มีกิจกรรมที่ให้ค าแนะน าเก่ียวการใช้จริยธรรมของบุคคล      

 
ตอนที่ 3 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา  
   ในฐานะเป็นครูให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างหลงัข้อค าถามที่

ตรงกบัพฤติกรรมของผู้บริหารของท่านตามระดับความเป็นจริง ตามความหมาย ดงันี ้
5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 

  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 

1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
 

จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
1. ด้านสัมมาทฏิฐิ (เหน็ชอบ) (ผู้บริหารของท่านเห็นว่า...) - - - - - 

  1.1 (-) เมื่อไม่มีผู้ รู้เห็นสามารถท าอะไรก็ได้      
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จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
  1.2 เมื่อกระท าดีแล้วย่อมส่งผลดีต่อตนเอง      
  1.3 การท าดีเป็นการประพฤติดีทัง้กาย วาจา ใจ      
  1.4 (-) พ่อแม่จ าใจต้องเลีย้งดลูกูตามหน้าที่      
  1.5 (-) ครูมีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว ไม่ควรยุ่งเก่ียวเร่ืองสว่นตวัของผู้ เรียน      
  1.6 การตรัสรู้ของพระพทุธเจ้ามีอยู่จริง      
  1.7 ทกุคนเกิดมามีกรรมที่ท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน      
  1.8 เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้รอบตวัเรา ล้วนมีสาเหตทุี่ท าให้เกิดขึน้      
  1.9 สิ่งทัง้หลายเกิดจากการรวมกนัของเหตปัุจจยัที่สมัพนัธ์กนั       
  1.10 สิ่งทัง้หลายมีสภาพไม่คงที่ เสื่อมสลายไปในที่สดุ      
  1.11 ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่      
  1.12  เข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลง      
  1.13 เข้าใจว่าความไม่รู้จริงคือจุดเร่ิมต้นของทกุข์      
  1.14 (-) เชื่อว่าความส าเร็จต่าง ๆ เกิดจากโชคชะตา      
  1.15 (-) เชื่อว่าบาป บญุ คณุ โทษ ล้วนเป็นสิ่งที่มนษุย์สมมติขึน้มา      
2. ด้านสัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) (ผู้บริหารของท่านคิดว่า...) - - - - - 

  2.1 เสียสละประโยชน์สว่นตวัให้กบัผู้ อ่ืน      
  2.2 (-) ถือภาษิต “มือใครยาวสาวได้สาวเอา”      
  2.3 (-) เมื่อต้องการสิ่งที่อยากได้จะพยายามทกุวิถีทางเพื่อให้ได้มา      
  2.4 (-) หลกัจริยธรรมเป็นเร่ืองรอง ผลประโยชน์คือของจริง      
  2.5 (-) ถ้ามีคนท าให้เดือดร้อน ใช้คติ “แรงมาก็แรงไป”      
  2.6 (-) ใช้การระบายความโกรธนัน้เพื่อลดความพยาบาท       
  2.7 (-) เพ่งเล็งฝ่ายตรงข้าม ทบัถมเมื่อมีโอกาส       
  2.8 ถ้ามีผู้มาละเมิดสิทธิส่วนตวั ควรอธิบายให้เขาเข้าใจ       
  2.9 กระท าเร่ืองต่าง ๆ โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน      
  2.10 สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองให้มัน่คงได้สม ่าเสมอ      
  2.11 (-) เลือกที่รักมกัที่ชงั      
  2.12 ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตของตน      
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จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
3. ด้านสัมมาวาจา (วาจาชอบ) (ผู้บริหารของท่านกลา่วถ้อยค า...) - - - - - 

  3.1 (-) พดูโกหกได้ ถ้าไม่ท าให้ผู้ใดเสียหาย      
  3.2 พดูให้สญัญาแล้วปฏิบติัตามนัน้      
  3.3 พดูความจริง แม้จะเสียผลประโยชน์บ้าง      
  3.4 หลีกเลี่ยงค าพดูที่น าไปสูค่วามแตกแยก      
  3.5 พดูถึงสิ่งที่ดีของทกุฝ่าย เมื่อเพื่อนแตกแยกกนั      
  3.6 (-) เป็นคนที่ชอบยใุห้ร า ต าให้ร่ัว      
  3.7 (-) พดูประชดเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งส านึกผิด      
  3.8 (-) พดูถึงผู้ อ่ืนลบัหลงัในทางไม่ดี      
  3.9 พดูยกย่องผู้ อ่ืนด้วยความจริงใจ      
  3.10 พดูในหลกัของธรรมะ ช่วยการด าเนินชีวิตตามท านองคลองธรรม      
  3.11 วิพากย์วิจารณ์ปัญหาสงัคมให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา      
  3.12 (-) พดูเร่ืองที่เพ้อเจ้อ สนกุสนาน       
4. ด้านสัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) (ผู้บริหารของท่านปฏิบติั...) - - - - - 

  4.1 (-) ท าร้ายร่างกาย จิตใจผู้ อ่ืน      
  4.2 (-) ฆ่าสตัว์ได้ทกุชนิดที่เข้ามารบกวน      
  4.3 ไม่กกัขงัสตัว์ให้ทรมาน      
  4.4 ช่วยเหลือสตัว์ที่อยู่ในสภาพยากล าบาก หรือบาดเจ็บ      
  4.5 ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนจากการท างาน      
  4.6  ใช้หลกัความโปร่งใส ในการบริหารงาน      
  4.7  ไม่ฉวยโอกาสเอาของผู้ อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอม      
  4.8 บริจาคทรัพย์สินสิ่งของให้กบัผู้ ด้อยโอกาส      
  4.9 ละเว้นพฤติกรรมเชิงชู้สาวกบัผู้ อ่ืนที่ไม่ใช่คู่ครองของตน      
  4.10 ไม่ลว่งละเมิดทางเพศผู้ อ่ืน      
  4.11 ไม่สนบัสนุนสงัคมฟรีเซ็กส์      
  4.12 รักเดียวใจเดียวกบัคู่ครองของตนเอง      
5. ด้านสัมมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) (ผู้บริหารของท่านประกอบอาชีพโดย...) - - - - - 



