การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์กร
THE STUDY AND DEVELOPMENT OF TRAINING MODEL ACCORDING TO THE
THREEFOLD TRAINING TO STRENGTHEN ETHICAL LEADERSHIP FOR THE
EXECUTIVE OFFICERS AND THE TEAM LEADERS OF AN ORGANIZATION

ศุภกร จันทราวุฒิกร

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2562

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาเพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นา
เชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กร

ศุภกร จันทราวุฒิกร

ปริญญานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2562
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF TRAINING MODEL ACCORDING TO
THE THREEFOLD TRAINING TO STRENGTHEN ETHICAL LEADERSHIP FOR
THE EXECUTIVE OFFICERS AND THE TEAM LEADERS OF AN
ORGANIZATION

SUPHAKORN CHANTRAWUTIKORN

A Dissertation Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for DOCTOR OF PHILOSOPHY (Applied Psychology)
INSTITUTE OF RESEARCH IN BEHAVIORAL SCIENCE Srinakharinwirot University
2019
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริ ญญานิพนธ์
เรื่ อง
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาเพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของ
ผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กร
ของ
ศุภกร จันทราวุฒิกร
ได้ รับอนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ นบั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปั ญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา)

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร)

.......................................... ที่ปรึกษาร่วม
.............................................. กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ าย (อาจารย์ ดร.นันท์ชตั สัณห์ สกุลพงศ์)
แก้ ว)
.......................................... ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล)

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่ อง

ผู้วิจยั
ปริ ญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาเพื่อ
เสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ างาน
องค์กร
ศุภกร จันทราวุฒิกร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
2562
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา

การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิจัยเชิ งผสานวิธี (Mixed Methods Research) มี วัตถุป ระสงค์ 3
ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา และภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 2) เพื่อ
พัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา สาหรับเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและ
หัวหน้ างานองค์กร 3) เพื่อทดลองรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา สาหรับเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กร ก่อนนาไปเสนอใช้ โดยได้ ดาเนินการวิจัย ตามแบบแผน
สารวจบุกเบิก (The Exploratory Sequential Design) เป็ น 2 ระยะต่อเนื่ องกัน คือ ระยะที่ 1 การวิจัย
เชิงคุณภาพ และระยะที่ 2 การวิจยั เชิงปริ มาณ ผลการวิจยั พบว่า 1) ได้ ศกึ ษาองค์ความรู้จากรูปแบบการ
ฝึ ก อบรมฯ ประกอบด้ ว ย 2 ส่ว น คื อ จิ ต วิ ท ยาการฝึ ก อบรม ประยุก ต์ กับ หลัก ไตรสิ ก ขา และศึก ษา
กาหนดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม จากการสังเคราะห์แนวคิดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของ ปี เตอร์ จี นอร์ ท
เฮ้ าส์ (Peter G. Northouse) และ แกรี่ ยูคล์ (Gary Yukl) เข้ าในหลักการ 3 คือ ครองตน ครองคน ครอง
งาน สรุปเป็ น 6 ประการ คือ การแสดงออกถึงความยุติธรรม การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริ ต การเคารพ
ให้ เกียรติผ้ อู ื่น การให้ บริ การคนอื่น การใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นา การเสริ มสร้ างความร่ วมมือในกลุม่
2) พัฒ นารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทรงคุณ วุฒิ 5 ท่าน และ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
และ 7 กระบวนการ อธิบายได้ ตามรูปภาพโมเดลพระธาตุเจดีย์ 3) ทดลองรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กร ด้ วยการทดลองแบบ
กึ่งทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของกลุ่มทดลอง ภายหลังได้ รับอบรมตามรู ปแบบ
การฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา สูงขึ ้นกว่าก่อนเข้ ารับอบรมฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม, รูปแบบการฝึ กอบรม, หลักไตรสิกขา

จ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

THE STUDY AND DEVELOPMENT OF TRAINING MODEL
ACCORDING TO THE THREEFOLD TRAINING TO
STRENGTHEN ETHICAL LEADERSHIP FOR THE EXECUTIVE
OFFICERS AND THE TEAM LEADERS OF AN
ORGANIZATION
SUPHAKORN CHANTRAWUTIKORN
DOCTOR OF PHILOSOPHY
2019
Associate Professor Dusadee Yoelao , Ph.D.

This study was conducted using mixed methods research and the aims of the
study were as follows: (1) to study the Training Model, according to Threefold Training in
Buddhism (TMTT) and Ethical leadership (EL); (2) to develop a Training Model according to
TMTT in order to strengthen EL among executive officers and the team leaders in an
organization; and (3) to trial the training model according to TMTT before actual use. This
research was divided in 2 phases: qualitative and quantitative research. The results of this
study revealed the following: (1) to study and gain knowledge from TMTT. That separate
2 parts: the Psychology of Training and Threefold Training in Buddhism were studied to
determine ethical leadership from the synthetic concept of EL of Peter G. Northouse and Gary
Yukl into three principles of leadership that consisted of self-dominance, people dominance,
and work dominance to be the 6 EL that consisted of showing justice, manifesting honesty,
respecting others, serving others, the use of the power and influence of leaders and building
community; (2) to develop TMTT from in-depth interview the Scholars and Practitioners
5 people and evaluate TMTT from the specialists with a total of 5 people to be TMTT and
consisted of three steps and seven procedures that explained a picture of model of a pagoda;
(3) the trial of TMTT with quasi-experimental research revealed that after training with TMTT,
the results showed that the average ethical scores of the experimental group was significantly
higher than the scores before training at a level of .01
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
โลกเราปั จจุบนั นี ้เต็มไปด้ วยผู้นาที่แสวงหาผลประโยชน์และนึกถึงแต่ตวั เองมากกว่าจะ
นึกถึงผู้อื่น เหตุที่เป็ นเช่นนันเพราะเราขาดแบบอย่
้
างของผู้นาที่แตกต่างไปจากผู้นาแบบเดิมๆ ที่เรา
เคยเห็นจนชินชา เมื่อลูกน้ องหรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชามองเห็นแต่ผ้ นู าที่นึกถึงแต่ตวั เองและเอาแต่กดขี่
ผู้อื่น พวกเขาย่อมไม่อาจกลายเป็ นนาแบบอื่นได้ นอกจากก้ าวขึ ้นมาเป็ นผู้นาที่ชอบกดขี่ในแบบที่
พวกเขาเคยโดน กลายเป็ นวงจรต่อเนื่องร่ าไปไม่ร้ ูจบ (Blanchard, 2550: 19) ในการพัฒนาองค์กร
ให้ บรรลุประโยชน์และไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยสาคัญหลายประการ แต่ปัจจัยหนึ่งที่
มีความสาคัญมาก คือ การมีผ้ นู าที่ดีและมีผ้ ตู ามที่ดีด้วย บริ บทของภาวะผู้นาในยุคใหม่อนั เป็ นที่
ยอมรับได้ เปลี่ยนแปลงไป จากภาวะผู้นาที่มีอานาจสัง่ การแบบเด็ดขาด เป็ นภาวะผู้นาที่มีคณ
ุ ธรรม
มีเหตุผล รับฟั งและประสานแนวความคิดเห็นต่างๆ จากผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุจุดหมาย และประสบ
ความสาเร็จไปด้ วยกัน กล่าวคือ ภาวะผู้นาเชิงคุณธรรม (Ethical Leadership)” ในที่นี ้ พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โต) (2551: 44-45) ได้ กล่ า วแสดงความเห็ น ไว้ ว่ า “ผู้ เป็ นนั ก ปกครอง เป็ น
นักการเมือง เป็ นนักบริ หาร ต้ องถือเป็ นเรื่ องสาคัญว่า ตอนนี ้จะออกสู่ภาคปฏิบตั ิ ต้ องตังหลั
้ กก่อน
การที่จะตังหลั
้ ก ก็คือจะต้ องยึดถือธรรมเป็ นใหญ่ คือถือหลักการ กฎกติกา กฎหมาย ถื อความจริ ง
ความถูกต้ อง ความดีงาม เหตุผล ประโยชน์ สุขที่แท้ เป็ นใหญ่ เป็ นเกณฑ์ เป็ นมาตรฐาน เมื่อถือ
ธรรมเป็ นใหญ่ ก็เห็นแก่ธรรม เห็นแก่ความจริ ง ความถูกต้ องความดีงาม และยึดถือตามหลักการ
กฎกติกา รวมทังกฎหมาย
้
ตังธรรมาธิ
้
ปไตยเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ก็จะไม่เอนเอียงไปข้ างไหน
ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่เห็นแก่พรรคพวก ไม่เห็นแก่คะแนนนิยม เป็ นต้ น และจะมีความชัดเจนใน
การทางาน” นอกจากนี ้ ท่าน ว.วชิรเมธี (2552:12) ได้ กล่าวถึงบทบาทของผู้นาในการเป็ นผู้กาหนด
องค์ กรว่า “ผู้นาเป็ นผู้กาหนดชะตากรรมทัง้ ของตัวผู้น า ผู้ตาม ขององค์ กร ของสังคมและของโลก
ทังหมด
้
ถ้ าองค์กร บริ ษัท สถาบัน สังคม หรื อประเทศใด มีผ้ นู าที่เปี่ ยมไปด้ วยภาวะผู้นา (Leadership)
องค์ กร บริ ษัท สถาบัน หรื อประเทศนัน้ ๆ ย่อมมีแต่ความเจริ ญรุ่ งเรื อง แต่ถ้าการณ์ กลับเป็ นในทาง
ตรงกันข้ าม องค์กรเป็ นต้ นนันๆ
้ ก็ยอ่ มจะพบแต่ความล้ มเหลว”
แนวคิดในการบริ หารและพัฒนาองค์กรปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงไป อดีตที่ผ่านมา
ผู้น าขององค์ก รให้ ค วามส าคัญ เพีย งแค่ผ ลผลิต ผลประโยชน์ และผลก าไรทางธุ ร กิจ แต่ใ น
ปั จจุบนั แนวคิดดังกล่าวพิสจู น์ให้ เห็นว่า ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของลูกค้ า ความจงรักภักดี
ต่ อองค์ กรของพนัก งาน เกิด ปั ญ หาคอรัป ชั น่ และวัฒ นธรรมการแก่ง แย่ง ชิง ดีช ิง เด่น ฯลฯ
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นักวิชาการและบุคคลในสังคมตระหนักในปั ญหานี ้และเรี ยกร้ องหาผู้นาที่มีจริยธรรม ดังที่ คนพันธุ์ N.
(2557: ออนไลน์) ได้ กล่าวไว้ ว่า ในยุคหลังนี ้ เสียงเรี ยกร้ องให้ มีผ้ ูนาที่มีจริ ยธรรมดังขึ ้นเรื่ อยๆ ทั ้ง
ในสัง คมไทยและสังคมโลก สังคมต้ องการผู้น าที่ มี จริ ยธรรม เพราะเล็งเห็ น แล้ วว่า ผู้ น าที่ ขาด
จริ ย ธรรมน าพาประเทศหรื อองค์ กรไปสู่ความอ่ อนแอ ความแตกแยก ความไร้ ระบบ ความไม่ มี
ประสิทธิ ภาพ ผู้นาที่ไร้ จริ ยธรรมคิดถึงตนเองเป็ นหลัก วางตนเองเป็ นศูนย์ กลางขององค์กร ของ
สังคม คนไทยชินกับผู้นาลักษณะนี ้เป็ นอย่างดี เพราะพบเห็นมานาน ต้ องทนอยู่ด้วย เพราะอยู่ใ น
สังคมเดียวกัน เวลาพูดหรื อนึกถึงผู้นาที่มีจริ ยธรรม ถ้ าเป็ นผู้นาในไทย เราจะนึกถึงผู้นาที่สจุ ริ ต ไม่
คอร์ รัปชัน เป็ นผู้ที่ทาเพื่อสังคม คิดถึงสังคมก่อนคิดถึงตนเอง ถ้ ามีผ้ นู าแบบนี ้ เราเชื่อกันว่าสังคม
น่าจะเป็ นสังคมที่มีความสุข นอกจากนัน้ นภาพร ขันธนภา (2559: 198 - 199) ได้ กล่าวถึงภาวะ
ผู้นาในการส่งเสริ มจริ ยธรรม ไว้ ว่า “ภาวะผู้นาสามารถสร้ างค่านิยมขององค์การและเครื อข่ายทาง
สังคมที่สามารถส่งเสริ มพฤติกรรมที่มีจริ ยธรรมได้ ภาวะผู้นาจะเน้ นหนักในเรื่ องการสร้ างค่านิยมที่
แข็งแกร่ งขององค์การในหมู่พนักงาน สร้ างปทัสฐานในการประพฤติปฏิบตั ิและรู ปแบบความสัมพันธ์
ร่วมกันภายในองค์การ ผู้นาในระดับสูงขององค์การมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดค่านิยม ปทัฏฐาน
และจรรยาบรรณลงไปทัว่ ทังองค์
้ การ ผู้นาสามารถทาให้ เกิดโครงสร้ าง ค่านิยมทัง้ อย่างเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการโดยผ่านหลักสูตรการอบรมและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ พนักงานทาการ
ตัดสินใจอย่างมีจริ ยธรรมได้ ความรู้ สกึ ของพนักงานว่าบริ ษัทของพวกเขามีบรรยากาศทางจริ ยธรรม
จะนาไปสูผ่ ลลัพธ์การดาเนินงานที่ดีขององค์การ ทังในเรื
้ ่ องของการเพิ่มผลผลิตและทีมงาน และเป็ น
สิ่งจาเป็ นที่พนักงานทัง้ ภายในฝ่ ายของตนและระหว่างฝ่ ายต่างๆ ทั่วทัง้ องค์การจะต้ องมีวิสยั ทัศน์
ร่ วมกันในเรื่ องความศรัทธาและไว้ วางใจซึ่งกันและกัน พนักงานต้ องการที่จะได้ รับการปฏิบตั ิต่อกัน
ด้ วยความนับถืออย่างเท่าเทียมกัน”
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้บริ หารท้ องถิ่น (ที่มาจากการเลือกตัง)้ สมาชิกสภา
ท้ องถิ่น ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น และประชาชนผู้รับบริ การจากองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นต่อการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น ของสานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น สารวจจากแบบสอบถามทังสิ
้ ้น 3,235 ชุด พบว่า ด้ าน
ความต้ องการให้ ปรับปรุ งแก้ ไขการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นในประเด็น
ของหลักคุณธรรมเป็ นอันดับหนึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 67.21 อันดับสอง ได้ แก่ หลักนิติธรรม คิดเป็ นร้ อย
ละ 61.15 อันดับสาม คือ หลักความโปร่งใส คิดเป็ นร้ อยละ 56.56 อันดับสี่ คือ หลักการมีสว่ นร่วม
คิดเป็ นร้ อยละ 50.08 อันดับห้ า คือ หลักความรับผิดชอบ คิดเป็ นร้ อยละ 46.07 และอันดับสุดท้ าย
เป็ นหลักความคุ้มค่า คิดเป็ นร้ อยละ 45.49 สภาพปั ญหาหลักคุณธรรม คือ ไม่ซื่อสัตย์ , ไม่มีความ
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เอือ้ เฟื ้อเอือ้ อาทรผู้มารับบริ การ, ใช้ กิริยาวาจาไม่สุภาพ, เลือกปฏิบัติ , ขาดความโปร่ งใส, ขาด
ความยุติธรรม, ขาดความชัดเจน, ขาดความเป็ น มิตร, ขาดความจริ งใจ, ขาดความเสมอภาค
(สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น, 2562: ออนไลน์)
การศึกษาสารวจความคิดเห็นดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า ผลการสารวจชี ้ตรงกันในประเด็น
ควรมุง่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ เกิดขึ ้นในองค์กร เป็ นองค์กรที่โปร่งใส ที่เรี ยกว่า “บรรษัทธรร
มาภิบาล” เพราะย่อมก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในองค์กร พนักงานบริ ษัท ลูกค้ าย่อมตอบแทนความ
เชื่อมั่นด้ วยดี คือ พนักงานบริ ษัทเกิดขวัญกาลังใจ ทางานเต็มที่ ลูกค้ าใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ ของ
องค์กร ผลดีหรื อผลกาไรย่อมเกิดขึ ้นต่อองค์กร แต่การที่จะขับเคลื่อนการเป็ นองค์กรที่พฒ
ั นาด้ าน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ไ ด้ ต้ องอาศั ย ผู้ น า (Leader) ที่ มี ภ าวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรม (Ethical
Leadership) เป็ นผู้ขบั เคลื่อนและนาองค์กรไปสู่องค์กรที่โปร่ งใส / เปี่ ยมคุณ ธรรม ในส่วนของ
รู ป แบบการฝึ ก อบรมเพื ่อ พัฒ นาภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรม ได้ มี การศึกษารู ปแบบภาวะผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรม เช่น งานวิจยั ของ ฐิ ตินนั ท์ เสริ มสาธนสวัสดิ์ (2558: 31-37) ได้ ศึกษารู ปแบบภาวะผู้นา
จริ ยธรรมทางพุทธศาสนาของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่ประกอบด้ วย 3 หลักธรรม ผลสรุ ป
ว่า หลักทศพิธราชธรรม 10 ประกอบด้ วย 10 ด้ าน, หลักพรหมวิหารธรรม 4 ประกอบด้ วย 4 ด้ าน
และ หลักสังคหวัตถุธรรม 4 ประกอบด้ วย 4 ด้ าน และเมื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบ
ภาวะผู้นาจริ ยธรรมทางพุทธศาสนาของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า หลักธรรมทัง้ 3 มี
ความเป็ นไปได้ ในระดับมาก และมากที่สดุ สาหรับงานวิจยั ต่างประเทศ อลัน ลอว์ตนั และอิลิน่า
แพซ (Alan Lawton & Iliana Paez, 2014: 639-649) ศึกษาการพัฒนาโครงร่ างของภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรม สรุ ปแนวคิดและวรรณกรรมโดยรวมว่า 1) ผู้นาเชิงจริ ยธรรมมีลกั ษณะเด่นประกอบด้ วย
คุณงามความดี (virtue) การยึดหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์ (integrity) และความถูกต้ องแท้ จริ ง
(authenticity) 2) ผู้นาเชิงจริ ยธรรมทาสิ่งที่ พวกเขาต้ องทาด้ วยความรับผิดชอบอย่างหนักแน่น
(responsibility seriously) การเข้ าใจความรู้สกึ (sensitive) ประกอบด้ วยแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นา
เชิ ง จริ ย ธรรม รวมจุ ด ในเรื่ อ ง “การคิ ด อย่ า งรู้ แจ้ งโดยอั ต โนมั ติ ” (autonomous subject of
Enlightenment thinking) 3) เหตุผลที่ผ้ นู าเชิงจริยธรรมต้ องทาตามอย่างที่พวกเขาทา และผลของ
ภาวะผู้น าเชิ งจริ ย ธรรม เป็ น การรวมจุด สัม พัน ธ์ เชื่ อ มโยงระหว่างภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรมและ
ประสิทธิ ภาพในการนาให้ เกิดจานวนผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ มิติที่แตกต่างนาไปสู่ภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรมถูกทดสอบและนาเสนอออกมาในรู ปแบบวงกลม 3 วงที่ประสานกันอยู่ ได้ แก่ คุณงาม
ความดี (virtue) วัต ถุป ระสงค์ (purpose) และการปฏิ บัติ (practice) จากการศึกษาภาวะผู้น า
จริยธรรมดังกล่าว ผู้วิจยั พบว่า การศึกษายังอยูใ่ นหลักการกว้ างๆ และมีการศึกษาไม่กว้ างขวางนัก
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โดยปรากฏศึกษาวิจยั ในผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่คอ่ ยมีการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
นัก ทัง้ รู ปแบบการฝึ กอบรมเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมทางจิตวิทยาตะวันตกและวัฒ นธรรมแบบ
ตะวันตก ผู้วิจัยจึงตังค
้ าถามวิจัยเพื่อศึกษารู ปแบบการฝึ กอบรมทางจิตวิทยาตะวันออก พบว่า
รู ป แบบการฝึ ก อบรมทางจิ ต วิ ท ยาตะวัน ออก ปรากฏอยู่ในหลัก พระพุท ธศาสนา ได้ แ ก่ หลัก
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปั ญญา) ทังนี
้ ้ รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิ กขาที่
ปรากฏในพระพุทธศาสนาเป็ นรูปแบบที่ผ่านการฝึ กฝนอบรมมนุษย์มายาวนานมากกว่า 2,500 ปี
มีความลึกซึ ้ง มุ่งเป้าหมายเพื่อการตัดกิเลส เข้ าสูพ่ ระนิพพาน อันเป็ นรูปแบบของบรรพชิต การนา
รูปแบบตามหลักไตรสิกขามาเพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) สาหรับ
คฤหัสถ์ จึงควรศึกษาให้ เป็ นรูปแบบเฉพาะที่มีความเหมาะสมกับบุคคลในองค์กร ดังนัน้ ผู้วิจยั จึง
สนใจศึกษารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของ
ผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กร โดยมุ่งจุดสนใจศึกษาในผู้บริ หารและหัวหน้ างานขององค์กรใน
หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วนตาบล หรื อระดับ
เทศบาล เนื่องจากท่านเหล่านัน้ มีลกั ษณะการทางานที่ต้องปฏิสมั พันธ์และให้ บริการประชาชน อีก
ทังต้
้ องรักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม คือ ประเทศชาติ บ้ านเมือง เป็ นใหญ่เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน ซึ่งลักษณะการทางานมีความสอดคล้ องกับหลักการแนวคิดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของ
Northouse และ Gary Yukl โดยผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาหลักการแนวคิดของทัง้ 2 ท่าน ได้ แก่ ภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรม 5 ประการ ของ Northouse (2010: 387-393) และแนวคิดตามเกณฑ์วดั ลักษณะภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรม 8 ประการ ของ Gary Yukl (2010: 350) นามากาหนดเป็ นกรอบคุณ ลักษณะ
และพัฒนาเป็ นแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ประกอบด้ วยคุณลักษณะ 6 ประการ ได้ แก่
1) การแสดงออกถึง ความยุต ิธ รรม (shows justice) 2) การยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
(manifests honesty) 3) การเคารพให้ เกี ย รติ ผ้ ู อื่ น (respect others) 4) การให้ บริ ก ารคนอื่ น
(serves others) 5) การใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นา (Use of leader power and influence) 6)
การเสริมสร้ างความร่วมมือในกลุม่ (builds community) จากนัน้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อศึกษา
หาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะทั ้ง 6 ประการให้ บรรลุผลสาเร็ จ โดยตังสมมติ
้
ฐานพัฒนารู ปแบบ
การฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาให้ มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิผลในการเสริ มสร้ างผู้บริ หารและหัวหน้ างาน
องค์กรให้ เป็ นผู้มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมมากขึน้ เพื่อประโยชน์ ในการธารงความเป็ น “ธรรมาภิ
บาล” และพัฒนาองค์กร ประเทศชาติสืบไป
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คาถามของการวิจยั
เพื่อค้ นหาคาตอบการวิจยั รู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์กร ผู้วิจยั ได้ ตงค
ั ้ าถาม ดังนี ้
1. รู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของ
ผู้บ ริ ห ารและหั ว หน้ างานองค์ ก ร ที่ เหมาะสมในการน าไปใช้ มี ห ลัก การและเทคนิ ค วิ ธี ก าร
กระบวนการอย่างไร
2. รู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาที่ ได้ รับการพัฒนาแล้ ว สามารถเสริ มสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์กร ได้ หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม และรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา สาหรับเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์กร
3. เพื่อทดลองรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา สาหรับเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์กร ก่อนนาไปเสนอใช้ ตอ่ ไป
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี ้ เป็ นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) ใช้ แบบแผนสารวจ
บุกเบิก (The Exploratory sequential Design) เป็ นแบบแผนในการวิจยั ดาเนินการศึกษาเป็ น 2
ระยะต่อเนื่องกัน (Two Phase Study) ได้ แก่ ดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ก่ อ น และเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ต่ อ มาในภายหลั ง ตามแบบแผน Theory
Development Model (รัตนะ บัวสนธ์ , 2555: 116) ดังภาพที่ 1