  335 
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5 4 3 2 1 
  5.1 อทุิศตนเพื่อหน้าที่ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม      
  5.2 ละเว้นการท าธุรกิจที่อาศยัอ านาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ในกิจการนัน้      
  5.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่ใช้อภิสิทธ์ิ      
  5.4 มีความยติุธรรม มีใจเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบติัด้วยอคติ      
  5.5 บริหารคนด้วยระบบคณุธรรม ไม่เลน่พรรคเลน่พวก      
  5.6 ดแูลรักษาและใช้ทรัพยากรสว่นรวมของหน่วยงานอย่างประหยดั คุ้มค่า และ
มีประสิทธิภาพ 

     

  5.7 ประกอบอาชีพเสริมที่เกือ้กลูตนเองและสงัคม      
  5.8 ท างานเพื่อแสวงหาปัจจยัมาบริโภคโดยไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน      
  5.9 ละเว้นอาชีพท่ีฉ้อโกงและหลอกลวง      
  5.10 (-) เลือกงานที่ท าแล้วได้ค่าตอบแทนมากที่สดุ      
  5.11 (-) เลือกงานที่สร้างความเจริญก้าวหน้าด้วยการประจบสอพอ      
  5.12 ถึงแม้ระบบงานจะมีช่องโหว่ให้ทจุริต ก็จะไม่เลือกใช้ช่องทางนัน้      
6. ด้านสัมมาวายามะ (พยายามชอบ) (ผู้บริหารของท่านเพียรพยายาม...) - - - - - 

  6.1 ปฏิเสธการด่ืมสรุาและของมนึเมา      
  6.2 หลีกเลี่ยงการดสูิ่งบนัเทิงและการละเลน่ต่าง ๆ      
  6.3 เตือนตนให้ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน      
  6.4 ละการเบียดเบียนชีวิตผู้ อ่ืน สตัว์อ่ืน      
  6.5 พยายามแก้ไขตนเองไม่ให้ท าความผิดในเร่ืองเดิม ๆ      
  6.6 ละการพดูเท็จ หลอกลวงผู้ อ่ืน      
  6.7 เจริญความเมตตากรุณาต่อทกุคน ทัง้มิตรและศตัรู      
  6.8 ให้ทานและแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ยากไร้      
  6.9 ยบัยัง้ชัง่ใจไม่ให้หลงไปในทางที่เสื่อมเสีย      
  6.10 ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคม      
  6.11 เสียสละให้กบัผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ      
  6.12 รักษาจิตใจให้เป็นอิสระจากสิ่งยัว่ยวนในสงัคม      
7. ด้านสัมมาสติ (ระลึกชอบ) (ผู้บริหารของท่านตรึกตรอง...) - - - - - 
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  7.1 วนัเวลาล่วงเลยไป บดันีเ้ราก าลงัท าอะไรอยู่      
  7.2 (-) หาความสขุใส่ตวัให้มาก เพราะชีวิตนีไ้ม่มีอะไรแน่นอน      
  7.3 ใช้เวลาทกุนาทีเพื่อประโยชน์สร้างสรรค์      
  7.4 (-) เผลอโกรธบ่อย ๆ เมื่อรู้สกึไม่ชอบ      
  7.5 ไตร่ตรองในสิ่งที่จะพดูกบัผู้ อ่ืนทกุครัง้      
  7.6 (-) หกัห้ามใจไม่อยู่เมื่อเผชิญกบัอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ      
  7.7 ระวงัตวัอยู่เสมอที่จะท าในสิ่งที่สงัคมไม่ยอมรับ      
  7.8 ปฏิเสธเมื่อถกูชวนให้ด่ืมสรุา      
  7.9 (-) ให้เข้าสูว่ยัชราแล้วค่อยศึกษาธรรมะ      
  7.10 ไตร่ตรองสิ่งที่ได้กระท าในแต่ละวนัว่าสิ่งใดมีประโยชน์หรือโทษ      
  7.11 ระลกึถกูต้องในเร่ืองของความตาย      
  7.12 ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต      
8. ด้านสัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) (ผู้บริหารของท่านมีจิตตัง้มัน่...) - - - - - 

  8.1 (-) คิดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยากได้บ่อย ๆ      
  8.2 ท างานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมีใจจดจ่ออยู่กบัเร่ืองนัน้      
  8.3 (-) วาดภาพอนาคตที่สวยงามเกินจริง       
  8.4 (-) หงดุหงิดขดัเคืองใจกบัคนรอบข้าง      
  8.5 (-) เกลียดชงัและหาทางแก้แค้นเมื่อมีผู้ท าให้แค้นใจ       
  8.6 ให้อภยัผู้ อ่ืนได้เสมอ แม้จะมองเป็นฝ่ายตรงข้าม      
  8.7 (-) เบื่อหน่ายและท้อแท้เมื่อต้องท าในสิ่งที่ไม่ชอบ       
  8.8 (-) เหงาเปลา่เปลี่ยวใจเมื่อต้องอยู่คนเดียว      
  8.9 (-) ง่วงเหงาหาวนอนเมื่อต้องอ่านหนงัสือ หรือท างาน      
  8.10 (-) วุ่นวายร าคาญใจเมื่อเร่ิมท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน      
  8.11 (-) กงัวลใจไม่หายในงานที่ท า      
  8.12 (-) ฟุ้งซ่านถึงเร่ืองอดีตและอนาคต      
  8.13 (-) ไม่แน่ใจว่าพระพทุธเจ้ามีจริงหรือไม่      
  8.14 (-) ลงัเลสงสยัในพระธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนา      
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5 4 3 2 1 
  8.15 เชื่อกฎแห่งกรรมที่เป็นผลจากการกระท า      

 
ตอนที่ 4 ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน  
  ในฐานะเป็นครูให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างหลงัข้อค าถามที่ตรง

กับผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงานในสถานศึกษาของท่านตามระดับความเป็นจริง        
ตามความหมาย ดงันี ้

5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 

1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
 

ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
1. ด้านภาวะผู้น าเชิงพุทธ - - - - - 
  1.1 ค านึงถึงเกียรติและศกัด์ิศรีของตนเองเป็นส าคญั      

  1.2 ท าเร่ืองต่าง ๆ อย่างบริสทุธ์ิ ยติุธรรม      
  1.3 ใช้ความเป็นผู้น ามุ่งขดัเกลาตนเอง      
  1.4 ใช้ความเป็นผู้น าความดีโดยสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้ตาม      
  1.5 มุ่งเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน แล้วจึงเชื่อมโยงสู่คนอ่ืน      
  1.6 มุ่งหวงัพฒันาตนเองสู่ความส าเร็จสงูสดุ      
  1.7 สร้างแรงจงูใจให้ผู้ ร่วมงาน      
  1.8 กระตุ้นปัญญาในการแก้ปัญหา      
  1.9 ให้ความส าคญักบัปัจเจกบคุคล      
  1.10 ถือเสียงชาวโลกเป็นใหญ่      
  1.11 ฟังเสียงหมู่ชนเป็นส าคญั      
  1.12 อธิบายเหตผุลของการท างานก่อนลงมือปฏิบติัให้กบัสมาชิก      
  1.13 เกิดความละอายใจเมื่อตดัสินใจผิดพลาด      
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5 4 3 2 1 

  1.14 ใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วม      
  1.15 ค านึงถึงสิทธ์ิของคนส่วนใหญ่      
  1.16 มีพฤติกรรมการท างานที่โปร่งใส      
  1.17 ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี      
  1.18 ให้การช่วยเหลือสมาชิกใหม่และเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ      
  1.19 ถือหลกัความจริงตามเหตผุลเป็นใหญ่ในการบริหารงาน      
  1.20 มุ่งความส าเร็จของงานโดยใช้หลกัธรรมเป็นส าคญั      
  1.21 มุ่งบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ      
  1.22 สง่เสริมการท างานให้ได้ปริมาณงานมากขึน้      
  1.23 จดัการเปลี่ยนแปลงให้งานดีขึน้      
  1.24 ก าหนดระยะเวลาในการท างานให้เสร็จสิน้ทกุครัง้      
  1.25 ใช้หลกัอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา) ในการท างาน      
2. ด้านภาวะผู้ตามเชิงพุทธ - - - - - 
  2.1 ซื่อสตัย์ในการท างาน      
  2.2 ฝึกตนเองในการอดกลัน้ ข่มใจทัง้กาย วาจา      
  2.3 อดทน อดกลัน้ต่ออปุสรรค ปัญหาและสิ่งไม่พงึปรารถนา      
  2.4 รู้จกัเสียสละทัง้ความสขุและประโยชน์ส่วนตน      
  2.5 พงึพอใจในงานที่ท า      
  2.6 เพียรพยายามท างานให้ประสบความส าเร็จ      
  2.7 มีใจจดจ่อ รับผิดชอบโดยไม่ทิง้งาน      
  2.8 หมัน่ทบทวนตริตรองในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามาแล้ว      
  2.9  เอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ แบ่งปันให้กบัผู้ อ่ืน      
  2.10 พดูจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ และเป็นประโยชน์       
  2.11 กระท าตนให้เป็นประโยชน์กบัผู้ อ่ืนและสงัคม      
  2.12 ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน      
3. ด้านความเหนียวแน่นของกลุ่ม - - - - - 
  3.1 เข้ากนัได้ดีกบัผู้ ร่วมงานคนอ่ืน ๆ       
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5 4 3 2 1 

  3.2 ปกปอ้งสถานศึกษาจากการวิพากย์วิจารณ์ของผู้ อ่ืน      
  3.3 รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาอย่างแท้จริง      
  3.4 กระตือรือร้นที่จะท างาน      
  3.5 (-) รู้สกึหวาดระแวง ไม่ไว้ใจผู้ ร่วมงานคนอ่ืน      
  3.6 สร้างบรรยากาศการท างานที่มีความใกล้ชิดกนั      
  3.7 รู้สึกถึงความเป็นเพื่อนกบัผู้ ร่วมงานในสถานศกึษาหลายคน      
  3.8 มีความสขุที่ได้ท างานในสถานศกึษาแห่งนี ้      

 
ตอนที่ 5 จิตลักษณะของครู  
ในฐานะเป็นครูให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างหลงัข้อค าถามที่

ตรงกบัพฤติกรรมของท่านตามระดับความเป็นจริง ตามความหมาย ดงันี ้
5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 

  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 

1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
 

จิตลักษณะของครู 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

1. ด้านสมรรถนะจริยธรรมเชิงพุทธ   - - - - - 
  1.1 กระท าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม      
  1.2 รู้จกัเลือกบริโภคปัจจยัสี่ สมควรแก่ฐานะ      
  1.3 เลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างชาญฉลาด      
  1.4 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน      
  1.5 (-) ใช้อ านาจหน้าที่ที่อาจกระทบสิทธิผู้ อ่ืน แต่มีประโยชน์กบัส่วนรวม      
  1.6 กระท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ      
  1.7 กระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยจิตใจเข้มแข็ง มัน่คงในคณุธรรม      
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จิตลักษณะของครู 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

  1.8 กระท าเร่ืองต่าง ๆ ด้วยจิตใจร่าเริง  ผ่องใส สงบและมีสมาธิ      
  1.9 พฒันาจิตใจให้เจริญงอกงามขึน้ในคณุธรรม      
  1.10  รู้จกัคิดในเร่ืองที่ซบัซ้อน เพื่อการหยัง่รู้ความจริง      
  1.11 เสริมสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจเพื่อการพฒันาทางปัญญา      
  1.12 กระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยปัญญาเห็นสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจริง      
2. ด้านความพึงพอใจในงาน - - - - - 
  2.1 พงึพอใจในเงินเดือนและค่าตอบแทนจากการปฏิบติังาน      
  2.2 รู้สึกถึงการมีทกัษะในงานเชิงวิชาชีพเพิ่มขึน้      
  2.3 มีสมัพนัธภาพดีกบัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ       
  2.4 มีความชดัเจนของสถานะภาพในโรงเรียน      
  2.5 ผู้บงัคบับญัชาสามารถรับรู้ได้ถึงความสามารถของท่าน      
  2.6 มีความชดัเจนเร่ืองนโยบายและการบริหารจดัการในโรงเรียน      
  2.7 สภาพแวดล้อมในที่ท างานมีความเหมาะสม      
  2.8 มีเจตคติทางบวกต่อโรงเรียน      
  2.9 รู้สึกปลอดภยัในต าแหน่งที่ปฏิบติังาน      
  2.10 ลกัษณะงานมีความท้าทายต่อความสามารถ      
  2.11 มัน่ใจว่างานที่ท าอยู่จะบรรลผุลส าเร็จได้      
  2.12 มัน่ใจในความสามารถที่จะท างานให้บรรลผุลส าเร็จ      
  2.13 รู้สกึถึงการได้รับการพฒันาทกัษะใหม่ ๆ จากการท างาน      
  2.14 เต็มใจจะเพิ่มพนูความรู้จากการท างานให้มากขึน้      
  2.15 ได้รับค าชมเชยจากการท างาน      
  2.16 รู้สกึได้มอบหมายงานที่ดีให้รับผิดชอบ      
  2.17  รู้สึกผกูพนักบังานที่ได้รับมอบหาย      
  2.18 ไม่รู้สกึว่าถกูตามจบัผิดในการท างาน      
  2.19 ไม่เกิดความรู้สกึซ า้ซาก จ าเจจากการท างาน      
  2.20 รู้สกึถึงความก้าวหน้าในต าแหน่งที่ท่านรับผิดชอบ      
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ตอนที่ 6 พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของ  
ในฐานะเป็นครูให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างหลงัข้อค าถามที่