QUAL

QUAL
Results

ระยะที่ 1

Develop
Taxonomy
Or Theory

QUAN
Results

QUAN

ระยะที่ 2

ภาพประกอบ 1 แบบแผนในการวิจยั

Interpret
QUAL - QUAN
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1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 งานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผู้ ให้ ข้ อมู ล : ผู้ วิ จัย เชิ ญ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ เป็ นนั ก วิ ช าการ (Scholars) และนั ก
ปฏิบตั ิการ (Practitioners) ที่มีความรอบรู้หลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาและเชี่ยวชาญด้ าน
พัฒนาบุคลากร เป็ นผู้ให้ ข้อมูลรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
จริ ย ธรรม โดยใช้ ก ารเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 ท่ า น
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
1.1.1 นักวิชาการ (Scholars) หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรอบรู้หลักไตรสิกขา
และการประยุกต์จิตวิทยาการฝึ กอบรมกับหลักไตรสิกขา หรื อจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม จานวน 3 ท่าน
1.1.2 นักปฏิบตั ิการ (Practitioners) หรื อ ผู้นาองค์กร ผู้มีองค์ความรู้ ในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร จานวน 2 ท่าน
1.2 งานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากร: ได้ แก่ ผู้บริ หาร และหัวหน้ างาน ขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
จังหวัดพะเยา จานวน 118 คน
กลุ่มตัวอย่ าง: ได้ แก่ ผู้บริ หาร และหัวหน้ างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดพะเยา ที่ได้ รับคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชา โดยตอบรับเข้ าร่ วมงานวิจยั จานวน 24 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 12 คน
และกลุม่ ควบคุม 12 คน
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้ น: วิธีการที่ใช้ ในการฝึ กอบรม 2 ประกอบด้ วย
2.1 รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา สาหรับกลุม่ ตัวอย่างทดลอง
2.2 การให้ ความรู้เรื่ อง ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม สาหรับกลุม่ ตัวอย่างควบคุม
2.2 ตั ว แป รตาม : ภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรม (Ethical Leadership) ประกอบด้ วย
คุณลักษณะ 6 หลักการ ดังนี ้
2.2.1 การแสดงออกถึงความยุติธรรม (shows justice)
2.2.2 การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต (manifests honesty)
2.2.3 การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น (respect others)
2.2.4 การให้ บริการคนอื่น (serves others)
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2.2.5. ก ารใช้ อ าน าจแล ะอิ ท ธิ พ ล ขอ งผู้ น า (Use of leader power and
influence)
2.2.6 การเสริมสร้ างความร่วมมือในกลุม่ (builds community)
3. นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
3.1.รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา (The training model according to the
threefold training) หมายถึง รู ปแบบการฝึ กฝน พัฒนาบุค คลให้ มีความเจริ ญ มีศกั ยภาพสูงขึ ้น
ด้ วยวิธีการฝึ กอบรมตามหลักการของไตรสิกขา เสริม และผสานวิธีด้วยจิตวิทยาการฝึ กอบรมพื ้นฐาน
ได้ แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) ประกอบด้ วยหลักการใหญ่ 3 ประการ คือ ศีล (Normal
Behavior), สมาธิ (Concentration) และปั ญ ญา (Wisdom) ผู้วิจัย ได้ พัฒ นาชื่ อ ว่า รู ป แบบการ
ฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิ ก ขา เพื่ อ เสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ งจริ ย ธรรม สรุ ป ได้ 3 ขัน้ ตอน และ 7
กระบวนการ ดังนี ้
3.1.1. ขันน
้ าสูก่ ารพัฒนา
1) กระบวนการกัลยาณมิตร เป็ นกระบวนการเดียวกันกับปรโตโฆสะ (เสียง
จากผู้อื่น) อันเป็ นจุดสาคัญเริ่ มต้ น ด้ วยการที่ผ้ อู บรมเริ่ มกระบวนการเรี ยนรู้ โดยทาตนเป็ นปั จจัย
ภายนอก เป็ นเสมือน Motivator ผู้กระตุ้น สร้ างความสัมพันธ์ มิตรภาพระหว่างผู้อบรมและผู้รับ
การอบรม ให้ เกิดความรู้สกึ อบอุ่น สบายใจ เชื่อใจ และไว้ วางใจ ให้ ทกุ คนล้ วนเป็ นกัลยาณมิตรต่อ
กัน โดยผู้อบรมปฏิบตั ิตนตังอยู
้ ่ในหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ได้ แก่ 1) ปิ โย น่ารัก 2) ครุ น่า
เคารพ 3) ภาวนีโย น่าเจริ ญใจ 4) วัตตา รู้ จกั พูดให้ ได้ ผล 5) วจนักขโม อดทนต่อถ้ อยคาต่างๆ 6)
คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่ องลึกซึ ้งให้ เข้ าใจได้ ง่าย 7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกั นาในทาง
เสื่อมเสีย จากนันสร้
้ างบรรยากาศความเป็ นกัลยาณมิตรต่อกันระหว่างผู้อบรมและผู้รับการอบรม
ด้ วยเทคนิ ค วิธีก ารของปั จจัย หลัก คื อ ปรโตโฆสะ (Voice from other people) เสี ย งจากผู้อื่ น
โดยเฉพาะเสียงจากกัลยาณมิตร คาว่า เสียงจากผู้อื่น นี ้ มิได้ หมายถึงเพียงแค่การพูดบรรยาย ของผู้
อบรม แต่หมายถึง เทคนิควิธีการทางจิตวิทยาอื่นๆ ที่สามารถสื่อสาร จุดประกายให้ เกิดความเป็ น
กัลยาณมิ ตรต่อกัน หรื อปฏิ สัมพันธ์ ที่ ดี ต่อกันระหว่างผู้อบรมและผู้รับการอบรมด้ วย ได้ แก่ การ
อภิปราย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมสารสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ ปั จจัยนี ้เป็ นสิ่งสาคัญ
ประการแรกก่อนเข้ าสูก่ ารฝึ กอบรมในการพัฒนา ที่ผ้ อู บรมควรดาเนินการก่อนเสมอ
2) กระบวนการสร้ างฉันทะ (ความพอใจ) ได้ แก่ การสร้ างความพอใจในภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรม น้ อมนาให้ เกิดความพอใจในการฝึ กฝนตนเองตามรูปแบบ/หลักสูตรการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา แบ่งเป็ นความพอใจ 2 ระดับ คือ 1) ความพอใจเบือ้ งต้ น เกิดจากแรงจูงใจ
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ภายนอก โดยการเสริ มแรง และใช้ กระบวนการอบรมฯ ของผู้อบรมต่อผู้รับการอบรมให้ เกิดความ
ประทับใจ ความรู้ สึกชื่นชมในการประกอบคุณความดีของผู้นาเชิงจริ ยธรรม หรื อในการประสบ
ความสาเร็ จของบุคคลต้ นแบบผู้น าเชิงจริ ยธรรม น าให้ เกิ ดความพอใจในการฝึ กฝนตนเองตาม
รู ปแบบ/หลักสูตรการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา 2) ความพอใจรักใคร่ เกิดจากแรงจูงใจภายใน
เป็ นความพอใจที่ จะฝึ กฝนและแสดงภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมต่อเนื่ องด้ วยตนเอง ภายหลังผ่าน
กระบวนการเสริ มแรง และกระบวนการฝึ กอบรมฯ เกิดเป็ นความพอใจรักใคร่ ที่จะกระทา โดยใช้
ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาพื ้นฐานที่จาเป็ นต้ องใช้ ในโมดุลแต่
ละโมดุล ของหลัก สูต รฯ เพื่ อ เสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรม ร่ ว มกับ หลัก ไตรสิ ก ขา ได้ แ ก่
แรงจูงใจ 3 ประการ คือ 1) แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ (Achievement Motive) 2) แรงจูงใจใฝ่ สัม พัน ธ์
(Affiliative Motive) และ 3) แรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Power Motive)
3.1.2 ขันการฝึ
้
กฝนอบรม
1) กระบวนการของปั ญ ญา หมายถึง การปฏิ บัติ ส าหรั บ ฝึ ก อบรมในทาง
ปั ญญาให้ เกิดความรู้ เข้ าใจในสัจธรรมตามความเป็ นจริ ง มีความคิดถูกต้ องดีงาม รู้ จกั พิจารณา
ไตร่ ตรอง ตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีความเข้ าใจตนเองและผู้อื่น เห็ นความสาคัญในการลด
ความอยาก (วิราคะ) คลายความยึดมั่น (อนุปาทาน) ตามหลักของมรรคมีองค์ ๘ ที่สงเคราะห์
มรรค 2 องค์ เข้ าในปั ญ ญา ได้ แก่ สัมมาทิฐิ (ความเห็ นชอบ) คือ การตัง้ ความคิดให้ ตรงทาง มี
ความคิดถูกต้ องดีงาม ตามทานองครองธรรม ไม่หลงผิดด้ วยความไม่ร้ ู (อวิชชา) อันนาไปสู่ความ
มืดบอดทางปั ญญา และ สัมมาสังกัปปะ (ความดาริ ชอบ) คือ การมีวิจารณญาณ รู้ จกั พิจารณา
ไตร่ ตรองเหตุผลจนนาไปสู่การแก้ ปัญหาชีวิต ปั ญหาการพัฒนาองค์กร อย่างเป็ นระบบ ที่เรี ยกว่า
โยนิโสมนสิการ (การพิจารณาเหตุผลโดยอุบายอันแยบคาย) นัน่ เอง
2) กระบวนการของสมาธิ หมายถึง การปฏิบตั ิสาหรับฝึ กอบรมในทางจิตใจ
ให้ มีความสงบ (สันติ) ไม่ฟงุ้ ซ่าน (อวิกเขปะ) มีความแน่วแน่เป็ นอารมณ์เดียว (เอกัคคตา) เกิดเป็ น
จิ ต ที่ มี พ ละก าลัง (พลวะจิ ต ตะตา) ในการท าการงานต่างๆ หรื อ สิ่ง ที่ มุ่งหวังตัง้ ใจ ให้ ป ระสบ
ผลสาเร็ จ ตามหลักของมรรคมีองค์ 8 ที่สงเคราะห์มรรค 3 องค์เข้ าในสมาธิ ได้ แก่ สัมมาวายามะ
(เพียรชอบ) คือ มีความขยันหมัน่ เพียรอย่างตังมั
้ น่ ดาเนินการงานต่างๆ ด้ วยความอดทนต่อเนื่อง
ไม่ท้อถอย, สัมมาสติ (ระลึกชอบ) คือ มีความระลึกเท่าทันจิตของตน กาหนดจิตของตนได้ ก่อนจะ
กระทา พูด หรื อคิด สามารถกาหนดระลึกได้ เกิดวิจารณญาณ ตรึ กตรอง ใคร่ ครวญก่อนอย่างมี
เหตุผล สัมมาสมาธิ (จิตตังมั
้ น่ ชอบ) คือ มีจิตรู้ ตวั ทั่วพร้ อม จิตมีความนิ่งแน่วแน่ มีกาลังในการ
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รับมือกับสถานการณ์หรื อทางานภายใต้ ความกดดันต่างๆ ได้ โดยไม่หวัน่ ไหว อันเป็ นสภาวะจิตใจที่
มีความสุข สดชื่น แจ่มใส และมัน่ คงเป็ นปรกติ
3) กระบวนการของปั ญ ญา หมายถึง การปฏิ บัติ ส าหรั บ ฝึ ก อบรมในทาง
ความประพฤติด้านศีลธรรมจรรยา หรื อข้ อประพฤติปฏิบตั ิต่างๆ ในการฝึ กฝนตน พัฒนาให้ เป็ นผู้
แสดงออกทางกายและวาจาด้ วยเมตตากรุ ณ า ประกอบด้ วยสติปัญ ญา สามารถปฏิบตั ิงานให้
บรรลุผลสาเร็ จเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นหลักมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน และเพื่อพัฒนาสังคม
องค์กร ให้ สงบสุขและมีความเจริ ญยัง่ ยืน ตามหลักของมรรคมีองค์ ๘ ที่สงเคราะห์มรรค 3 องค์เข้ า
ในศีล ได้ แก่ สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) คือ สารวมวาจา ใช้ คาพูดประกอบด้ วยเมตตา สามารถ
ชี ้แนะ โน้ มน้ าวใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ดาเนินงานประสบผลสาเร็ จด้ วยดี, สัมมากัมมันตะ (การงาน
ชอบ) สารวมกาย การแสดงออกทางกายด้ วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่ลแุ ก่อานาจของตนในการ
เบียดเบียนผู้อื่น, สัมมาอาชีวะ (เลี ้ยงชีพชอบ) ดาเนินชีวิต ประกอบอาชีพของตนด้ วยความสุจริ ต
ไม่ทุจริ ต คอรัปชัน่ สามารถบริ หารปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชา และพัฒนาองค์กรให้ สงบสุข และมี
ความเจริญยัง่ ยืน
3.1.3 ขันบรรลุ
้
ผลของการพัฒนา
1) กระบวนการเห็นแจ้ งด้ วยตนเอง คือ เห็ นแจ้ งโดยประจักษ์ ตระหนักถึง
ผลประโยชน์ หรื อคุณ ค่าของการฝึ กฝนอบรมตามรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาด้ วย
ตนเอง ภายหลังผ่านกระบวนฝึ กฝนอบรมฯ แล้ ว เกิดความสว่างของปั ญญาควบคูก่ บั ศรัทธาในการ
ที่จะดาเนินการเรี ยนรู้และฝึ กฝนในกระบวนการของไตรสิกขาในชีวิตของตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป
2) กระบวนการสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม 6 ประการด้ วยตนเอง ได้ แก่ การ
แสดงออกของบุคคลผู้ผ่านการอบรม ด้ วยการสร้ าง หรื อ วางแผนในการพัฒนาได้ ด้วยตนเอง เป็ น
การผลิดอกออกผล สร้ างพฤติกรรมอันเป็ นคุณ ลักษณะของผู้นาเชิงจริ ยธรรม คือ การครองตน
ครองคน และครองงาน น าองค์ ก รสู่เป้า หมายความส าเร็ จ อัน ได้ แ ก่ การสร้ างภาวะผู้น าเชิ ง
จริยธรรม 6 ประการ ดังกล่าวไว้ ในข้ อ 3.2 ต่อไป
3.2 ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม (Ethical Leadership) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่
จะมาประสานช่วยให้ คนทังหลายรวมกั
้
น พากันไปด้ วยดี สู่จดุ หมายที่ดีงาม โดยถูกต้ องตามธรรม
และด้ วยความยุติธรรม เป็ นผู้มีความประพฤติสจุ ริ ตเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม ประพฤติเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน เป็ นผู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้อื่น เพื่อความ
รักใคร่ สามัคคี ซื่อสัตย์สจุ ริต และไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน ในที่นี ้ สังเคราะห์หลักการพฤติกรรม
ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 5 ประการ ของ Northouse (2016: 341-348) และแนวคิดลักษณะภาวะ
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ผู้นาเชิงจริ ยธรรม 8 ประการ ของ Gary Yukl (2010: 350) มาพัฒนาเป็ นภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 6
ประการ ได้ แก่
3.2.1 การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น (respect others) หมายถึง ลักษณะที่แสดงออก
ของผู้นาด้ วยการเคารพและให้ เกียรติในสิทธิ การแสดงออกทางความคิด และศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษ ย์ ของผู้ตาม เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ูตามสามารถปฏิบัติงานให้ ประสบผลสาเร็ จและบรรลุตาม
เป้าหมาย ได้ แก่ การยอมรับศักยภาพหรื อความสามารถของผู้ตาม รับฟั งความคิดเห็น เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูตามได้ แสดงความคิดเห็น ตามความต้ องการ การรู้ จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเคารพให้
เกียรติผ้ ตู ามสมศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์และตาแหน่งหน้ าที่การงานของเขา
3.2.2 การให้ บริ การคนอื่น (serves others) หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกของ
ผู้นาในฐานะเป็ นผู้ให้ บริ การผู้ตามให้ เกิ ดความประทับใจ โดยให้ การสนับสนุน ส่งเสริ มในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อโน้ มน้ าวจูงใจให้ ผ้ ตู ามสามารถปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมาย ได้ แก่ การวางตัวเป็ น
กันเองกับผู้ตาม การสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน การสอดส่องและช่วย
แก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน การจัดสวัสดิการด้ านครอบครัว และสุขภาพ การช่วยเหลือผู้ตามเมื่อ
เจ็บป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุ
3.2.3 การใช้ อ านาจและการใช้ อิ ท ธิ พ ลของผู้น า (Use of leader power and
influence) หมายถึง ลักษณะการใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นาที่ เป็ นไปโดยยึดหลักความถูกต้ อง
ชอบธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็ นใหญ่ ไม่ลแุ ก่อานาจ กระทาการตามอาเภอใจหรื อตามความ
ต้ องการของตนเอง ทังไม่
้ เป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคคลบางคน บางกลุ่ม ได้ แก่ การ
เว้ นการตัง้ กฎระเบียบ คาสั่งโดยไม่เป็ น ธรรม การไม่ใช่อานาจสั่งการ ดุด่า ขู่เข็ญ ผู้ตามเพื่อให้
ปฏิบตั ติ ามความพอใจของตน ความเป็ นผู้มีวิจารณญาณ รอบคอบ ในการลงโทษทางวินยั ตามเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.2.4 การแสดงออกถึงความยุติธรรม (shows justice) หมายถึง ลักษณะของผู้นา
ที่แสดงออกให้ เห็นถึงความเที่ยงธรรม ยุติธรรม ไม่ลาเอียง หรื อเห็นแก่พวกพ้ องของตนเอง เป็ น
พฤติกรรมแสดงให้ ผ้ ตู ามในองค์กรเกิดความมัน่ ใจหรื อเชื่อมัน่ ในตัวผู้นาว่า มีความโปร่งใส ชัดเจน
ตรงไปตรงมา ได้ แก่ การบริ หารจัดการเลื่อนชั ้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง และสวัสดิการอื่นๆ
โดยเสมอภาค การตัด สิน ปั ญ หา/ความขัด แย้ ง ในองค์ก รด้ วยความยุติธ รรม ปราศจากความ
ลาเอียง การยกย่องและให้ รางวัลผู้ปฏิบตั ิงานดีเด่นโดยเสมอหน้ า
3.2.5. การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (manifests honesty) หมายถึง ลักษณะ
ของผู้ น าที่ ยึ ด มั่ น ธ ารงไว้ ซึ่ งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ไม่ แ สดงออกถึ งความโลภ หรื อ ความทุ จ ริ ต

11
(Corruption) โดยปฏิบตั ิตนให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีต่อบุคคลในองค์กร ได้ แก่ การไม่ร่ าร้ องขอเงินทอง
หรื อเรี ยกผลประโยชน์อื่นใดเป็ นค่าตอบแทนแก่ตนเองในทางมิชอบ การไม่แสดงพฤติกรรมอันชวน
สงสัยแก่ผ้ ตู ามว่า เป็ นการทุจริต (Corruption) ความเป็ นผู้มีสจั จะในการกระทาและพูด คือ พูดอย่างไร
ทาเช่นนัน้ ไม่บดิ พลิ ้วจากสัญญาที่ได้ ตกลงไว้ การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริต
และสัง่ สอนผู้ตามให้ ดารงตนในความซื่อสัตย์สจุ ริตด้ วย
3.2.6. การเสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ ในกลุ่ ม (builds community) หมายถึ ง
ลักษณะของผู้น าที่ มี พ ลังขับ เคลื่อน สร้ างสรรค์ ให้ เกิ ดการท างานร่ วมมื อกัน ของที มงานด้ วยดี
เพื่อให้ บรรลุสเู่ ป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตกลงร่วมกัน หรื อกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
ตลอดจนทางานให้ สาเร็ จด้ วยกัน ได้ แก่ การสร้ างความร่ วมมือโดยคานึงถึงวัฒนธรรมหรื อค่านิยม
กลุม่ ไม่สร้ างแรงกดดันหรื อมุ่งงานจนเกินไป การมอบหมายงาน การจัดวางตัวบุคคลผู้ปฏิบตั ิงาน
ได้ เหมาะสมตามความสามารถ การดูแลเอาใจใส่ วางแผน ประสานงาน ติดตาม แก้ ไขปั ญหาของ
ทีมงานเป็ นอย่างดี การให้ กาลังใจและพัฒนาทีมงานให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ผู้บริ หารองค์กร หมายถึง บุคคลระดับผู้นา ผู้มีอานาจสัง่ การ บังคับบัญชาระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึง่ ได้ รับดารงตาแหน่งจากการเลือกตังตามวาระ
้
3.4 หัวหน้ างานองค์กร หมายถึง บุคคลระดับหัวหน้ าระดับปฏิบตั ิการ ของหน่วย ฝ่ าย
และแผนกในองค์กร ผู้มีอานาจสัง่ การ บังคับบัญชาระดับหน่วย ฝ่ าย และแผนกในองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น เป็ นข้ าราชการผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามนโยบาย และการบังคับบัญชาของผู้บริหารองค์กร
สมมติฐานในการวิจัย
การวิ จัย นี ้ เป็ น การศึก ษาและพัฒ นารู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิ ก ขา เพื่ อ
เสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กร พัฒนาขึ ้นด้ วยการเก็บข้ อมูล
เชิ งคุณ ภาพจากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก และตรวจสอบความถูก ต้ อ งสอดคล้ อ งของรู ป แบบกับ
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากนัน้ ดาเนินการวิจยั เชิงปริมาณด้ วยการทดลองรูปแบบและหลักสูตร
โดยตังสมมติ
้
ฐาน 2 ข้ อ ดังนี ้
1. ผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กรที่เข้ ารับอบรมตามรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมหลังการทดลอง สู งกว่า
ก่อนการทดลอง
2. ผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กรที่เข้ ารับอบรมตามรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมที่เป็ นกลุม่ ทดลองมีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม สูงกว่า
กลุม่ ควบคุม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษารูปแบบการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
• หลักไตรสิกขา
• จิตวิทยาการฝึ กอบรม
• เทคนิค วิธีการ และกระบวนการ
ของรูปแบบการฝึ กอบรมฯ

การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
• การวิเคราะห์สงั เคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาฯ
และการสัมภาษณ์เชิงลึก
• การสร้ างรูปแบบฯ ด้ วยการสังเคราะห์ข้อมูล
• การพัฒนารูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบและหลักสูตรการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
(สาหรับการประเมิน)

การประเมิน: รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา (TMTT)
ด้ วยวิธีการทดลอง

ตัวแปรต้ น = วิธีฝึกอบรม 2
1. รูปแบบการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา
2. การให้ ความรู้ภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรม

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม 6 ด้ าน
1. การแสดงออกถึงความยุติธรรม (shows justice)
2.การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต (manifests honesty)
3. การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น (respect others)
4. การให้ บริการคนอื่น (serves others)
5. การใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นา (Use of leader
power and influence)
6. การเสริ มสร้ างความร่วมมือในกลุม่ (builds community)

รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
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จากกรอบแนวคิดการวิจยั (ตามภาพที่ 2) : ผู้วิจยั สร้ างกรอบแนวคิดการวิจยั ฯ สอดคล้ อง
กับ การด าเนิ น งานวิ จัย 2 ระยะต่อ เนื่ อ งกัน คื อ ระยะที่ 1 : การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
Research) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา และ ระยะที่ 2 : การวิจยั
เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เพื่ อ ทดลองรู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิ ก ขา
เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ในการวิจัย ระยะที่ 1 ได้ สร้ างกรอบแนวคิดการวิจัย 2 คือ 1) กรอบแนวคิดการศึกษา
รู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิกขา เพื่ อเสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ งจริ ย ธรรม ประกอบด้ วย
การศึก ษาหลัก ไตรสิก ขา ได้ แก่ ข้ อปฏิ บัติที่ ต้ องศึกษา 3 อย่าง คื อ อธิ ศีล สิก ขา อธิ จิต ตสิก ขา
อธิ ปัญญาสิกขา เรี ยกกันง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ ปั ญญา (พระธรรมปิ ฎก. 2546: 121) , การศึกษา
จิตวิท ยาการฝึ ก อบรม และเทคนิ ค วิธีการ และกระบวนการของรู ปแบบการฝึ กอบรมฯ ตามที่
สมชาติ กิจยรรยง (2545: 15) ได้ อธิบายความหมายของการฝึ กอบรมว่า การฝึ กอบรม หมายถึง
กระบ วนการที่ จะท าให้ ผู้ เข้ ารั บ การอบรมเกิ ด ความ รู้ (Knowledge) เกิ ด ความ เข้ าใจ
(Understanding) เกิ ดความชานาญ (Skill) และเกิ ดเจตคติ (Attitude) ที่ ดีเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ ง จนกระทั่ ง ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเกิ ด การเรี ย นรู้ หรื อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข องการฝึ ก อบรมอย่างมี ป ระสิท ธิ ผ ล และประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่งในการฝึ ก อบรมของ
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลนแลนด์ (Mcclelland) เขาแบ่งความต้ องการ
เป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ ความต้ อ งการความส าเร็ จ ความต้ อ งการอ านาจ และความต้ อ งการ
ความสั ม พั น ธ์ (Kreitner & Kinicki, 2008; Robbins & Judge, 2017 อ้ างอิ ง จาก รั ต ติ ก รณ์
จงวิศาล 2561 : 132-133) สรุ ปเรี ย กว่า แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่ อานาจ และแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมพันธ์ 2) กรอบแนวคิดการพัฒ นารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม เป็ นการวิเคราะห์ ข้ อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
และจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูล 5 ท่าน จากนัน้ สร้ างรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขาฯ ด้ วยการสังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ มาทัง้ หมด และพัฒนารู ปแบบด้ วยการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน สาเร็ จเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรม
ในการวิจยั ระยะที่ 2 ดาเนินการวิจยั ด้ วยวิธีทดลองแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental
research) ได้ สร้ างกรอบแนวคิดการวิจยั 2 คือ 1) ตัวแปรต้ น ได้ แก่ วิธีฝึกอบรม 2 ประกอบด้ วย
รู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา สาหรับกลุ่มตัวอย่างทดลอง และ การให้ ความรู้ ภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรม สาหรับกลุ่มตัวอย่างควบคุม 2) ตัวแปรตาม ได้ แก่ ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 6
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ด้ าน คือ การแสดงออกถึงความยุติธรรม , การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต ,การเคารพให้ เกียรติ
ผู้อื่น , การให้ บ ริ ก ารคนอื่น , การใช้ อานาจและอิท ธิ พ ลของผู้น า , การเสริ ม สร้ างความร่ วมมื อ
ในกลุม่ เพื่อเป็ นการประเมินและตรวจสอบรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาฯ ให้ มีคณ
ุ ภาพ
ก่อนเสนอใช้ ตอ่ ไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาและพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่ อพัฒนาภาวะผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรมของผู้บริ หารองค์กรแห่งหนึ่งในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และ
นาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวกับภาวะผู้นา
1.1 ความหมายของภาวะผู้นา
1.2 รูปแบบภาวะผู้นาในปั จจุบนั
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2.1 ความหมายของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. เอกสารที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรม
3.1 ความหมายของการฝึ กอบรม
3.2 ประเภทของการฝึ กอบรม
3.3 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการฝึ กอบรมภาวะผู้นา
3.4 เทคนิคการฝึ กอบรม
4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
4.1 ความหมายของรูปแบบ
4.2 การพัฒนารูปแบบและงานวิจยั พัฒนารูปแบบ
4.3 ความหมายของไตรสิกขา
4.4 แนวคิดการพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
4.5 รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
4.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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1. เอกสารที่เกี่ยวกับภาวะผู้นา
1.1 ความหมายของภาวะผู้นา
Bovee (1993: 468) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง ความสามารถในการที่จะกระตุ้น
และใช้ อิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ กระบวนการภาวะผู้นา ประกอบด้ วย 3
ขันตอน
้
คือ ขัน้ ใช้ อานาจหน้ าที่ เพื่อให้ กลุ่มทางานหรื อมีการปฏิบัติตามเป้า หมายขององค์การ
กระตุ้น สมาชิ ก ขององค์ ก ารให้ ท างานจนบรรลุเป้าหมาย และขัน้ ส่งอิ ทธิ พลต่อพลวัตหรื อความ
เปลี่ยนแปลงของกลุม่ และวัฒนธรรมองค์การ
Daft (1994: 478) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง ความสามารถของคนที่เป็ นผู้นาใน
การใช้ อิทธิ พลหรื อโน้ มน้ าวบุคคลอื่นเพื่อนาไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ ดังนัน้ เมื่อ
กล่าวถึงภาวะผู้นาก็แสดงว่าต้ องประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ต้ องมีทงั ้ คนซึ่งได้ แก่
ผู้นากับผู้ตามการโน้ มน้ าวหรื ออิทธิพล และเป้าหมายขององค์การ
เนลสันและควิก (Nelson and Quick, 1997: 346) ให้ ความหมายของภาวะผู้นาว่า
หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและนาทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการทางาน
กิบสัน, แวนซีวิช และดอนเนลลี่ (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 1997: 272)
มองภาวะผู้น า ในเชิ งปฏิ สัมพัน ธ์ ระหว่ างกัน ของสมาชิ กในกลุ่ม โดยมี ผ้ ูน าเป็ น ตัวแทนในการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นๆ ในกลุ่ม ภาวะผู้นาจึงเกี่ยวข้ องกับการใช้ อิทธิพล
และปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล เป็ นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและ
การปฏิบตั ิงานของสมาชิกคนอื่นในกลุม่ ทังนี
้ ้การเปลี่ยนแปลงนันต้
้ องมุง่ ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายของ
กลุม่ ภาวะผู้นามีบทบาทที่แบ่งอย่างกว้ างๆ ออกเป็ น 4 ประการ ได้ แก่
1. การกาหนดแนวทางหลัก (Pathfinding)
2. การสร้ างระบบการทางานที่มีประสิทธิผล (Aligning)
3. การมอบอานาจ (Empowering)
4. การสร้ างตัวแบบ (Modeling)
ประเวศ วะสี (2541) ให้ นิยามความหมายผู้นาว่า ผู้นา คือ ผู้ที่สามารถก่อให้ สงั คมมี
จุดมุ่งหมายร่ วมกันและรวมพลังกันปฏิบตั ิให้ ประสบความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย นอกเหนือจาก
ความหมายดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เมื่อกล่าวถึ งผู้นาโดยทัว่ ไป ผู้นาจะหมายถึงบุคคลที่ได้ รับการยก
ย่อง หรื ออาจเป็ นบุคคลที่ได้ รับการคัดเลือก หรื อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้นา หรื อเป็ นบุคคลผู้ที่มีอิทธิพล
และมีบทบาทเหนือคนอื่นๆ หรื อเป็ นบุคคลได้ รับการยอมรับ ศรัทธา หรื อได้ รับความไว้ วางใจให้ นา
นอกเหนื อ จากนัน้ ที่ ส าคัญ คื อ พวกเราทุ ก คนสามารถจะเป็ น ผู้น าได้ และเราสามารถน าได้
ตลอดเวลา
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สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล (2546: 263) ได้ สรุ ปความหมายของภาวะผู้นา ว่า ภาวะผู้นา
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการที่บุคคลคนหนึ่งสามารถกระตุ้นให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ของ
กลุ่ม ด้ วยการกระตุ้นให้ สมาชิกคนอื่นในกลุม่ เกิดแรงจูงใจและใช้ ความสามารถของคนในกลุ่มตน
กระทาการเปลี่ยนแปลงนันตามการโน้
้
มน้ าวใจของคนผู้นนั ้ นอกจากนัน้ ท่านยังให้ ข้อสังเกตจาก
คานิยามอย่างหนึ่งว่า ผู้นาไม่จาเป็ นต้ องเป็ นคนที่มีตาแหน่งเป็ นหัวหน้ า และหัวหน้ าก็อาจจะไม่ใช่
ผู้นา เพราะถ้ าหัวหน้ าไม่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจให้ สมาชิกอื่นกระทาตามได้ หัวหน้ าคนนันก็
้ ไม่
อยู่ในฐานะของผู้น า ตรงกัน ข้ ามผู้น าอาจจะเป็ น สมาชิ กคนใดในกลุ่ม ก็ ได้ ที่ ไม่มีต าแหน่ งเป็ น
หัวหน้ า แต่เขามีอิทธิพลกระตุ้นโน้ มน้ าวใจคนอื่นๆ ในกลุ่มให้ เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างตามเขา
ได้
Bass และ Bass (2008) ได้ ศกึ ษาและสรุปความหมายของภาวะผู้นาที่มีการนิยามไว้
ตังแต่
้ ต้นศตวรรษที่ 20 จนถึงปั จจุบนั ว่า ในช่วงทศวรรษที่ 1920 นักวิชาการมีมมุ มองภาวะผู้นา
ในเรื่ องของความปรารถนาของผู้นาที่จะนาและเหนี่ยวนาให้ คนอื่นยอมตาม เคารพ ซื่อสัตย์ และ
ให้ ความร่วมมือ ส่วนในช่วงทศวรรษที่ 1930 ภาวะผู้นาถูกพิจารณาว่า เป็ นกระบวนการที่ใช้ ในการ
จัดระเบียบเพื่อนาไปสู่ทิศทาง ที่เฉพาะเจาะจง และในช่วงทศวรรษที่ 1940 ภาวะผู้นาถูกมองว่า
เป็ นความสามารถที่จะชักจูงและชี ้นาที่เหนือกว่าอานาจ ตาแหน่ง หน้ าที่และสถานการณ์ ต่อมา
ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ภาวะผู้นาถูกมองเป็ นสิ่งที่ผ้ นู าใช้ ในกลุม่ และอานาจที่ผ้ นู ามีนนได้
ั ้ รับการ
ยอมรับ จากสมาชิก ของกลุ่ม ในทศวรรษที่ 1960 ภาวะผู้น าถูกนิ ยามว่า เป็ น การสร้ างอิท ธิ พ ล
เพื่อให้ สมาชิกทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได้ ในทศวรรษที่ 1970 อิทธิพลของภาวะผู้นาจะถูกมอง
ว่า เป็ น หรื อ มี ก ารใช้ ค วามสามารถในการไตร่ ต รองหรื อ การตัด สิ น ใจ (discretionary) และจะ
แตกต่างกันไปในสมาชิกแต่ละคน ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ภาวะผู้นาถูกมองว่าเป็ นการสร้ างแรง
บันดาลใจต่อผู้อื่นให้ สามารถทางานตามเป้าหมายได้ และในช่วงทศวรรษที่ 1990 มีการนิยามว่า
ภาวะผู้นาเป็ น การใช้ อิท ธิ พ ลของผู้น าและผู้ตามเพื่อสร้ างให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงที่ สะท้ อนถึง
วัตถุประสงค์ ร่วมกัน และนอกจากนัน้ ยังได้ มีการสรุ ปรวมความหมายของภาวะผู้นา ที่ มีความ
คล้ ายคลึงกันไว้ เป็ นกลุม่ ๆ ตามที่นกั วิชาการได้ ให้ ความหมายไว้ เช่น ความหมายของภาวะผู้นาใน
ฐานะบุคลิกภาพ แนวคิดเรื่ องบุคลิกภาพของผู้นา ช่วยอธิบายได้ ว่า เหตุใดบุคคลบางคนจึงมีภาวะ
ผู้น าหรื อมี คุณ ลักษณะภาวะผู้นามากกว่าอีกคนหนึ่ง ความหมายของภาวะผู้ น าในฐานะของ
คุณลักษณะ (Attribution) ภาวะผู้นาช่วยอธิบายว่า ทาไมกลุม่ องค์การ ชุมชน หรื อชาติ จึงประสบ
ความสาเร็ จ ความหมายของภาวะผู้นาในฐานะศูนย์กลางของกระบวนการกลุ่ม ผู้นาจะถูกมองใน
ฐานะเป็ นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม และกระบวนการกลุ่ม ผู้นาเป็ นจุดศูนย์ กลาง
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เป็ นแกนกลาง และเป็ นผู้ที่อยูใ่ นจุดที่สาคัญของกลุม่ เป็ นผู้กาหนดโครงสร้ างของกลุม่ รวมถึงเป็ นผู้
ก าหนดบรรยากาศของกลุ่ม เป้า หมายของกลุ่ม อุด มการณ์ ข องกลุ่ม และกิ จ กรรมของกลุ่ม
นอกเหนือจากนี ้ยังมีมมุ มองความหมายภาวะผู้นาในกลุ่มอื่นๆ เช่น ความหมายของภาวะผู้นาใน
ฐานะที่เป็ นสัญลักษณ์ ภาวะผู้นาในฐานะการสร้ างความหมาย ภาวะผู้นาในฐานะที่เป็ นพฤติกรรม
ที่มีเป้าหมาย ภาวะผู้นาในฐานะพฤติกรรมการชักจูง ภาวะผู้นาในฐานะการริ เริ่ มโครงสร้ าง ภาวะ
ผู้นาในฐานะการใช้ อิทธิพล ภาวะผู้นาในฐานะเครื่ องมือสาหรับการบรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้นาใน
ฐานะของปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้นากับการนา
1.2 รูปแบบภาวะผู้นาในปั จจุบัน
จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะผู้นาของนักวิชาการต่างๆ มี รายละเอียด
วิวฒ
ั นาการ และการจัดประเภทภาวะผู้นาไว้ หลากหลาย เช่น คุณลักษณะ, อานาจและอิทธิพล,
พฤติกรรม และสถานการณ์ เป็ นต้ น ในที่นี ้ จึงขอแสดงเฉพาะรูปแบบภาวะผู้นาที่มีการศึกษาและ
เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างมากในปั จจุบนั ดังนี ้
1.2.1 ภาวะผู้นาเชิงบารมี (Charismatic Leadership)
1.2.2 ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
1.2.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
1.2.4 ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)
1.2.5 ภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership)
1.2.1 ภาวะผู้นาเชิงบารมี (Charismatic Leadership)
House (1977 cited in Muckinsky, 1997 ; Yukl, 2010) ได้ แสดงทฤษฎีว่า ผู้นา
เชิงบารมี มีพฤติกรรมอย่างไร โดยระบุตวั บ่งชี ้ความเป็ นผู้นาเชิงบารมีว่า จะรวมเอาความเชื่อมัน่
ของผู้ตามในความถูกต้ องของผู้นา การยอมรับอย่างปราศจากคาถามต่อผู้นา ความหลงใหลในตัว
ผู้นารวมทังความตั
้
งใจที
้ ่จะเชื่อฟั งด้ วย ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงบารมีนี ้ระบุถึงลักษณะของผู้นาที่ได้ รับ
การมองว่า เป็ นผู้มีความพิเศษเหนือธรรมดา คือ ผู้นาจะมีความต้ องการในอานาจอย่างแรงกล้ า มี
ความเชื่ อ มั่น ในตนเองสูง และมี ค วามตัง้ ใจสูง พฤติ ก รรมของผู้น าเชิ ง บารมี จ ะประกอบด้ ว ย
ลักษณะ ดังนี ้
1. สร้ างภาพประทับใจให้ ผ้ ตู ามมีความมัน่ ใจในผู้นาด้ านความสามารถและ
ความสาเร็จ
2. ประกาศอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายทางอุดมการณ์เกี่ยวกับภารกิจที่ต้องทา
เพื่อสร้ างความผูกพันในผู้ตามและเป็ นแนวทางสาหรับองค์การ
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3. สื่อสารให้ ผ้ ตู ามทราบถึงความคาดหวังอย่างสูงที่ผ้ นู ามีตอ่ ผู้ตาม
4. แสดงความมั่นใจในความสามารถของผู้ตามว่า พวกเขาสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายในระดับ สูงที่ ตัง้ ไว้ ได้ อย่างไรก็ ต าม เป้าหมายควรสอดคล้ อ งกับ ความเป็ น จริ ง และ
สามารถบรรลุผลสาเร็ จได้ เพื่อให้ ผ้ ตู ามเกิดความรู้ สึกผูกพันกับเป้าหมายนัน้ และการที่ผ้ นู าแสดง
ความมั่นใจ ชื่นชมและยกย่องผู้ตาม จะส่งผลทาให้ ผ้ ูตามมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ ้น มี
แนวโน้ มที่จะยอมรับเป้าหมายและพยายามทาให้ เป้าหมายนันส
้ าเร็จตามความคาดหวัง
5. มีการสร้ างวิสยั ทัศน์ในอนาคตที่ดึงดูดใจ ที่จะทาให้ ผ้ ตู ามมีชีวิตที่ดีและมี
ความหมายมากขึ ้น ผู้นาจะปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ อุดมคติที่ทาให้ ผ้ ตู ามยอมรับด้ วย
6. ผู้นาจะสร้ างตัวอย่างในพฤติกรรมของตน เพื่อเป็ นโมเดลทางพฤติกรรม
ให้ กับผู้ตาม (Behavior Modeling) เช่น อาจจะเป็ น แบบอย่างในการสร้ างความสนิ ท สนมเป็ น
กันเองกับผู้ตาม ทาให้ ผ้ ตู ามรู้สกึ ชื่นชมหรื อยกย่องผู้นามีความรู้สกึ เป็ นหนึ่งเดียวกับผู้นา และอาจ
ทาผู้ตามอยากเลียนแบบผู้นาทังค่