ตรงกบัพฤติกรรมของท่านตามระดับความเป็นจริง ตามความหมาย ดงันี ้
5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 

  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 

1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
 

พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

1. ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู - - - - - 
  1.1 มีวินยัในตนเอง เพื่อความเจริญก้าวหน้า      
  1.2 พฒันาตนเอง ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการอยู่เสมอ      
  1.3 รัก ศรัทธา ซื่อสตัย์สจุริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ      
  1.4 เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ      
  1.5 รัก เมตตา เอาใจใส ่ช่วยเหลือ สง่เสริมให้ก าลงัใจแก่ศิษย์ และผู้ รับบริการ 
ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

     

   1.6 ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้ รับบริการเกิดการเรียนรู้ ทกัษะ อย่าง
เต็มความสามารถและบริสทุธ์ิใจ 

     

  1.7 ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้ รับบริการเกิดนิสัยที่ถูกต้องดีงาม 
อย่างเต็มความสามารถและบริสทุธ์ิใจ 

     

  1.8 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทัง้ทางกาย วาจา และ
จิตใจ 

     

  1 .9  ไม่ ก ระท าตน เป็นปฏิ ปั ก ษ์ ต่อความ เจ ริญ ทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคมของศิษย์ และผู้ รับบริการ 

     

  1.10 ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

     

  1.11 ช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัอย่างสร้างสรรค์โดยยดึมัน่ในระบบคณุธรรม      
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พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
  1.12 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผู้น าในการอนรัุกษ์ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  
ภมูิปัญญา และสิ่งแวดล้อม 

     

  1.13 ร่วมพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมของประเทศชาติ      
  1.14  รักษาผลประโยชน์ของสว่นรวม       
  1.15  ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ 

     

2. ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา - - - - - 
  2.1 ช่วยปฏิบติังานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้มาท างาน      
  2.2 ให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก่สมาชิกใหม่       
  2.3 ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ท างานไม่ทนัหรือมีงานล้นมือ      
  2.4 อาสาท างานอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องให้ผู้ อ่ืนร้องขอ      
  2.5 ช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบปัญหาในการท างาน      
  2.6 (-) เก่ียงงานเพราะไม่อยากท างานมากกว่าผู้ อ่ืน      
  2.7  สร้างระบบการท างานเพื่อปอ้งกนัไม่ให้เกิดปัญหากบัผู้ อ่ืน      
  2.8 ไตร่ตรองถึงผลการกระท าของตนเองที่สง่ผลต่อผู้ อ่ืน      
  2.9  (-) ล้อเลียนปมด้อยเพื่อนร่วมงาน      
  2.10 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน      
  2.11 (-) เมื่อไม่พอใจในงานจะแสดงออกอย่างชดัเจนให้ผู้ อ่ืนรับรู้      
  2.12 อดทนต่อข้อจ ากดัและความไม่สะดวกต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้ในหน่วยงาน      
  2.13 (-)  พดูกบัคนอ่ืนเสมอว่าอยากจะลาออก      
  2.14 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากงาน มากกว่าการวิพากย์ วิจารณ์      
  2.15  (-) ชอบจบัผิดการท างานของเพื่อนร่วมงาน      
  2.16 (-) ร้องเรียนเร่ืองที่ไม่ส าคญั เมื่อไม่พอใจ      
  2.17 ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้      
  2.18 มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน      
  2.19 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสถานศกึษา      
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พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธของครู 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

  2.20 ช่วยรักษาความลบัของโรงเรียน      

3. ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ชาวพุทธ - - - - - 
  3.1 ศรัทธามัน่ในพระรัตนตรัย      
  3.2 มีความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา ไม่หลงงมงาย      

  3.3 มีกิจวตัรประจ าวนัตัง้อยู่ในศีล 5       
  3.4 ใช้ชีวิตที่ลดการเบียดเบียนผู้ อ่ืน      
  3.5 (-) เชื่อโชคลางของขลงัเป็นที่พึง่      
  3.6 เชื่อกฎแห่งกรรมซึง่เป็นการกระท าตามหลกัเหตผุล      
  3.7 เลือกท าบญุถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์      
  3.8 เชื่อว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นเนือ้นาบญุของโลก      

  3.9 ให้การอปุถมัภ์บ ารุงพระพทุธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า      
  3.10 ร่วมปกปอ้งดแูลพระพทุธศาสนาไม่ให้มวัหมอง      

 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย : ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล 
 

ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบบันีคื้อผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวิถีพทุธ  
 2. แบบถามถามฉบบันีแ้บ่งออกเป็น 6 ตอน คือ ประกอบด้วย 
   ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 5 ข้อ 
   ตอนที่ 2 ปรโตโฆสะที่ดี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ จ านวน 
12 ข้อ  

  ตอนที่ 3 โยนิโสมนสิการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดบั  จ านวน 
13 ข้อ 

  ตอนที่  4 บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท 5 ระดบั จ านวน 26 ข้อ 

  ตอนที่ 5 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท 5 ระดบั จ านวน 102 ข้อ 
   ตอนที่ 6 ผลลพัธ์ด้านคณุสมบติัของทีมงาน เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่าของลิเคิร์ท 
5 ระดบั จ านวน 45 ข้อ 
 3. ในการตอบแบบสอบถามครัง้นีจ้ะไม่ส่งผลกระทบในทางลบแก่ผู้ ตอบแบบสอบถาม  
โดยผู้ วิจยัจะเก็บข้อมลูของท่านไว้เป็นความลบัและน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นเก่ียวกบัความสมัพันธ์
ของตวัแปรต่าง ๆ  ที่ศึกษาเฉพาะในภาพรวมเท่านัน้ ซึง่ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
องค์ความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างสงูที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ครัง้นี ้
 

                                                                                 จิโรจ  จิ๋วแหยม 
                                                                                นิสิตหลกัสตูร กศ.ด.(การบริหารการศกึษา) 
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                                                                              มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงตามความเป็นจริงกบัข้อมลูของท่าน 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   
  ชาย   หญิง 
2. ศาสนาที่ท่านนับถือ 
  พทุธ   คริสต์   อิสลาม    อ่ืน ๆ ระบุ........ 
3. ระดับการศึกษา  
  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก    อ่ืน ๆ ระบ.ุ....... 
4. ช่วงประสบการณ์ในการท างาน  
  ไม่เกิน 5 ปี  6-10 ปี   11-15 ปี 
   16-20 ปี  21-25 ปี  มากกว่า 25 ปี 
5. วิทยฐานะ 
  ไม่มีวิทยฐานะ 
  ช านาญการ   ช านาญการพิเศษ 
  เชี่ยวชาญ     เชี่ยวชาญพิเศษ 
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ตอนที่ 2 ปรโตโฆสะที่ดี   
ในฐานะเป็นผู้ บริหารสถานศึกษา ให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน

ช่องว่างหลงัข้อค าถามที่ตรงกบัระดับความเป็นจริง ตามความหมาย ดงันี ้
  5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 
  1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
 

ปรโตโฆสะที่ดี 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

1. กัลยาณมิตตตา (การมีกัลยาณมิตรที่ดี) - - - - - 
  1.1 พ่อแม่ผู้ปกครองเลีย้งดอูย่างอบอุ่นทัง้กายและใจ      
  1.2 ได้รับการสัง่สอนให้อยู่ในหลกัศีลธรรม      
  1.3 ได้รับการอบรมเลีย้งดใูนการแสดงออกอนัเป็นที่ยอมรับของสงัคม      
  1.4 การกระท าต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต มาจากการมีแบบอย่างที่ดี      
  1.5 ได้รับการสัง่สอนให้มจีิตส านึกในการท าสิ่งที่ดี      
  1.6 ได้รับการศกึษาสง่ผลต่อการแสดงออก เป็นที่ยอมรับของสงัคม      
  1.7 มมีิตรสหายคอยช่วยเหลืออย่างจริงใจ      
  1.8 มเีพื่อนร่วมงานท่ีชีแ้นะในสิ่งที่เป็นประโยชน์      
  1.9 บคุคลที่เลือกติดต่อสมาคมให้ค าแนะน าในสิ่งที่ควรกระท า      
  1.10 มวลประสบการณ์ที่ได้รับท าให้เลือกใช้ข้อมลูสารสนเทศได้ถกูต้อง      
  1.11 เชื่อมัน่ศรัทธาน าไปสู่การปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธศาสนา      
  1.12 เรียนรู้สงัคมท าให้ปฏิบติัตามวฒันธรรมอนัดี      
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ตอนที่ 3 โยนิโสมนสิการ  
ในฐานะเป็นผู้ บริหารสถานศึกษา ให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน

ช่องว่างหลงัข้อค าถามที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านตามระดับความเป็นจริง ตามความหมาย 
ดงันี ้
  5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 
  1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
 

โยนิโสมนสิการ 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

1. ด้านโยนิโสมนสิการสัมปทา (การรู้จักพิจารณาอย่างแยบคายในตน) - - - - - 
  1.1 รู้จกัคิดเข้าถึงความจริง โดยมองอย่างรู้ทนัความเป็นไปของสิ่งทัง้หลาย       
  1.2 มีวิธีคิดที่เข้าถึงหลกัความจริงแท้      
  1.3 มีวิธีคิดถกูต้องสอดคล้องตามความเป็นจริงของสิ่งนัน้ ๆ      
  1.4 มีวิธีคิดอย่างมีระเบียบต่อเนื่องเป็นล าดบัมีขัน้ตอน      
  1.5 มีวิธีคิดที่ไม่ยุ่งเหยิงสบัสน กระโดดไปกระโดดมา       
  1.6 รู้จกัแยกแยะล าดบัการคิดให้เข้าสูแ่นวทางที่ถกูต้อง      
  1.7 มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบเป็นเหตเุป็นผล      
  1.8 มีวิธีคิดที่น าไปสูผ่ลลพัธ์ที่พงึประสงค์ในการด าเนินชีวิต       
  1.9 รู้จกัคิดสืบทอดตามเหตปัุจจยั ไม่เอาความรู้สกึของตนไปเก่ียวข้อง      
  1.10 รู้จกัคิดท่ีมีเปา้หมายชดัเจน      
  1.11 มีวิธีคิดปลกุเร้าความเพียรท่ีบรรเทาและขดัเกลาตณัหา      
  1.12 รู้จกัการคิดพิจารณาที่ท าให้มีสติเข้มแข็งไม่หวัน่ไหว      
  1.13 รู้จกัคิดที่เข้าถึงประโยชน์ที่น าไปใช้ในชีวิตจริง      
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ตอนที่ 4 บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา  
ในฐานะเป็นผู้ บริหารสถานศึกษา ให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน

ช่องว่างหลงัข้อค าถามที่ตรงกบับรรยากาศในสถานศึกษาของท่านตามระดับความเป็นจริง            
ตามความหมาย ดงันี ้

5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 
  1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
 

บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

1. ด้านความเอือ้อาทรต่อบุคคล (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  1.1 สร้างสิ่งที่ดีที่สดุที่ให้กบับคุลากร      
  1.2 ให้ความส าคญักบัผลดีที่จะเกิดกบับุคลากรอย่างทัว่หน้า      
  1.3 ให้ความส าคญัถึงการสร้างสิ่งที่ดีที่สดุให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย      
  1.4 มีลกัษณะการปฏิบติังานที่ทกุคนมองผู้ อ่ืนในแง่ดี      
  1.5 ด าเนินงานในสิ่งที่ถูกต้องต่อผู้ เรียน ผู้ปกครองและชุมชน      
  1.6 เลือกวิธีด าเนินการท่ีได้คณุภาพสงูสดุ      
  1.7 คาดหวงัให้บคุลากรท างานอย่างคุ้มค่า      
2. ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  2.1  รับรู้ในผลการด าเนินงานที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียคาดหวงั      
  2.2  ระบหุลกักฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพชดัเจน      
  2.3  ให้ความส าคญัในการตีความตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพ      
  2.4  ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ      
3. ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  3.1 ให้ความส าคญักบักฎระเบียบและข้อบงัคบัที่ก าหนดขึน้      
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บรรยากาศเชิงจริยธรรมของสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 
5 4 3 2 1 

  3.2 บคุลากรถูกคาดหวงัให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั      
  3.3 บคุลากรทุกคนปฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด      
  3.4 บคุลากรทุกคนร่วมกนัปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั      
      
4. ด้านการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์การ (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  4.1 ทกุคนร่วมกนัปกปอ้งผลประโยชน์ส่วนรวม      
  4.2 มีการเสียสละผลประโยชน์สว่นตนเพื่อสว่นรวม        
  4.3 ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้หลกัคิดแบบการหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง      
  4.4 ทกุคนถกูคาดหวงัในการด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์สว่นรวม      
  4.5 มุ่งด าเนินงาน โดยไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน      
  4.6 มีค่านิยมในการท างานที่ต้องมีมาตรฐาน      
  4.7 มุ่งด าเนินงานอย่างมีคณุภาพ      
5. ด้านจริยธรรมอิสระของบุคคล (โรงเรียนของท่าน...) - - - - - 

  5.1 คาดหวงัว่าจะประพฤติปฏิบติัตามหลกัของศีลธรรม      
  5.2 มีวิจารณญาณได้ว่าอะไรถกูอะไรผิด      
  5.3 ใช้ดลุพินิจในการพิจารณาความถกูผิด      
  5.4 มีกิจกรรมที่ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้จริยธรรมของบคุคล      

 
ตอนที่ 5 จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในฐานะเป็นผู้ บริหารสถานศึกษา ให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน

ช่องว่างหลงัข้อค าถามที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านตามระดับความเป็นจริง ตามความหมาย 
ดงันี ้

5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 

1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
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จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
1. ด้านสมัมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)  - - - - - 

  1.1 (-) เมื่อไม่มีผู้ รู้เห็นสามารถท าอะไรก็ได้      
  1.2 เมื่อกระท าดีแล้วย่อมส่งผลดีต่อตนเอง      
  1.3 การท าดีเป็นการประพฤติดีทัง้กาย วาจา ใจ      
  1.4 (-) พ่อแม่จ าใจต้องเลีย้งดลูกูตามหน้าที่      
  1.5 (-) ครูมีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว ไม่ควรยุ่งเก่ียวเร่ืองสว่นตวัของผู้ เรียน      
  1.6 เชื่อในการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า      
  1.7 ทกุคนเกิดมามีกรรมที่ท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน      
  1.8 เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้รอบตวัเรา ล้วนมีสาเหตทุี่ท าให้เกิดขึน้      
  1.9 สิ่งทัง้หลายเกิดจากการรวมกนัของเหตปัุจจยัที่สมัพนัธ์กนั       
  1.10 สิ่งทัง้หลายมีสภาพไม่คงที่ เสื่อมสลายไปในที่สดุ      
  1.11 ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่      
  1.12  เข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลง      
  1.13 เข้าใจว่าความไม่รู้จริงคือจุดเร่ิมต้นของทกุข์      
  1.14 (-) เชื่อว่าความส าเร็จต่าง ๆ เกิดจากโชคชะตา      
  1.15 (-) เชื่อว่าบาป บญุ คณุ โทษ ล้วนเป็นสิ่งที่มนษุย์สมมติขึน้มา      
2. ด้านสัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) - - - - - 
  2.1 เสียสละประโยชน์สว่นตวัให้กบัผู้ อ่ืน      
  2.2 (-) ถ้าการเห็นแก่ตวัท าให้ได้สิ่งที่ต้องการ ก็ยอมรับได้      
  2.3 (-) ถือภาษิต “มือใครยาวสาวได้สาวเอา”      
  2.4 (-) หลกัจริยธรรมเป็นเร่ืองรอง ผลประโยชน์คือของจริง      
  2.5 (-) ถ้ามีคนท าให้เดือดร้อน ใช้คติ “แรงมาก็แรงไป”      
  2.6 (-) ใช้การระบายความโกรธนัน้เพื่อลดความพยาบาท      
  2.7 (-) เพ่งเล็งฝ่ายตรงข้าม ทบัถมเมื่อมีโอกาส      
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จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
  2.8 ถ้ามีผู้มาละเมิดสิทธิส่วนตวั ควรอธิบายให้เขาเข้าใจ       
  2.9 กระท าเร่ืองต่าง ๆ โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน      
  2.10 สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองให้มัน่คงได้สม ่าเสมอ      
  2.11 (-) เลือกที่รักมกัที่ชงั      
  2.12 ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตของตน      
3. ด้านสัมมาวาจา (วาจาชอบ) - - - - - 
  3.1 (-) พดูโกหกได้ ถ้าไม่ท าให้ผู้ใดเสียหาย      
  3.2 พดูให้สญัญาแล้วปฏิบติัตามนัน้      
  3.3 พดูความจริง แม้จะเสียผลประโยชน์บ้าง      
  3.4 หลีกเลี่ยงค าพดูที่น าไปสูค่วามแตกแยก      
  3.5 พดูถึงสิ่งที่ดีของทกุฝ่าย เมื่อเพื่อนแตกแยกกนั      
  3.6 (-) เป็นคนที่ชอบยใุห้ร า ต าให้ร่ัว      
  3.7 (-) พดูประชดเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งส านึกผิด      
  3.8 (-) พดูถึงผู้ อ่ืนลบัหลงัในทางไม่ดี      
  3.9 พดูยกย่องผู้ อ่ืนด้วยความจริงใจ      
  3.10 พดูในหลกัของธรรมะ ช่วยการด าเนินชีวิตตามท านองคลองธรรม      
  3.11 วิพากย์วิจารณ์ปัญหาสงัคมให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา      
  3.12 (-) พดูเร่ืองที่เพ้อเจ้อ สนกุสนาน       
4. ด้านสัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) - - - - - 
  4.1 (-) ท าร้ายร่างกาย จิตใจผู้ อ่ืน      
  4.2 (-) ฆ่าสตัว์ได้ทกุชนิดที่เข้ามารบกวน      
  4.3 ไม่กกัขงัสตัว์ให้ทรมาน      
  4.4 ช่วยเหลือสตัว์ที่อยู่ในสภาพยากล าบาก หรือบาดเจ็บ      
  4.5 ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนจากการท างาน      
  4.6  ใช้หลกัความโปร่งใส ในการบริหารงาน      
  4.7  ไม่ฉวยโอกาสเอาของผู้ อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอม      
  4.8 บริจาคทรัพย์สินสิ่งของให้กบัผู้ ด้อยโอกาส      
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จริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
  4.9 ละเว้นพฤติกรรมเชิงชู้สาวกบัผู้ อ่ืนที่ไม่ใช่คู่ครองของตน      
  4.10 ไม่ลว่งละเมิดทางเพศผู้ อ่ืน      
  4.11 ไม่สนบัสนุนสงัคมฟรีเซ็กส์      
  4.12 รักเดียวใจเดียวกบัคู่ครองของตนเอง      
5. ด้านสัมมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) - - - - - 
  5.1 อทุิศตนเพื่อหน้าที่ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม      
  5.2 ละเว้นการท าธุรกิจที่อาศยัอ านาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ในกิจการนัน้      
  5.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่ใช้อภิสิทธ์ิ      
  5.4 มีความยติุธรรม มีใจเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบติัด้วยอคติ      
  5.5 บริหารคนด้วยระบบคณุธรรม ไม่เลน่พรรคเลน่พวก      
  5.6 ดแูลรักษาและใช้ทรัพยากรสว่นรวมของหน่วยงานอย่างประหยดั คุ้มค่า และ
มีประสิทธิภาพ 