้ านิยมและความเชื่อของผู้นาด้ วย และด้ วยกระบวนการนี ้ ผู้นา
จะสามารถมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และแรงจูงใจของผู้ตาม
7. หากมี ความจาเป็ นผู้ น าก็ จะแสดงออก เพื่ อกระตุ้นจูงใจผู้ตามตามความ
เหมาะสมด้ วย เช่น ผู้นาจะจูงใจโดยคาพูดที่ปลุกเร้ าอารมณ์ ระบุถึงความจาเป็ นของการที่จะต้ อง
ทางานนันให้
้ สาเร็ จ กระตุ้นผู้ตามให้ ยอมรับต่อค่านิยมร่ วมของกลุ่ม ทาให้ มีความรู้ สึกต้ องการ
ชนะคู่แข่ง มีความจงรักภักดี และมีความต้ องการที่จะทาให้ ผลงานดีเลิศ ผู้นาอาจจะมีการจูงใจให้
เกิดแรงจูงใจต่างๆ เช่น แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในกรณีที่งานมีความยาก ท้ าทาย ต้ องริ เริ่ มสร้ างสรรค์
หรื อต้ องเสี่ยง ต้ องรับผิดชอบสูง หรื อต้ องใช้ ความพยายามมาก และกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจใฝ่
สัมพันธ์เมื่องานต้ องการความร่วมมือ ทางานเป็ นทีม และต้ องมีการสนับสนุนกัน รวมถึงกระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจใฝ่ อานาจเมื่องานต้ องการให้ เกิดการแข่งขัน และต้ องการให้ ผ้ ตู ามมีความแข็งกร้ าว
พฤติ ก รรมของผู้น าเชิ ง บารมี ดัง ที่ House ได้ แ สดงไว้ ข้ า งต้ น เป็ น ลัก ษณะที่
ปรากฏได้ ชดั เจนในผู้นาระดับประเทศและระดับโลกมากมาย พฤติกรรมของผู้นาเชิงบารมีดงั กล่าว
ได้ ถูกนาไปศึกษา เพื่อจาแนกให้ เห็นชัดว่า ผู้นาเชิงบารมีควรมีพฤติกรรมอย่างไร และพฤติกรรม
อย่างไรเป็ นพฤติกรรมของผู้นาเชิงบารมีที่ดีและไม่ดี เป็ นต้ น ตามที่ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556:
242-243) ได้ แสดงไว้ ว่า ตัวอย่า งเงื่ อนไขที่ เอื อ้ อานวยต่อ การเกิ ด ภาวะผู้น าเชิ งบารมี คื อ ช่วง
สภาวะวิกฤติ และช่วงเวลาที่ ผ้ ูตามมีความต้ องการและเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
ภาวะผู้นาเชิงบารมีได้ ถกู วิจารณ์ทงในแง่
ั้
ดีและแง่ไม่ดีหรื อที่เรี ยกว่า เป็ นด้ านมืด ในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างด้ านมืดของผู้นาเชิงบารมี เช่น การที่ผ้ ตู ามให้ ความเคารพนบนอบและคล้ อย
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ตามแก่ผ้ นู ามากเกินไป จนไม่กล้ าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้ าวิพากษ์ วิจารณ์ผ้ นู า หรื อการที่ผ้ ตู าม
ยกย่องผู้นามากเกินไป ซึง่ อาจทาให้ ผ้ นู าเกิดความหลงผิด หรื อมองข้ ามความผิดพลาดของตนเอง
จนทาให้ เกิดเหตุการณ์ ที่เป็ นอันตรายได้ เนื่องจากผู้นาใช้ อานาจที่มีอยู่ในทางที่ผิดหรื อนาเสนอ
วิสยั ทัศน์ที่ไร้ ประโยชน์ หรื อผู้นาเชิงบารมีที่มีอานาจและอิทธิพลมากอาจจะนาผู้อื่นไปสูค่ วามตาย
หรื อนาองค์การไปสูก่ ารล่มสลายได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีความชัดเจนเสมอไปในการจาแนกว่า ผู้นา
ควรถูกจัดประเภทว่า เป็ นผู้นาเชิงบารมีแบบดีหรื อไม่ดี วิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ ในการตัดสินหรื อ
จาแนกผู้นาเชิงบารมีที่ดีหรื อไม่ดี คือ การตรวจสอบผลลัพธ์จากผู้ตาม พบว่า ผู้นาแบบมีบารมีสว่ น
ใหญ่ มีผลกระทบทัง้ ในแง่ดีและแง่ไม่ดีกับผู้ตาม ตัวอย่างผู้นาที่มีบารมี เช่น Winston Churchill
นายกรั ฐ มนตรี อัง กฤษ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในช่ ว งสงครามโลกครั ง้ ที่ ส อง เขาได้ น าอัง กฤษฝ่ าวิ ก ฤติ
สงครามโลกครัง้ ที่สอง และเป็ นหนึ่งในผู้นาที่สาคัญของฝ่ ายสัมพันธมิตรร่ วมกับประธานาธิ บดี
Franklin D. Roosevelt ของสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง Roosevelt ก็ เ ป็ นผู้ น าที่ มี บ ารมี ที่ ได้ ช่ ว ยให้
สหรัฐอเมริกาพ้ นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าครัง้ ใหญ่ (Great Depression) ได้ ทาให้ เกิดประโยชน์ตอ่
สังคม เช่น ประกันความปลอดภัยทางสังคม และการระดมกาลังสาหรับสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และในช่วง
เวลาแห่งประวัติศาสตร์ เดียวกัน ผู้นาที่มีบารมีอีกคน คือ Adolf Hitler ได้ เปลี่ยนเยอรมณีให้ มีความ
ก้ าวร้ าว การก่อกวน การทาลายล้ างผู้อื่น และทาให้ ผ้ คู นเสียชีวิตเป็ นจานวนนับล้ านๆ คน ผลลัพธ์
ที่ผ้ นู าเหล่านี ้ได้ ทาให้ เกิดขึ ้นทาให้ เราทราบว่า ใครเป็ นผู้นาแบบบารมีที่ดีหรื อไม่ดีได้
นอกเหนือจากนี ้ยังมีวิธีที่ดีที่สดุ วิธีหนึ่ง สาหรับการจาแนกความแตกต่างระหว่าง
บารมีที่ดีและไม่ดี คือ รู ปแบบของค่านิยมและบุคลิกภาพของพวกเขา (Musser, 1987 cited in
Yukl, 2010; Howell, 1988; House & Howell, 1992 อ้ างอิงจาก รัตติกรณ์ จงวิศาล 2556: 243)
บารมีที่ไม่ดีมีความมุ่งอานาจส่วนบุคคล มุ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรื อมุ่ งเป้าหมายส่วนบุคคลของ
ตัวผู้นาเอง ผู้นาจะควบคุมและครอบงาผู้ตามโดยทาให้ พวกเขาอ่อนแอลงและต้ องพึง่ ผู้นา อานาจ
ในการตัดสินใจจะขึ ้นอยู่กบั ผู้นา การให้ รางวัลและการลงโทษใช้ เพื่อบังคับและควบคุม ข้ อมูลถูก
จากัดและใช้ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของความถูกต้ องของผู้นา การตัดสิ นใจของผู้นาเหล่านี ้สะท้ อน
ถึงการสรรเสริญตนเอง และการรักษาอานาจมากกว่าเพื่อสวัสดิภาพของผู้ตาม
1.2.2 ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
ทฤษฎี ภ าวะผู้น าแบบแลกเปลี่ ย นมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ทฤษฎี ภ าวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (2557: 34-35) ได้ แสดงไว้ วา่ ทฤษฎี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีจดุ เริ่ มต้ นจากแนวคิดภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยนที่มีพื ้นฐานมากจาก
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม โดยเน้ นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้นากับผู้ตาม ต่าง
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ฝ่ ายต่างอานวยความสะดวกซึ่งกันและกัน และต่ างฝ่ ายต่างก็ได้ ประโยชน์ ตอบแทน ผู้นาแบบ
แลกเปลี่ยนตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานที่ว่า จะให้ รางวัลหรื อสิ่งตอบแทนถ้ าผู้ตามยินยอมทาตามข้ อเสนอ
ของผู้นา สภาพเช่นนี ้ผู้นาจะมีอิทธิพลมากเพราะผู้ตามมักจะสนใจแต่ในสิ่งที่ผ้ นู าต้ องการ ภาวะ
ผู้นาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ประกอบด้ วยลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. การให้ รางวัล ตามสถานการณ์ (contingent reward) คื อ การที่ ผ้ ูน าให้
รางวัลตอบแทนสาหรับความพยายามในการปฏิบตั ิตนเพื่อบรรลุผลของผู้ใต้ บงั คับบัญชา อาจจะ
ทาได้ โดยการชมเชยเมื่อลูกน้ องปฏิบตั ิงานดี และการสนับสนุนให้ ได้ เงินเดือนขึ ้น ได้ โบนัสและการ
เลื่อนตาแหน่ง การให้ บรรยากาศการทางานที่ดี ปลอดภัย เพื่อให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทางานได้ ดี หรื อ
การให้ รางวัล เป็ น เกี ย รติ ย ศ การให้ ก ารยอมรั บ จากสาธารณชนต่ อ การท างานที่ ดี รวมทัง้ ให้
คาอธิบายอย่างชัดเจนกับลูกน้ อง การให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานของ
งาน การให้ การสนับสนุนค ้าจุนในการใช้ ความพยายาม การตรวจดูผลงานบ่อยครัง้ และการให้
ความมัน่ คงแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา ผู้นาแบบนี ้มักจะจูงใจโดยให้ รางวัลเป็ นการตอบแทน และมักจูง
ใจด้ วยแรงจูงใจขันพื
้ ้นฐานหรื อแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motive)
2. การบริหารงานแบบวางเฉย (management by exception) คือ การที่ผ้ นู า
จะไม่เข้ าไปยุ่งเกี่ยวจนกว่าจะมี ความผิดพลาดเกิดขึ ้น จึงเข้ าไปแก้ ไข ซึ่งอาจให้ แรงเสริ มทางลบ
หรื อการลงโทษ การบริหารงานแบบวางเฉยนี ้อาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
ลัก ษณะที่ 1 ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ ย นเชิ ง รุ ก จะเป็ น ลัก ษณะที่ ผ้ ูน า
สอดส่องดูแลความผิดพลาดหากการปฏิบตั ิงานบิดเบือนไปจากมาตรฐาน ก็จะเข้ าไปแก้ ไขทันที
ลักษณะที่ 2 ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนเชิงรับ เป็ นลักษณะที่ วางเฉยไม่
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร ถ้ าหากงานยังดาเนินไปด้ วยดีตามแผนงานเดิม แต่จะเข้ าแทรกแซงเมื่อ
งานสาเร็จแล้ วแต่ผลงานไม่ได้ มาตรฐาน (Bass and Avolio, 1994: 71-73)
1.2.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
การศึกษาพฤติกรรมผู้นาที่สร้ างความเปลี่ยนแปลง เป็ นแนวคิดของพฤติกรรม
ผู้นาที่มีมมุ มองว่า ผู้นาสามารถทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้ เนื่องจากพฤติกรรมผู้นา
จะมีอิทธิ พลต่อผู้ตามหรื อพนักงานในสังกัด และสามารถสร้ างแรงดลใจให้ ผ้ ูตามปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มความสามารถ เป็ นแบบอย่างให้ สมาชิกในองค์การยึดถือเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตาม
โดยผู้นาจะมีลกั ษณะที่มีบารมี (charisma) เพื่อสามารถกระตุ้นความรู้ สึกด้ านอารมณ์ ของผู้ตาม
ให้ เกิดการลอกเลียนแบบผู้นาโดยเฉพาะการใช้ ปัญญา (intellectual stimulation) เพื่อให้ กลุม่ หรื อ
องค์การบรรลุความสาเร็ จเจริ ญเติบโต และพัฒนาพฤติกรรมที่ม่งุ เน้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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(Achua and Lussier, 2010: 303-304) ส่วน แบส และ อะวอริโอ้ (Bass; & Avolio, 1994: 21-27)
ได้ กล่าวถึงคุณสมบัติพฤติกรรมผู้นาความเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) มีดงั นี ้
1. การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (charismatic leadership or idealized
influence) หมายถึง พฤติกรรมผู้นาที่มีบทบาทและลักษณะการกระทาที่เป็ นตัวอย่างที่ดี เป็ นแบบ
ตัวอย่างที่ดี (role models)
2. การสร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้นาสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ตาม เพื่อทาให้ ตามทราบถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ความคาดหวังที่สงู ของ
ผู้นาที่มีตอ่ ผู้ตาม
3. การกระตุ้นทางปั ญญา (intellectual stimulation) หมายถึง พฤติกรรม ที่
ผู้นากระตุ้นให้ ผ้ ตู ามรู้ จกั ใช้ ความคิด พยายามริ เริ่ มสร้ างสรรค์นวัตกรรม และสร้ างความท้ าทาย
โดยที่พฤติกรรมของผู้นาจะพยายามตังค
้ าถามที่ทวนกระแสต่อความเชื่อ ค่านิยมแบบเก่าของผู้ตาม
และทดลองนาปั ญหาเก่าที่เคยเกิดขึ ้นไปใช้ กบั วิธีการแก้ ปัญหาแบบใหม่ โดยที่ผ้ นู าจะเป็ นผู้ที่ให้ การ
สนับสนุนผู้ตาม
4. การค านึ งถึ ง ความเป็ นปั จเจกบุ ค คล (individualized consideration)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมของผู้น าที่ เข้ าใจ และปฏิ บัติต่อ ผู้ต ามแตกต่างกัน ตามความต้ อ งการและ
ความสามารถที่แตกต่างกันของผู้ตามแต่ละคน
1.2.4 ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)
ในบริ บ ทองค์ ก ารส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ค าว่ า ผู้น า จะใช้ อ ธิ บ ายถึ ง บุ ค คลที่ อ ยู่ใ น
ตาแหน่งผู้บริ หารเป็ นผู้ที่สามารถออกคาสัง่ ต่อสมาชิกคนอื่นๆ ขององค์การ แรงจูงใจหลักของผู้นา
คือ การนาผู้ใต้ บังคับบัญ ชาให้ บรรลุเป้าหมายขององค์ การ บทบาทผู้น าดังกล่าวแตกต่างโดย
สิน้ เชิงกับผู้นาแบบผู้รับใช้ ที่ มี แรงจูงใจหลักในการรับใช้ ผ้ ูอื่น ก่อน ผู้น าแบบผู้รับใช้ จะเริ่ มจาก
ความรู้ สึกตามธรรมชาติของคน ซึ่งต้ องการที่จะรับใช้ การรับใช้ ต้องมาก่อน จากนันการเลื
้
อกใน
จิตสานึกจะพาไปสู่ความต้ องการที่จะนา ซึง่ จะแตกต่างจากคนที่ต้องการเป็ นผู้นาก่อน เพื่อให้ ได้
อานาจหรื อเพื่อผลประโยชน์ ทรัพย์ สมบัติที่ตนเองต้ องการ สาหรับผู้นาพวกนี ้ การรับใช้ จะเป็ น
ทางเลือกรองลงมา (Greenleaf: 1977) นอกจากนัน้ Graham (1991) ได้ ให้ มโนทัศน์ ภาวะผู้นา
แบบคนรับใช้ แตกต่างจากภาวะผู้นาแบบอื่นๆ ว่า ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ เป็ นแบบภาวะผู้นาที่มี
คุ ณ ธรรมสู ง สุ ด ในเชิ ง การสร้ างสั ม พั น ธ์ (relational power) การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และการเลียนแบบอย่างการรับใช้ ของผู้นา ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ มีความหมาย
คล้ ายคลึงกับมโนทัศน์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เสนอโดย Burns (1978) มีความแตกต่างจาก
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ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงและภาวะผู้น าแบบผู้รับ ใช้ โดยมุ่ง เน้ น ที่ ก ารพัฒ นาศี ล ธรรม การ
ให้ บริ การ และการส่งเสริ มความดีร่วมกัน ในส่วนคุณลักษณะภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ spears ได้
สรุ ป จากแน วคิ ด ของ Greenleaf ไว้ 10 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ดั ง นี ้ (Greenleaf, 2002; Spears &
Lawrence, 2004; โรเบริ์ต เค. กรี นลีฟ (แปลโดย อัญชลี), 2553)
1. การฟั ง (Listening) และความเข้ าใจ (understanding) ผู้นาแบบผู้รับใช้
จะต้ องมีการรับฟั งเป็ นอันดับแรก ผู้นาจะต้ องมีทกั ษะในการสื่อสารและการตัดสินใจ ต้ องรับฟั ง
อย่างแท้ จริ ง ทังสิ
้ ่งที่ผ้ อู ื่นพูดออกมา และไม่ได้ พูดออกมา การฟั งที่ดีจะทาให้ สามารถได้ ยินเสียง
ภายใน (inner voice) และเข้ าใจว่าผู้อื่นต้ องการจะสื่ออะไรทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
การฟั งควบคู่กับการไตร่ ตรองเป็ นประจา เป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับการเติบโตของผู้นาแบบผู้รับใช้
ผู้นาจะฟั งเพื่อที่จะเข้ าใจผู้อื่นมากกว่าที่จะให้ ผ้ อู ื่นมาเข้ าใจ และสามารถฟั งโดยที่จะอยู่กบั ความ
เงียบได้ โดยไม่อดึ อัดหรื อลาบากใจ เป็ นการฟั งเหมือนเราเข้ าไปอยู่ในสถานการณ์ของผู้อื่น ฟั งจน
สามารถเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น ฟั งโดยใช้ หลายๆ วิธี จนสามารถเข้ าใจปั ญหาว่า คืออะไรและ
ควรทาอย่างไรกับปั ญหานัน้ ฟั งเพื่อจะเข้ าใจความต้ องการของผู้อื่น ฟั งด้ วยใจเปิ ดกว้ าง รวมถึงรับ
ฟั งความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของผู้อื่น
2. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรื อความเห็นใจในผู้อื่น (Empathy) เป็ นส่วนต่อ
ขยายจากการฟั งที่ดี ผู้นาแบบผู้รับใช้ จะต้ องยอมรับ (acceptance) ผู้อื่น มีความเข้ าใจในผู้อื่นและ
มีความเห็นใจผู้อื่นเสมอ คนเราต้ องการที่จะได้ รับการยอมรับและเห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาเป็ น
เห็นความพิเศษและความมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของพวกเขา ผู้นาแบบผู้รับใช้ จะเห็นคุณค่าของ
ผู้อื่น ไม่ปฏิเสธความเป็ นบุคคลของพวกเขา แม้ ว่าจะไม่ได้ ยอมรับพฤติกรรมหรื อผลงาน (ที่ไม่ดี
หรื อ ไม่ มี คุ ณ ภาพ) ของพวกเขา ผู้ น าจะมี ค วามอดทนอดกลั น้ ในความไม่ ส มบู ร ณ์ แบบ
(imperfection) ความเป็ นบุคคลธรรมดา ความเกียจคร้ าน ความไม่มีวฒ
ุ ิภาวะ และอื่นๆ ผู้นาแบบ
ผู้ รั บ ใช้ ส่ ว นมากที่ ป ระสบความส าเร็ จ จะเป็ นผู้ ฟั งที่ มี ทั ก ษะในการฟั ง แบบเห็ น ใจในผู้ อื่ น
(empathetic listeners) ซึ่งผู้นาที่ มีความเห็ น ใจและยอมรับผู้ตามบนพื น้ ฐานนี ้ มี แนวโน้ มที่ จะ
ได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ตามด้ วย
3. การเยียวยา (Healing) การเรี ยนรู้ ที่จะเยียวยาทังร่
้ างกายและจิตใจ เป็ น
พลัง ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง (transformation) และการบู รณาการ (integration) จุด แข็ ง ที่
สาคัญของภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ คือ ศักยภาพในการเยียวยาตนเอง และผู้อื่น ผู้ คนจานวนมาก
จิตใจแตกสลาย และทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดด้ านอารมณ์ แม้ ว่าสิ่งเหล่านีจ้ ะเป็ นส่วน
หนึ่งของความเป็ นมนุษย์ แต่ผ้ นู าแบบผู้รับใช้ จะตระหนักว่า พวกเขามีโอกาสที่จะช่วยให้ เกิดความ