     

  5.7 ประกอบอาชีพเสริมที่เกือ้กลูตนเองและสงัคม      
  5.8 ท างานเพื่อแสวงหาปัจจยัมาบริโภคโดยไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน      
  5.9 ละเว้นอาชีพท่ีฉ้อโกงและหลอกลวง      
  5.10 (-) เลือกงานที่ท าแล้วได้ค่าตอบแทนมากที่สดุ      
  5.11 (-) เลือกงานที่สร้างความเจริญก้าวหน้าด้วยการประจบสอพอ      
  5.12 ถึงแม้ระบบงานจะมีช่องโหว่ให้ทจุริต ก็จะไม่เลือกใช้ช่องทางนัน้      
6. ด้านสัมมาวายามะ (พยายามชอบ) - - - - - 
  6.1 ปฏิเสธการด่ืมสรุาและของมนึเมา      
  6.2 หลีกเลี่ยงการดสูิ่งบนัเทิงและการละเลน่ต่าง ๆ      
  6.3 เตือนตนให้ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน      
  6.4 ละการเบียดเบียนชีวิตผู้ อ่ืน สตัว์อ่ืน      
  6.5 พยายามแก้ไขตนเองไม่ให้ท าความผิดในเร่ืองเดิม ๆ      
  6.6 ละการพดูเท็จ หลอกลวงผู้ อ่ืน      
  6.7 เจริญความเมตตากรุณาต่อทกุคน ทัง้มิตรและศตัรู      
  6.8 ให้ทานและแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ยากไร้      
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  6.9 ยบัยัง้ชัง่ใจไม่ให้หลงไปในทางที่เสื่อมเสีย      
  6.10 ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคม      
  6.11 เสียสละให้กบัผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ      
  6.12 รักษาจิตใจให้เป็นอิสระจากสิ่งยัว่ยวนในสงัคม      
7. ด้านสัมมาสติ (ระลึกชอบ)  - - - - - 
  7.1 วนัเวลาล่วงไปบดันีเ้ราก าลงัท าอะไรอยู่      
  7.2 (-) หาความสขุใส่ตวัให้มาก เพราะชีวิตนีไ้ม่มีอะไรแน่นอน      
  7.3 ใช้เวลาทกุนาทีเพื่อประโยชน์สร้างสรรค์      
  7.4  (-) เผลอโกรธบ่อย ๆ เมื่อรู้สกึไม่ชอบ      
  7.5 ไตร่ตรองในสิ่งที่จะพดูกบัผู้ อ่ืนทกุครัง้      
  7.6 (-) หกัห้ามใจไม่อยู่เมื่อเผชิญกบัอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ      
  7.7 ระวงัตวัอยู่เสมอที่จะท าในสิ่งที่สงัคมไม่ยอมรับ      
  7.8 ปฏิเสธเมื่อถกูชวนให้ด่ืมสรุา      
  7.9  (-) ให้เข้าสู่วยัชราแล้วค่อยศกึษาธรรมะ      
  7.10 ไตร่ตรองสิ่งที่ได้กระท าในแต่ละวนัว่าสิ่งใดมีประโยชน์หรือโทษ      
  7.11 ระลกึถกูต้องในเร่ืองของความตาย      
  7.12 ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต      
8. ด้านสัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) - - - - - 
  8.1 (-) คิดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยากได้บ่อย ๆ      
  8.2 ท างานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมีใจจดจ่ออยู่กบัเร่ืองนัน้      
  8.3 (-) วาดภาพอนาคตที่สวยงามเกินจริง       
  8.4 (-) หงดุหงิดขดัเคืองใจกบัคนรอบข้าง      
  8.5 (-) เกลียดชงัและหาทางแก้แค้นเมื่อมีผู้ท าให้แค้นใจ       
  8.6 ให้อภยัผู้ อ่ืนได้เสมอ แม้จะมองเป็นฝ่ายตรงข้าม      
  8.7 (-) เบื่อหน่ายและท้อแท้เมื่อต้องท าในสิ่งที่ไม่ชอบ       
  8.8 (-) เหงาเปลา่เปลี่ยวใจเมื่อต้องอยู่คนเดียว      
  8.9 (-) ง่วงเหงาหาวนอนเมื่อต้องอ่านหนงัสือ หรือท างาน      
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  8.10 (-) วุ่นวายร าคาญใจเมื่อเร่ิมท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน      
  8.11 (-) กงัวลใจไม่หายในงานที่ท า      
  8.12 (-) ฟุ้งซ่านถึงเร่ืองอดีตและอนาคต      
  8.13 (-) ไม่แน่ใจว่าพระพทุธเจ้ามีจริงหรือไม่      
  8.14 (-) ลงัเลสงสยัในพระธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนา      
  8.15 เชื่อกฎแห่งกรรมที่เป็นผลจากการกระท า      

 
ตอนที่ 6 ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน  
ในฐานะเป็นผู้ บริหารสถานศึกษา ให้ท่านพิจารณาแล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน

ช่องว่างหลังข้อค าถามที่ตรงกับผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงานในสถานศึกษาของท่าน

ตามระดับความเป็นจริง ตามความหมาย ดงันี ้
5 หมายถึง มีระดบัมากที่สุด 

  4 หมายถึง มีระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีระดบัน้อย 

1 หมายถึง มีระดบัน้อยท่ีสุด 
 

ผลลัพธ์ด้านคุณสมบัติของทีมงาน 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
1.ด้านภาวะผู้น าเชิงพุทธ - - - - - 
  1.1 ค านึงถึงเกียรติและศกัด์ิศรีของตนเองเป็นส าคญั      

  1.2 ท าเร่ืองต่าง ๆ อย่างบริสทุธ์ิ ยติุธรรม      
  1.3 ใช้ความเป็นผู้น ามุ่งขดัเกลาตนเอง      
  1.4 ใช้ความเป็นผู้น าความดีโดยสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้ตาม      
  1.5 มุ่งเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน แล้วจึงเชื่อมโยงสู่คนอ่ืน      
  1.6 มุ่งหวงัพฒันาตนเองสู่ความส าเร็จสงูสดุ      
  1.7 สร้างแรงจงูใจให้ผู้ ร่วมงาน      
  1.8 กระตุ้นปัญญาในการแก้ปัญหา      
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  1.9 ให้ความส าคญักบัปัจเจกบคุคล      
  1.10 ถือเสียงชาวโลกเป็นใหญ่      
  1.11 ฟังเสียงหมู่ชนเป็นส าคญั      
  1.12 อธิบายเหตผุลของการท างานก่อนลงมือปฏิบติัให้กบัสมาชิก      
  1.13 เกิดความละอายใจเมื่อตดัสินใจผิดพลาด      
  1.14 ใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วม      
  1.15 ค านึงถึงสิทธ์ิของคนส่วนใหญ่      
  1.16 มีพฤติกรรมการท างานที่โปร่งใส      
  1.17 ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี      
  1.18 ให้การช่วยเหลือสมาชิกใหม่และเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ      
  1.19 ถือหลกัความจริงตามเหตผุลเป็นใหญ่ในการบริหารงาน      
  1.20 มุ่งความส าเร็จของงานโดยใช้หลกัธรรมเป็นส าคญั      
  1.21 มุ่งบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ      
  1.22 สง่เสริมการท างานให้ได้ปริมาณงานมากขึน้      
  1.23 จดัการเปลี่ยนแปลงให้งานดีขึน้      
  1.24 ก าหนดระยะเวลาในการท างานให้เสร็จสิน้ทกุครัง้      
  1.25 ใช้หลกัอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา) ในการท างาน      
2. ด้านภาวะผู้ตามเชิงพุทธ - - - - - 
  2.1 ซื่อสตัย์ในการท างาน      
  2.2 ฝึกตนเองในการอดกลัน้ ข่มใจทัง้กาย วาจา      
  2.3 อดทน อดกลัน้ต่ออปุสรรค ปัญหาและสิ่งไม่พงึปรารถนา      
  2.4 รู้จกัเสียสละทัง้ความสขุและประโยชน์ส่วนตน      
  2.5 พงึพอใจในงานที่ท า      
  2.6 เพียรพยายามท างานให้ประสบความส าเร็จ      
  2.7 มีใจจดจ่อ รับผิดชอบโดยไม่ทิง้งาน      
  2.8 หมัน่ทบทวนตริตรองในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามาแล้ว      
  2.9  เอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ แบ่งปันให้กบัผู้ อ่ืน      
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  2.10 พดูจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ และเป็นประโยชน์       
  2.11 กระท าตนให้เป็นประโยชน์กบัผู้ อ่ืนและสงัคม      
  2.12 ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน      
3. ด้านความเหนียวแน่นของกลุ่ม - - - - - 
  3.1 เข้ากนัได้ดีกบัผู้ ร่วมงานคนอ่ืน ๆ       
  3.2 ปกปอ้งสถานศึกษาจากการวิพากย์วิจารณ์ของผู้ อ่ืน      
  3.3 รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาอย่างแท้จริง      
  3.4 กระตือรือร้นที่จะท างาน      
  3.5 (-) รู้สกึหวาดระแวง ไม่ไว้ใจผู้ ร่วมงานคนอ่ืน      
  3.6 สร้างบรรยากาศการท างานที่มีความใกล้ชิดกนั      
  3.7 รู้สึกถึงความเป็นเพื่อนกบัผู้ ร่วมงานในสถานศกึษาหลายคน      
  3.8 มีความสขุที่ได้ท างานในสถานศกึษาแห่งนี ้      

 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 



  358 

ภาคผนวก จ 
เอกสารการรับรองการเผยแพร่งานวิจัย 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายจิโรจ จิ๋วแหยม 
วัน เดือน ปี เกิด 30 สิงหาคม 2530 
สถานที่เกิด สิงห์บรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอนัดบั 2   

                     มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา  
พ.ศ. 2560     ศษ.บ. (การบริหารการศกึษา)   
                     มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา  
พ.ศ. 2564     กศ.ด. (การบริหารการศกึษา)  
                     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 135/12 หมู่ 6 ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240 
ผลงานตีพิมพ์ วารสาร มจร พทุธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบบัที่ 2 (เมษายน-มิถนุายน 

2565)   
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