24
สมบูรณ์ (help make whole) กับบุคคลที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย การเยียวยามีความหมายว่า ทาให้
สมบูรณ์ (to make whole) ซึ่งเป็ นสิ่งที่คนเราไม่มีใครทาได้ จริ งๆ ผู้นาแบบผู้รับใช้ จะรับรู้ ว่าการ
เยียวยาเป็ นแรงจูงใจของเขา อาจจะมีบางอย่างที่สื่อสาร หรื อเข้ าใจกันระหว่างผู้นากับผู้ตาม ว่า
การค้ น หาความสมบูรณ์ คือบางสิ่งที่ พ วกเขาแบ่งปั น กัน ผู้น าแบบผู้ รับ ใช้ จะมี แรงจูงใจในการ
เยียวยา เพื่อรักษาตนเองและผู้อื่นทังทางร่
้
างกายและจิตใจ การเยียวยาสามารถช่วยฟื น้ ฟูสภาพ
อารมณ์และสภาพจิตใจจากความทุกข์ ความล้ มเหลว หรื อความเจ็บปวดของผู้อื่นได้
4. การตระหนัก รู้ (Awareness) โดยทั่วไปการตระหนัก รู้ (โดยเฉพาะการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง) เป็ นจุดแข็งของผู้นาแบบผู้รับใช้ การสร้ างความผูกพันกับการตระหนักรู้
สามารถทาให้ เกิดความกลัวในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ หรื อกลัวในสิ่งที่เราอาจจะค้ นพบ แต่อย่างไรก็ตาม
การตระหนักรู้ มีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากการตระหนักรู้ ช่วยให้ คนเข้ าใจประเด็นปั ญหาที่
เกี่ยวข้ องกับจริ ยธรรมและค่านิยม ทาให้ สามารถเห็นภาพสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้ จากการบูรณาการ
และมีมุมมองที่เป็ นองค์รวมมากกว่า ผู้นาที่มีความสามารถในการตระหนักรู้ มักจะมีการตื่นตัว
อย่างมีไหวพริ บและมีเหตุผลเพื่อเปิ ดการรับรู้ให้ กว้ างขึ ้น เพื่อจะได้ รับประสบการณ์ จากการสัมผัส
และรับสัญญาณต่างๆ จากสิง่ แวดล้ อมมากกว่าที่คนทัว่ ไปจะรับได้ การตระหนักรู้อาจจะมีความเสี่ยง
แต่จะทาให้ ชีวิตน่าสนใจมากขึน้ การตระหนักรู้ เป็ นจุดแข็งของความมีประสิทธิ ผลของผู้นา ผู้นา
สามารถจะทาให้ เกิดการตระหนักรู้ได้ โดยใช้ ญาณหยัง่ รู้ (intuitive) ในอนาคตและเมื่อมีความจาเป็ น
สามารถอดทนอดกลันต่
้ อการตระหนักรู้ ของตนเองทีละน้ อยจนกระทัง่ กว้ างขึ ้น และสามารถเข้ าใจ
หรื อเห็นอย่างที่มนั เป็ น (sees it as it is) เป็ นการตระหนักรู้ทงในระดั
ั้
บจิตสานึกและจิตให้ สานึก เพื่อ
ความจาเป็ นในอนาคต ผู้นาจะต้ องมีสติ มีความมั่นใจในการเผชิญหน้ ากับสิ่งที่ไม่ร้ ู ผู้นาจะต้ อง
เปิ ดรับการตระหนักรู้สคู่ วามรู้แจ้ ง และความคิดที่ยอดเยี่ยมอย่างสร้ างสรรค์
5. การโน้ มน้ าว (Persuasion) ผู้นาแบบผู้รับใช้ จะใช้ การโน้ มน้ าวใจแทนการ
ใช้ อานาจตามตาแหน่ง ในการบังคับผู้ตามหรื อการตัดสินใจภายในองค์การ ผู้นาแบบผู้รับใช้ จะทา
ให้ ผ้ อู ื่นเชื่อมัน่ มากกว่าการบังคับให้ เชื่อฟั ง ผู้นาแบบผู้รับใช้ ที่มีประสิทธิผล จะสร้ างความเห็นชอบ
ร่ วมกัน (consensus) ภายในกลุ่ม ผู้น าอาจจะโน้ มน้ าวผู้คนที ละคน ด้ วยความคิดเห็ น หรื อข้ อ
โต้ แย้ งที่แสดงออกอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจน และไม่ย่อท้ อ มีการใช้ ประเด็นการตังค
้ าถาม โดยไม่
ตัดสินใครว่ากระทาผิดหรื อควรกระทาให้ ถกู ต้ อง แต่ให้ เขาสมัครใจด้ วยตนเอง ผู้นาจะใช้ การโน้ ม
น้ าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการใช้ อานาจบังคับ หรื อการใช้ ความรุนแรงหรื อการประท้ วง
6. การสร้ างมโนทัศน์ (Conceptualization) หรื อ การมองภาพแบบองค์รวม
เป็ นความสามารถพิ เศษของผู้น าที่ มี ค วามสามารถในการ “สู่ฝั น อัน ยิ่ ง ใหญ่ (dream great
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dreams)” หรื อทาให้ ความฝั นเป็ นจริ ง มีความสามารถในการมองปั ญหา (หรื อองค์การ) อย่างเป็ น
ระบบทังแนวลึ
้
กและกว้ าง มองไกลเกินกว่าปั จจุบนั หรื อการคิดแบบวันต่อวัน (day to day) สาหรับ
ผู้บริ หารจานวนมาก การสร้ างมโนทัศน์ เป็ นคุณลักษณะที่เรี ยกร้ องการฝึ กฝนและการฝึ กปฏิบตั ิ
ผู้บริหารแบบดังเดิ
้ มจะเน้ นที่ความต้ องการในการบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ แต่ผ้ บู ริหารที่ปรารถนาที่
จะเป็ นผู้นาแบบผู้รับใช้ จะต้ องเน้ นการคิดที่มีการสร้ างมโนทัศน์ที่อยูบ่ นฐานที่กว้ างกว่าและจะมอง
สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ในอนาคต การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ทางสัง คม การเมื อ งและเศรษฐกิ จ ต่ า งก็ มี
จุด เริ่ ม ต้ น มาจากภาวะผู้น าที่ มี ก ารสร้ างมโนทัศ น์ (conceptual leadership) การมี วิสัย ทัศ น์ ที่
ชัดเจน การอุทิศตนที่เด่นชัดเป็ นระยะเวลายาวนาน ด้ วยความกระฉับกระเฉงและกระตือรื อร้ น มี
ความศรั ท ธาที่ สื่ อ ออกมา แสดงให้ เห็ น ถึ ง ค่านิ ย มในตัวของผู้ค น และมี ค วามเข้ ม แข็ งในการ
ยกระดับพวกเขา รวมถึงมีการกระตุ้นจิตวิญญาณ ซึง่ จิตวิญ ญาณ (ไม่ใช่ความรู้ ) คืออานาจ (The
spirit (not knowledge) is power)
7. การมองการณ์ ไกล (Foresight) เป็ นจริ ยธรรมสาคัญของภาวะผู้นา การรู้
ล่วงหน้ า (prescience) หรื อการมองการณ์ ไกล เป็ นการคาดเดาที่ดีกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ย เกี่ยวกับ
สิ่งที่กาลังจะเกิดในอนาคต การมีความสามารถในการหยัง่ รู้ อย่างลึกซึ ้ง เข้ าใจอดีต (past) หรื อ
เป็ นนักประวัติศาสตร์ รู้ ความเป็ นจริ งในปั จจุบนั (present) หรื อเป็ นนักวิเคราะห์ ร่วมสมัย และรู้
แนวโน้ มของสถานการณ์ ในอนาคต (future) หรื อเป็ นผู้หยัง่ รู้ อนาคต สามารถอ่านสัญญาณแห่ง
กาลเวลา มี ก ารวิ เคราะห์ อ ย่ า งมี ส ติ และเตรี ย มพร้ อมอยู่ ใ นสภาวะที่ ส ามารถหยั่ ง รู้ โดย
สัญชาตญาณเกี่ยวกับเหตุการณ์ตา่ งๆ การมองการณ์ไกลเป็ นกระบวนการในการใช้ เหตุผลทังหมด
้
เปรี ย บเหมื อ นกับ การใช้ (run) คอมพิ วเตอร์ ภ ายในตัวเราวิเคราะห์ ข้ อ มูล อดี ต และข้ อ มูล จาก
เหตุการณ์ปัจจุบนั รวมถึงข้ อมูลจากการคาดการณ์ในอนาคต ความล้ มเหลว (หรื อการปฏิเสธ) ใน
การคาดการณ์ลว่ งหน้ าของผู้นา อาจถูกมองว่าเป็ นความล้ มเหลวทางจริ ยธรรมได้ เพราะการขาด
จริ ย ธรรมที่ ร้ายแรงในปั จ จุบัน บางครั ง้ เป็ น ผลจากความล้ ม เหลวของผู้น าในการคาดการณ์
เหตุการณ์ ในปั จจุบนั ไว้ ล่วงหน้ า และไม่ได้ ปฏิบตั ิในสิ่งที่ถูกต้ องที่ควรต้ องทา มีคนที่มีความผิด
มากมายที่ยงั สามารถเดินไปมา (หรื อที่เรี ยกว่าคนผิดยังลอยนวล) โดยดูเหมือนว่าเป็ นผู้มีความ
บริ สทุ ธิ์ไร้ เดียงสา และไม่มีใครตราหน้ าว่า ไร้ จริ ยธรรม จากความล้ มเหลวในการมองการณ์ ไกล
และการคาดคะเนล่วงหน้ า และไม่ได้ ทาในสิ่งที่ควรกระทา มีตวั อย่างมากมายในปั จจุบนั ของการ
สูญเสียภาวะผู้นาที่มีสาเหตุมาจากความล้ มเหลวในการมองการณ์ไกล หรื อการคาดการณ์ในสิ่งที่
ควรมองเห็นล่วงหน้ า และจากความล้ มเหลวในการปฏิบตั ิตามความรู้ นัน้ และผู้นามีอิสระที่จะ
กระทาได้ แต่ไม่ได้ กระทา
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8. การให้ บริการ (Stewardship) ทุกคนในสถาบันหรื อองค์การต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นผู้บ ริ ห ารระดับ สูง พนั ก งาน หรื อ ผู้ได้ รั บ มอบหมายให้ จัด การดูแ ลทรั พ ย์ สิ น หรื อ กิ จ การ
(trustees) ต่างมีบทบาทที่สาคัญต่อสถาบันหรื อองค์การในการสร้ างความไว้ วางใจว่า สถาบันหรื อ
องค์การของพวกเขาจะทาประโยชน์ให้ กบั สังคม เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้อื่น ใส่ใจอุทิศ
ตนต่อการให้ บริ การคนอื่นก่อนความต้ องการของตนเอง ผู้นาจะพยายามแสวงหาหนทางเพื่อการ
ตอบสนองความต้ องการของสังคมมากกว่าความต้ องการขององค์การ และเพื่อความดีงามที่มาก
ขึน้ ของสังคม ผู้นามี ความต้ องการที่ จะท าอะไรเพื่ อความยั่งยืน ของสภาพแวดล้ อม และจะใช้
ทรัพยากรที่มอยู่เพื่อทาประโยชน์ให้ กบั สังคม ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ จะคล้ ายกับการให้ บริ การหรื อ
การดูแลโดยจะยอมรับและให้ ความสาคัญเป็ นอันดับแรกว่า จะผูกพันในการจะช่วยเหลือหรื อรับใช้
ความต้ องการของผู้อื่น และจะให้ ความสาคัญกับการใช้ การเปิ ดกว้ าง และการจูงใจมากกว่าการ
ควบคุม
9. การอุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคล (Commitment to the Growth of People)
ผู้นาแบบผู้รับใช้ จะเชื่อมัน่ ว่าคนมีคณ
ุ ค่าภายในมากกว่าสิ่งที่เห็ นจากภายนอก หรื อมากกว่าสิ่งที่
เป็ นผลงานของพวกเขา ผู้นาแบบผู้รับใช้ จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคลแต่ละคนและทุกๆ คนภายใน
สถาบันหรื อองค์การ ผู้นาจะมีพนั ธะผูกพันกับความเจริ ญเติบโต และความก้ าวหน้ าของผู้อื่น ผู้นา
แบบผู้รับใช้ จะยอมรับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการทาทุกสิ่ งทุกอย่างที่เป็ นไปได้ ในการให้ การ
พัฒ นาแต่ละบุคคล ให้ มีความเชี่ยวชาญ และมีการพัฒ นาจิตวิญญาณของพนักงาน ผู้นาจะมี
ความสามารถในการระบุความต้ องการ และให้ โอกาสในการพัฒนาแก่ผ้ อู ื่น ในทางปฏิบตั ิอาจจะ
รวมถึงการมีการปฏิบัติอย่างเป็ น รู ปธรรม เช่น การให้ ทุน หรื อมีงบประมาณสาหรับการพัฒ นา
บุคคล การให้ ความสนใจกับความคิดและข้ อเสนอแนะจากทุกๆ คน สนับสนุนให้ พนักงานมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ มีการช่วยเหลือพนักงานที่ถกู เลิกจ้ างให้ หางานใหม่อย่างแข็งขัน
10. การสร้ างกลุ่มชุมชน (Building Community) ผู้นาแบบผู้รับใช้ จะรื อ้ ฟื ้น
สิ่งที่ได้ สญ
ู หายไปในอดีตของมนุษย์ ซึง่ เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงชุมชนท้ องถิ่น ไปเป็ นสถาบัน
หรื อองค์การขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของมนุษย์ การตระหนักรู้นี ้เป็ นเหตุให้ ผ้ นู า
แบบผู้รับใช้ จะค้ นหาวิธีการในการสร้ างกลุม่ ชุมชนหรื อสังคมชุมชนขนาดเล็กขึ ้นในองค์การหรื อใน
สถาบัน เป็ นกลุม่ ที่มีเป้าหมายร่วมกัน สร้ างความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ ทาให้ มีความรัก ความ
ไว้ วางใจ ความรับผิดชอบ และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน องค์การหรื อสถาบันทางธุรกิจส่วนใหญ่
จะถูก ออกแบบมาเพื่ อ จ ากัด ภาระ องค์ ก ารส่วนใหญ่ เช่ น ในวัฒ นธรรมอัง กฤษไม่ ได้ ใช้ INC
(Incorporation) แต่ใช้ ชื่อว่า LTD Company Limited เป็ นบริ ษัทจากัด ซึ่งสินค้ าและการบริ การ
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ส่วนใหญ่ถกู จัดหามาโดยองค์การที่มีการจากัดความรับผิดชอบ แต่พบว่าบริการที่เกี่ยวกับมนุษย์ผ้ ู
ที่ได้ รับการรับใช้ ควรจะได้ รับสินค้ าหรื อบริ การ ที่มีความรักและความรับผิด ชอบในกระบวนการ
ผลิตหรื อบริ การนัน้ ซึง่ ในองค์การที่จะผลิตสินค้ าหรื อให้ บริ การที่มีความรักและความรับผิดชอบได้
เช่นนัน้ จาเป็ นต้ องมีสงั คมชุมชนหรื อกลุม่ ชุมชนที่มีการพบปะกัน มีความรับผิดชอบของแต่ละคนที่
มีต่อผู้อื่น มีการรวมใจของทุกคนเป็ นหนึ่งเดียวกัน มีความเชื่อใจและการเคารพนับถืออย่างสูงสุด
รวมถึงการมีพฤติกรรมที่ถกู ต้ องตามจริ ยธรรม การใช้ ชีวิตในกลุม่ ชุมชนด้ วยความเชื่อมโยงกันด้ วย
พืน้ ฐานของแต่ละบุคคล จะทาให้ เกิ ดความรักที่ สามารถเผื่อแผ่ออกไปยังคนอื่นได้ Greenleaf
ยกตัวอย่างที่ แสดงให้ เห็ น การดิ น้ รนที่ แท้ จริ งเพื่ อการสร้ างชุมชน และเป็ น สัญ ลักษณ์ ของการ
เคลื่อนไหวทางสังคมครัง้ ใหม่ที่สาคัญ สาหรับคนรุ่ นใหม่ เช่น ชุมชนคิบบุตซ์ (Kibbutz) ซึ่งเป็ น
สังคมของชาวอิสราเอลที่ มี อุดมการณ์ ร่วมกัน และมาอยู่รวมกัน ทรัพ ย์ สิน ทัง้ หมดถื อเป็ น ของ
ส่วนกลาง ทางานร่ วมกันและใช้ ร่วมกัน โดยมีการแบ่งที่กันทางาน มีความเสมอภาคกันในการ
ดารงชีวิต และช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน ซึง่ การรวมตัวเพื่อการสร้ างชุมชนใหม่เป็ นความหวัง
ของสังคมในปั จจุบนั และในอนาคต และสิ่งที่จาเป็ นในการสร้ างชุมชนใหม่ในรูปแบบชีวิตที่ปฏิบตั ิ
ได้ สาหรับคนกลุม่ นัน้ เป็ นหน้ าที่ของผู้นาแบบผู้รับใช้ แต่ละคน ที่จะแสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบ
ที่มีตอ่ กลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นชุมชนเฉพาะทาง ผู้นาควรเริ่ มต้ นด้ วยการสร้ างคนด้ วยภาวะผู้นาที่ตงั ้
มัน่ ในการเห็นแก่ผ้ อู ื่นก่อน และเมื่อเป็ นเช่นนันแล้
้ ว การกระทาที่ถกู ต้ องจะมาเองโดยธรรมชาติโดย
ไม่ต้องใช้ กลยุทธ์ใดเลย
1.2.5 ภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership)
นักวิชาการได้ กล่าวถึงภาวะผู้นาเชิงจิตวิญ ญาณโดยอธิ บายว่า ผู้นาสามารถ
กระตุ้นแรงจูงใจภายในของผู้ตาม โดยการสร้ างเงื่อนไขซึง่ ช่วยเพิ่มความรู้สกึ ถึงความหมายทางจิต
วิญญาณในการทางานของพวกเขา หนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณในที่ทางาน เสนอว่า มีคนจานวน
มากกาลังแสวงหาความหมายที่ลกึ ซึ ้งมากขึ ้นในงานของพวกเขา มีงานวิจยั หลายแบบแสดงให้ เห็น
ว่า คนจะให้ ค วามสาคัญ หรื อให้ คุณ ค่ามากขึน้ กับ โอกาสที่ จะเข้ าร่ วมกลุ่มกัน ท ากิ จกรรมหรื อ
ทางานที่มีความหมาย และความสอดคล้ องกันระหว่างค่านิยมของบุคคลและเป้าหมายของงาน
นัน้ มี ความสาคัญ ต่อผู้นาเช่น เดียวกัน กับผู้ตาม (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556: 306-307) ในส่วน
นิยามความหมายภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ Fry (2003) ได้ กล่าวว่า ภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ
เป็ นค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซึ่งจาเป็ นต่อการกระตุ้นแรงจูงใจภายในของบุค คลและผู้อื่น
และเนื่องด้ วยพวกเขามีความรู้ สึกทางจิตวิญญาณในการอยู่รอด โดยผ่านเสียงเรี ยกและการเป็ น
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สมาชิก เป้าหมายเพื่อสร้ างวิสยั ทัศน์และคุณค่าที่สอดคล้ องไปกับกลยุทธ์ การเพิ่มพลังผ่านทีม ทัง้
ในระดับบุคคลและท้ ายที่สดุ ในระดับองค์การ โดยทาให้ ความผูกพันต่อองค์การและผลผลิตสูงขึ ้น
ต่อมา Fry (2003) ได้ ศึกษาและพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณในรู ป
ของโมเดลแรงจูงใจภายใน อันประกอบด้ วยคุณลักษณะของภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ (qualities
of spiritual leadership) 3 ประการหลัก คือ วิสัยทัศน์ ความรัก ที่ ไม่เห็ น แก่ตัว และความหวัง/
ความเชื่อ โดยมีลกั ษณะดังนี ้
1. วิสยั ทัศน์ เป็ นวิสยั ทัศน์ ที่ให้ ความหมายถึง จุดหมายปลายทางและการ
เดินทาง สะท้ อนถึงแนวความคิดที่อยู่ในระดับสูง กระตุ้นความหวังหรื อความเชื่อ และเป็ นพื ้นฐาน
ของความดีเลิศ ไม่ถกู จากัดด้ วยการเรี ยกร้ องหรื อความต้ องการจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องหลัก
2. ความรักที่ไม่เห็นแก่ตวั ประกอบด้ วย ความไว้ วางใจ ความจงรักภักดี การ
ให้ อภัย การยอมรับ ความกตัญญู การยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความกล้ าหาญ ความถ่อม
ตัว ความกรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน การผ่อนตาม และความอดกลัน้
3. ความหวัง/ความเชื่อ ประกอบด้ วย ความอดกลัน้ ความเพียรพยายาม การ
กระทาที่จะให้ ได้ มาซึ่งการบรรลุเป้าหมาย ความคาดหวังถึงรางวัล/ชัยชนะ และการมุ่งสู่ความดี
เลิศ
นอกจากนัน้ Gary Yukl (2010) ได้ สรุ ปความสาคัญของผู้นาเชิงจิตวิญญาณว่า
ผู้นาเชิงจิตวิญญาณจะทาสิ่งที่ช่ว ยผู้อื่น ทาให้ เกิดความพอใจในความต้ องการสาคัญ 2 ประการ
สาหรับสิ่งเหนือธรรมชาติ (transcendence) และมิตรภาพหรื อความเป็ นเพื่อนในที่ทางาน ผู้นาเชิง
จิตวิญญาณจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายใน ความมั่นใจ และความผูกพันกับองค์การ เช่นเดียวกับ
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) ผู้ น าเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณสามารถ
ส่งเสริ มให้ การทางานมีความหมาย โดยเชื่อมโยงกับค่านิยมของผู้ตามและเอกลักษณ์ ของพวกเขา
นอกจากนัน้ ผู้นาเชิงจิตวิญญาณจะเพิ่มความพึงพอใจ ความรัก (affection) และความไว้ วางใจ
ระหว่างสมาชิกในองค์การ ผลก็คือผู้นาจิตวิญญาณสามารถเพิ่มความร่ วมมือในการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ร่วมกันและเพิ่มแรงบันดาลใจ (inspire) ให้ มีผลงานสูงขึ ้น
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2.1 ความหมายของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม เป็ นคุณลักษณะที่มีอยู่ในภาวะผู้นารู ปแบบอื่ นๆ เช่น ภาวะ
ผู้ น าเชิ ง บารมี (Charismatic Leadership), ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational
Leadership) และภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership) เป็ นต้ น แต่ การศึกษาในระยะ
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เริ่มแรกนักวิชาการทังหลายสนใจศึ
้
กษาในนิยามของคาว่า จริยธรรมของผู้นา (Ethics of Leaders)
ซึ่งในภาษาอังกฤษ คาว่า จริ ยธรรม (Ethics) เป็ นคาที่มีความหมายใกล้ เคียงกับคาว่า ศีลธรรม
(Moral) และ คุณธรรม (Morality หรื อ Virtue) ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้
ให้ ความหมายคาทัง้ 3 คาไว้ ว่า จริ ยธรรม หมายถึง ธรรมที่ เป็ น ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ
ศีลธรรม คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี และ ศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่
ชอบ ศีลและธรรม ธรรมในระดับศีล จากการศึกษาจริ ยธรรมของผู้นา ได้ พฒ
ั นาไปสู่ภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรม (Ethical Leadership) ซึ่งได้ มีนักวิชาการหลายท่านได้ ศึกษาและนิยามความหมายไว้
หลากหลายมิติ ดังนี ้
บ ราวน์ เท รวิ น โญ่ และแฮริ สั น (Brown, Trevino, & Harrison, 2005: 117) ให้
ความหมายของภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมว่า การแสดงออกแห่งความประพฤติปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
ถูกต้ องตามธรรมนองครองธรรม ทางการปฏิบตั ิของบุค คลและระหว่างบุคคลที่มีปฏิสมั พันธ์ กัน
รวมถึง การส่งเสริมความประพฤติปฏิบตั ิดงั กล่าวไปสูผ่ ้ ตู ามผ่านการสื่อสารสองทาง การเสริมสร้ าง
อุปนิสยั จริ ยธรรมให้ แข็งแกร่ ง และการตัดสินใจ การแสดงออกอย่างถูกต้ องเหมาะสมตามธรรม
นองครองธรรม ประเพณี หรื อแบบแผน หรื อมาตรฐานของสังคม ผู้นาที่ได้ รับการรับรู้ ว่าเป็ นตัว
แบบความประพฤติ ปฏิบตั ิที่ดีทางจริ ยธรรมต้ องเป็ นที่ยอมรับแก่ผ้ ูตามหรื อลูกน้ องไม่ว่าจะเป็ น
ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความน่าไว้ วางใจ ความยุติธรรม และการเอาใจใส่ดูแลผู้ตามอย่างทั่วถึง สิ่ง
ทังหมดดั
้
งที่กล่าวมานี ้ทาให้ ผ้ นู าได้ รับการยอมรับและเชื่อถือได้ ตามตาแหน่งหรื ออานาจหน้ าที่จาก
ผู้ต ามอย่ า งเต็ ม ภาคภูมิ จึ งได้ ชื่ อว่ าเป็ น “ตัวแบบ” (Role Model) หรื อแบบอย่ างที่ ดี ที่ ค วรเอา
เยี่ยงอย่าง
ฟรี แมน และสเตเวิ ร์ ท (Freeman and Stewart, 2006: online) ให้ ความหมายในมิ ติ
คุณลักษณะอันเป็ นค่านิยมไว้ ว่า เป็ นการกระทาอย่างตรงไปตรงมาหรื ออย่างบริ สทุ ธิ์ใจของผู้นาที่
แสดงออกถึงคุณลักษณะที่ดี โดยมองเห็นคุณค่าในสิง่ ที่ถกู ต้ อง (the right values) หรื อการเป็ นผู้มี
ลักษณะน่าเชื่อถือ (strong character) การเป็ นแบบอย่างแก่ผ้ อู ื่น (the example for others) การ
มีความอดทนอดกลันต่
้ อสิ่งที่ลอ่ ใจ (withstand any temptations)
ดาฟท์ (Daft, 2008: 170) ได้ นิยามในมิติของการประพฤติในคุณธรรมและปกครองผู้อื่น
โดยธรรมว่า ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมนันเกี
้ ่ยวกับการแยกแยะสิ่งที่ถกู ออกจากสิ่งที่ผิดและการทาใน
สิ่งที่ถกู ต้ อง การค้ นหาความเที่ยงธรรม ความซื่ อสัตย์ ความดีและการปฏิบตั ิที่ถูกต้ อง เนื่องจาก
เป็ น ผู้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งยิ่ งต่อ ผู้อื่ น ผู้น าที่ มี ภ าวะผู้น าเชิ งจริ ย ธรรมจะอุทิ ศ ชี วิต ให้ กับ ผู้อื่น และ

30
ส่ ง เสริ ม ชี วิ ต ผู้ อื่ น ในขณะที่ ผ้ ู น าที่ ไ ม่ มี ภ าวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมจะเป็ นผู้ รั บ เพื่ อ ตอบสนอง
ผลประโยชน์ของตนเอง
เบอร์ โคเฟอร์ และชวาร์ ท ซ์ (Berghofer & Schwartz, 2008) ให้ ค วามหมายในมิ ติ
พฤติกรรมที่ผ้ ูนามีอิทธิ พลต่อผู้อื่นว่า เป็ นความสัมพันธ์ ในทางที่เป็ นบวกที่เป็ นมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับ (The Gold Standard) สาหรับองค์กรทังหมด
้
ผู้นาเชิงจริ ยธรรมจะสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี
อย่างมีคุณภาพภายใต้ หลักการของการให้ ความเคารพ (respect) ไม่สร้ างข้ อตกลงหรื อสัญญา
หรื อการยินยอมด้ วยการบังคับอย่างไม่มีทางเลือกเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ในความสาเร็ จขององค์กร
ผู้นาเชิงจริยธรรมจะต้ องเข้ าใจว่า ความสัมพันธ์เหล่านี ้จะนาไปสูค่ วามเจริญเติบโตหรื อการงอกเงย
และแตกหน่ อในองค์ กร ซึ่งโดยหลักการพืน้ ฐานภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจะประกอบด้ วย ความ
ไว้ วางใจ (trust) ความเคารพ (respect) การยึดมัน่ ในศีลธรรม (integrity) ความซื่อสัตย์ (honesty)
ความยุติธรรม (fairness) ความเสมอภาค (equity) ความถูกต้ องเที่ยง (justice) และความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น (compassion)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551: 4-5) ได้ ให้ ความหมายของภาวะผู้นาทาง
พระพุทธศาสนา ในมิติของการนาคนทังหลายบรรลุ
้
สเู่ ป้าหมายที่วางไว้ ว่า “ผู้นา คือ บุคคลที่จะมา
ประสานช่วยให้ คนทังหลายรวมกั
้
น โดยที่ว่าจะเป็ นการอยู่รวมกันก็ตาม หรื อทาการร่วมกันก็ตาม
ให้ พากันไปด้ วยดี สูจ่ ดุ หมายที่ดีงาม โดยถูกต้ องตามธรรม”
ปั ทมา แคนยุกต์ (2554: 11) ให้ คาจากัดความหมายภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมว่า เป็ น
รูปแบบของผู้นาที่ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริ ยธรรมของทังผู
้ ้ นาและผู้ตาม
ให้ สงู ขึ ้น และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทังสองฝ่
้
าย อานาจของผู้นาจะเกิดขึ ้นเมื่อทาให้ ผ้ ตู ามเกิด
ความไม่พงึ พอใจต่อสภาพเดิม เกิดความขัดแย้ งระหว่างค่านิยมกับวิธีปฏิบตั ิ สร้ างจิตสานึกผู้ตาม
ให้ เกิดความต้ องการในระดับที่สงู ขึ ้นกว่าเดิม
สุเทพ ปาลสาร (2554: 6) สรุ ปว่า ภาวะผู้นาเชิงคุณ ธรรมเป็ นการแสดงพฤติกรรม
หรื อการปฏิบตั ิของผู้นาที่แสดงให้ เห็นถึงการบริหารจัดการหรื อการมีพฤติกรรมการทางาน การเป็ น
แบบอย่างเชิงจริ ยธรรม การตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาหรื ออย่างบริ สุทธิ์ใจ มีการแสดงออกถึง
คุณ ลักษณะที่ดีโดยมองเห็นคุณ ค่าในสิ่งที่ ถูกต้ อง เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่ผ้ นู ากระทา โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะอย่างน้ อย 5 ประการ คือ การ
แสดงออกถึ งการไว้ เนื อ้ เชื่ อใจ (trustworthiness) การแสดงออกถึงความเคารพ (respect) การ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ (responsibility) การแสดงออกถึงความยุติธรรม (fairness) และการ
แสดงออกถึงความเป็ นพลเมืองที่ดี (citizenship)
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สัม ฤทธิ์ กางเพ็ ง และพระครู ป ลัด ธรรมจริ ย วัฒ น์ (2559: 113) ให้ ค วามหมายว่า
ภาวะผู้นาเป็ นเรื่ องของกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบทังในระดั
้
บผู้นา
ผู้ตาม และสถานการณ์โดยมีจริยธรรมเป็ นพื ้นฐานเพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายที่พงึ ประสงค์ร่วมกัน ดังนัน้
ภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมจึ ง เป็ นกระบวนการอิ ท ธิ พ ลที่ ผ้ ูน ามี ต่ อ บุ ค คลหรื อ กลุ่ม เพื่ อ น าไปสู่
ความสาเร็ จตามจุดหมายหรื อเป้าประสงค์ (goals) ที่ทุกคนเต็มใจและพึงพอใจร่ วมกันโดยการ
ปฏิสมั พันธ์ถ่ายทอดแนวคิดไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้ องและมีอิทธิพล
ต่อกันของผู้นา (leaders) ผู้ตาม (follows) และสถานการณ์ / งาน (situations / tasks) ที่ อยู่บน
พื ้นฐานทางจริยธรรม (ethics-based)
จากความหมายภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมที่นกั วิชาการทังหลายได้
้
ให้ คาจากัดความไว้
แสดงให้ เห็นความหมายภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมใน 3 มิติ ได้ แก่ คุณสมบัติด้านการเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริ ย ธรรม ปฏิ สัม พัน ธ์ ห รื อ การใช้ อ านาจอิ ท ธิ พ ลในการบริ ห ารจัด การที ม งาน/องค์ ก าร และ
กระบวนการที่นาไปสู่ความสาเร็ จ/เป้าหมาย (ตรงกับหลักบริ หารที่ว่า ครองตน ครองคน และครอง
งาน) ผู้วิจัย จึงสรุ ปความหมายภาวะผู้น าเชิงจริ ยธรรมได้ ว่า “คุณ ลักษณะของบุคคลผู้มีความ
ประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม มีความยุติธรรม ความเมตตา และเสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม ไม่
ประพฤติเอนเอียงเพื่อประโยชน์ส่วนตน มีความสามารถในการบริ หารปกครอง แนะนาผู้อื่นให้ อยู่
ร่วมกันเป็ นสุข ประสานช่วยให้ คนทังหลายรวมกั
้
น พากันไปด้ วยดี บรรลุสจู่ ดุ หมายที่ดีงาม โดยยึด
หลักความถูกต้ องตามธรรม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
การศึก ษาเกี่ ย วกับ ภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรม (Ethical Leadership) ได้ เป็ น ที่ ส นใจ
ศึกษาวิจยั อย่างชัดเจนเมื่อไม่นานนักที่ผ่านมา ปรากฏในงานวิจยั ของนักวิชาการหลายท่าน เช่น
Burns (1978), Gardner (1987) และมี ค วามชั ด เจนมากขึ น้ จากงานเขี ย นของ Sergiovanni
(1992) ที่กล่าวถึงภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมโดยใช้ คาว่า Moral Leadership ในหนังสือที่จดั พิมพ์โดย
Jossey - Bass และกล่าวอ้ า งภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรมว่า สามารถตอบสนองต่อ พฤติก รรมเชิ ง
จริยธรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ ตลอดจนสนองต่อหน้ าที่ และภาระงานซึง่ อยูเ่ หนือผลประโยชน์
เฉพาะบุคคล งานวิจัยในชัน้ ต้ นกล่าวถึงภาวะผู้นาในด้ านการบริ หารจัดการศึกษาก่อนพัฒนาสู่
ภาวะผู้นาเชิงจริ ย ธรรมในองค์ กร เช่น Fullan (2003) ได้ กล่าวถึงบทบาทของผู้บริ ห ารโรงเรี ยน
(principal) ในการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบและได้ ขยายขอบเขตของการนาเสนอ
ที่กว้ างขวางขึน้ โดยมีประเด็นที่สาคัญ คือ ความพยายามในการนาไปสู่การสร้ างภาวะผู้นาใน
บริ บทการเปลี่ย นแปลงในโรงเรี ยน ต่อมา ได้ มีนักวิชาการอื่ น ๆ ศึกษาค้ น คว้ า นาสู่การพัฒ นา
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แนวคิดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจนสามารถบูรณาการเป็ นแนวคิด รู ปแบบ และองค์ประกอบต่างๆ
ได้ อย่างหลากหลาย เช่น
2.2.1 แนวคิด องค์ประกอบ ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของเทรวินโญ่ (Trevino)
เทรวิ น โญ่ (Trevino, 2000: 128-142) ได้ ให้ ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง
จริยธรรมไว้ วา่ ต้ องประกอบไปด้ วยเสาหลักที่สาคัญ 2 ต้ น (two pillars) ได้ แก่
1. การเป็ น บุค คลที่ มี ศี ล ธรรม (moral person) ประกอบด้ วยคุณ ลัก ษณะ
(traits) พฤติกรรม (behaviors) และการตัดสินใจ (decision making)
2. การเป็ นผู้บริ หารที่มีจริ ยธรรม (moral manager) ประกอบด้ วย การประพฤติ
ตนให้ เป็ นแบบอย่ า ง (role modeling through visible action) รางวั ล และวิ นั ย (reward and
discipline) และการสื่อสารเกี่ ยวกับจริ ยธรรมและค่านิยม (communicating about ethics and
values) ซึ่งเมื่อทั ้งสองรวมเข้ าหากันก็ทาให้ ผ้ ูบริ หารกลายเป็ นผู้นาที่มีจริ ยธรรม หรื อภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรม ดังภาพ
Moral Person
Traits
- integrity
- honesty
- Trust worthiness
Behaviors
- Do the right thing
- Concern for people
- Being open
- Personal morality
Decision-Making
- Hold to value
- Objective/Fair
- Concern for society
- Follow ethical decision
rules

Moral Manager
Role Modelion through
Visible Action

Reward and Discipline

Communicating about
Ethics and Values

ภาพประกอบ 3 ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของเทรวินโญ่ (Trevino)
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จากภาพ จะเห็นว่า เสาต้ นแรก คือ การเป็ นบุคคลที่มีศีลธรรมซึ่งเป็ นพืน้ ฐาน
สาคัญของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม โดยเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ลักษณะที่มนั่ คงแน่นอนหรื อคงที่ (certain
traits) ในพฤติกรรมที่ แสดงออก มีการตัดสิน ใจบนพืน้ ฐานจริ ยธรรม นอกจากนี ย้ ังต้ องเป็ น ผู้มี
จริยธรรมอย่างแท้ จริง (authentic) ซึง่ ประกอบด้ วย
1) คุณลักษณะ (traits) เป็ นบุคลิกภาพของผู้นาที่มีความมัน่ คง กล่าวคือ การ
ยึ ด มั่ น ในศี ล ธรรม (integrity) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (honesty) และมี ค วามไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจได้
(trustworthiness)
2) พฤติ ก รรม (behaviors) ผู้น าพึ ง ระลึ ก เสมอว่ า การกระท าส าคัญ กว่ า
คาพูด เนื่องจากผู้ตามมักจะทาตามในสิ่งที่ผ้ นู าปฏิบตั ิ ดังนัน้ ผู้นาจะต้ องสร้ างศีลธรรมให้ เกิดขึ ้น
ในการทางาน ทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง แสดงความเอาใจใส่ผ้ อู ื่นอย่างจริงใจ เปิ ดเผย และประพฤติปฏิบตั ิ
ตนให้ เป็ นแบบอย่างด้ านศีลธรรม
3) การตั ด สิ น ใจ (decision-making) การตั ด สิ น ใจของผู้ น า ต้ องอยู่ บ น
พืน้ ฐานของจริ ย ธรรมและผลกระทบต่อตนเอง ผู้ตามและสังคม ต้ องยึดมั่น ในค่านิ ยมที่ ดีงาม
จุดประสงค์ ห รื อเป้าหมายขององค์ ก าร มี ค วามยุติ ธรรมและอยู่ภ ายใต้ กฎเกณฑ์ ห รื อระเบี ย บ
ข้ อบังคับต่างๆ
เสาต้ นที่สอง คือ การเป็ นผู้บริหารที่มีศีลธรรม กล่าวคือ การไม่เป็ นผู้นาที่ม่งุ เน้ น
เพื่ อผลก าไร หรื อการแข่งขัน โดยไม่ค านึ งถึ งศี ล ธรรมหรื อคุณ ค่าทางจริ ย ธรรมในการท าธุรกิ จ
ในทางตรงกันข้ าม ควรให้ ความสาคัญกับการวางพื ้นฐานทางจริ ยธรรมแบบเชิงรุ กในการทางาน
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และค่านิยมส่วนบุคคลกับทีมงาน ประกอบด้ วย
1) การประพฤติตนให้ เป็ นแบบอย่าง (role modelion) ผู้บริ หารที่มีศีลธรรม
ตระหนักดีว่า การทางานในองค์การเหมือนการอยู่ในอ่างเลี ้ยงปลาที่ต้องถูกจ้ องมองโดยผู้อื่นอยู่
เสมอ ดังนัน้ ควรแสดงตนเพื่ อ สื่ อ สารให้ ทุก คนในองค์ ก ารเห็ น อย่างชัด เจนว่า สิ่งเหล่านัน้ คื อ
แบบอย่างที่ดีควรปฏิบตั ิตาม
2) รางวัลและวินัย (reward and discipline) การใช้ ระบบการให้ รางวัลถื อ
เป็ นเครื่ องมือที่ทรงพลังที่ช่วยให้ สมาชิกกระทาในสิ่งที่เราต้ องการหรื อพึงปรารถนา การให้ รางวัล
อย่างสม่าเสมอจะช่วยรักษามาตรฐานทางจริ ยธรรมในการทางาน นอกจากนี ้ระบบการให้ รางวัลยัง
รวมถึงหลักเกณฑ์ ในการลงโทษต่อการกระทาที่นามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่องค์การอย่างชัดเจน
ด้ วย ซึง่ จะช่วยให้ สมาชิกในองค์การมีระเบียบ วินยั รักษากฎเกณฑ์ที่พงึ ปฏิบตั ิร่วมกัน
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3) การสื่ อสารเกี่ ยวกับจริ ยธรรมและค่านิ ยม (Communicating about Ethics
and Values) เป็ นการสื่อสารให้ บุคลากรทุกคนในองค์การได้ ทราบและเข้ าใจถึงจริ ยธรรมและคุณ
ค่าที่มีความสาคัญต่อทัง้ ผู้บริ หาร สมาชิกและองค์การ โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่สาคัญ
ผู้บริหารจะต้ องลงปฏิบตั ิตนให้ เป็ นตัวอย่างแก่สมาชิกด้ วย
2.2.1 แนวคิดรูปแบบภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของแกรช (Grace)
แกรซ (Grace, 2006: 10) ได้ กล่าวถึง รูปแบบภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมว่า ความเป็ น
ผู้นาเชิงจริ ยธรรมเป็ นกรอบที่สอดคล้ องภายใน (ความเชื่อและค่านิยม: beliefs and values) กับ
ภายนอก (พฤติก รรมและการกระท า: behaviors and actions) เพื่ อบรรลุวัตถุป ระสงค์ ร่วมกัน
ประกอบด้ วย
1. ค่านิยม (values) ความเป็ นผู้นาเชิงจริ ยธรรมเริ่ มต้ นด้ วยความเข้ าใจและ
ความมุ่งมัน่ ในค่านิยมหลักของแต่ละคน ที่เริ่ มต้ นด้ วยกระบวนการบูรณาการให้ เป็ นเอกลักษณ์
ของตัวเองซึง่ นาไปสูท่ างเลือกในการดาเนินชีวิตของแต่ละคน
2. วิสยั ทัศน์ (vision) วิสยั ทัศน์ เป็ นความสามารถในการกาหนดกรอบการ
กระทาของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ บริ การไปยังผู้อื่นภายในภาพที่ต้องการอย่างแท้ จริ งของ
สิง่ ที่ควรจะเป็ นหรื อภาพที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นในอนาคต
3. การสื่อสาร (voice) เป็ นกระบวนการสื่อสารวิสยั ทัศน์ เพื่อให้ สมาชิกหรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องได้ รับทราบและนาวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวสูก่ ารปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุผล
4. คุณธรรม (virtue) เป็ นคุณงามความดีที่เป็ นธรรมชาติก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ความดีที่เป็ นธรรมชาติที่เกิดในจิตใจของคนที่เป็ นคุณสมบัติดีงาม สิง่ ที่มีคณ
ุ ค่ามี
ประโยชน์ เป็ นความดีงาม เป็ นมโนธรรมเป็ นเครื่ องประคับประคองใจให้ เกลียดความชัว่ กลัวบาป
ใฝ่ ความดี เป็ นเครื่ องกระตุ้นผลักดันให้ เกิดความรู้สกึ รับผิดชอบที่มีตอ่ วิสยั ทัศน์ และการสื่อสาร ดัง
ภาพ
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบ 4-V ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (The 4-V Model of Ethical Leadership)
ที่ ม า : Grace, B. (2006). Ethical Leadership: In Pursuit of the Common Good.
Seattle, WA: Center for Ethical Leadership
จากภาพดังกล่าว จะแสดงให้ เห็นองค์ประกอบภายในที่เป็ นดังกุญแจ 3 ดอกใน
การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ได้ แก่ การบริ การ (service) เป็ นการอานวยความสะดวกในการ
เชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ไปสู่ค่านิยมที่ต้องการ, การใช้ หลักการปกครอง (politics) เพื่อจัดสรรทรัพยากร
หรื อเพื่อการตัดสินใจ และการเปลี่ยนระบบให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ (Renewal)
2.2.3 แนวคิดองค์ประกอบ ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของนอร์ ทเฮ้ าส์ (Northouse)
นอร์ ท เฮ้ าส์ (Northouse, 2010: 387-393) ได้ กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบอั น เป็ น
หลักการสาคัญ (principle) ที่ผ้ นู าเชิงจริยธรรมพึงคานึงถึงในการปฏิบตั ิ 5 ประการ ดังนี ้
1) การเคารพให้ เกียรติผ้ ูอ่ ืน (respect others) เป็ นเรื่ องของการยอมรับ
ศักยภาพหรื อความสามารถของผู้ตาม โดยผู้นาจะต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู ามได้ แสดงความคิดเห็น
ตามความต้ องการเพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ูตามสามารถปฏิบตั ิงานให้ ประสบผลสาเร็ จและบรรลุตาม
เป้าหมาย หรื ออาจกล่าวได้ ว่า เป็ นการให้ เกียรติผ้ ตู าม การเคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การยอมรับโดยปฏิบตั ิตอ่ ผู้ตามเป็ นอย่างดี
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2) การให้ บริการคนอื่น (serves others) ผู้นาจะต้ องรู้จกั การให้ บริการผู้ตาม
ในเรื่ องต่างๆ เพื่อสนับสนุน โน้ มน้ าวจูงใจให้ ผ้ ตู ามสามารถปฏิบตั ิงานได้ บรรลุเป้าหมาย โดยการ
จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น สุขภาพ เป็ นต้ น
3) การแสดงออกถึ งความยุ ติ ธ รรม (shows justice) ผู้น าจะต้ องแสดง
พฤติกรรมให้ เห็นถึงความเที่ยงธรรม ยุติธรรม ไม่ลาเอียง หรื อเห็นแก่พวกพ้ องของตนเอง ต้ องแสดง
ให้ ทุกคนในองค์การเกิดความมัน่ ใจหรื อเชื่อมัน่ ในตัวผู้นา มีความโปร่ งใส ชัดเจน ตรงไปตรงมา
สามารถตรวจสอบได้ ในกระบวนการบริหารจัดการ เช่น ด้ านการเงินสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร
เป็ นต้ น
4) การยึดมั่ น ในความซื่อสั ต ย์ สุ จริ ต (manifests honesty) ผู้น าจะต้ อง
ดารงไว้ ซงึ่ ความซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่แสดงออกถึงการอยากได้ สิ่งของผู้อื่น ความโลภ ไม่คอรัปชัน่ และ
ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีตอ่ เพื่อนร่วมงาน
5) การเสริ มสร้ างความร่ วมมือในกลุ่ม (builds community) ผู้นาจะต้ อง
พยายามหาโอกาสสร้ างสรรค์ ก ารท างานร่ วมกั บ ที ม งาน เพื่ อ ให้ บรรลุ สู่ เป้ าหมายได้ อย่ างมี
ประสิทธิ ภาพ โดยมี ก ารตกลงร่ วมกัน หรื อกาหนดเป้าหมายร่ วมกัน ตลอดจนท างานให้ สาเร็ จ
ด้ วยกัน ซึง่ ต้ องคานึงถึงวัฒนธรรมหรื อค่านิยมกลุม่ ไม่สร้ างแรงกดดันเรื่ องงาน หรื อมุ่งงานจนเกินไป
ในขณะเดียวกันก็ใส่ใจเรื่ องงานที่ได้ มอบหมายให้ ผ้ รู ่วมงานปฏิบตั ิโดยติดตามดูแลทีมงานเป็ นอย่าง
ดี ให้ กาลังใจและพัฒนาทีมงานให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่ อ มา นอร์ ท เฮ้ าส์ (Northouse, 2012: 230) ได้ ศึ ก ษาวิ จัย ในเรื่ อ งนี เ้ กี่ ย วกั บ
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม จนได้ ข้อสรุป 6 ปั จจัย ได้ แก่
1. คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ น า ป ระ ก อ บ ด้ ว ย ค ว า ม ไว้ เนื ้ อ เชื่ อ ใจ
(trustworthiness), การเป็ นที่ เคารพ (respect), ความรั บ ผิ ด ชอบ (responsibility), ความชอบ
ธรรม (fairness), การเอาใจใส่ (caring) และ ความเป็ นพลเมืองทัว่ ไป (citizenship)
2. การแสดงออกของผู้ น า ประกอบด้ วย การแสดงออกซึ่งความเคารพ
(showing respect), การบริ ก ารผู้ อื่ น (serving others) และการแสดงออกซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรม
(showing justices)
3. เป้ าหมายของผู้นา ผู้นาจะต้ องกาหนดเป้าหมายให้ ชดั เจนและทาให้ เป็ น
เป้าหมายที่สาคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้ องไปให้ ถึงโดยเริ่ มจากการเลือกเป้าหมาย (choosing goals)
เป็ นเป้าหมายของทุกคน ให้ ความสนใจภายใต้ กระบวนการดาเนินงานไปสูเ่ ป้าหมายร่ วมกันอย่าง
มีจริยธรรม
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4. ความซื่อสัตย์ ของผู้นา ผู้นาจะต้ องดารงไว้ ซึ่งความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่แสดง
ความโลภหรื ออยากได้ ของผู้อื่น ไม่ฉ้อราษฎร์ บงั หลวงหรื อคอรัปชัน่ และประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดี
5. การใช้ อานาจของผู้นา อานาจ (power) เป็ นความสามารถที่บุคคลหนึ่งมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นเพื่อให้ ยอมปฏิบตั ิตาม หรื อความสามารถที่จะให้ ผ้ อู ื่นทาตามที่
ต้ องการ หรื ออานาจเป็ นศักยภาพที่ผ้ นู ามีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม หรื อผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
ผู้อื่น ผู้นาต้ องรู้จกั แสวงหาอานาจ ต้ องรู้ว่าอานาจคืออะไร อยูท่ ี่ไหน หามาได้ อย่างไร จะใช้ หรื อรักษา
ไว้ อย่างไร ซึง่ อานาจมีแหล่งที่มา 5 แหล่ง (Northouse, 2012: 239) ได้ แก่
5.1 อานาจจากการยอมรับนับถือ (referent power) เป็ นความชื่นชอบของผู้
ตามในตัวผู้นาของเขา เช่น อาจารย์ที่ได้ รับการยกย่องหรื อเป็ นที่ชื่นชอบอย่างสูงจากนักศึกษา เป็ น
ต้ น
5.2 อานาจจากความเชี่ยวชาญ (expert power) เป็ นอานาจที่ผ้ ตู ามรับรู้
ได้ จากสมรรถนะของผู้นา เช่น ผู้นาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
5.3 อ าน าจต าม ก ฎ ห ม าย (legitimate power) อ าน าจที่ เกิ ด จาก
ข้ อกาหนดระเบียบขององค์กร ตามโครงสร้ างสายการบังคับบัญ ชาตามลาดับในการพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ เช่น ผู้จดั การ ผู้อานวยการ
5.4 อานาจการให้ รางวัล (reward power) เป็ น การให้ คุณ ประโยชน์ แก่
ผู้อื่น เช่น การจ่ายเงินโบนัสให้ กบั พนักงาน
5.5 อ านาจจากการบั ง คับ (coercive power) เป็ นอ านาจที่ ส ามารถ
ลงโทษผู้อื่นได้ เช่น ครูสามารถตัดเกรดให้ นกั เรี ยนต่าในกรณีที่ไม่เข้ าชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
6. ค่ านิยมของผู้นา ซึ่งหมายถึงความคิด (ideas) ความเชื่อ (beliefs) และ
รู ป แบบการประพฤติ ป ฏิ บัติ ข องบุ ค คล (model of action) เช่ น ความสุภ าพ (peace) ความ
ยุติธรรม (justice) การยึดมั่นในศีลธรรม (integrity) ความชอบธรรม (fairness) และการอยู่ร่วมกัน
(community) ที่ผ้ นู าต้ องแสดงออกให้ เห็นอยูเ่ สมอ
2.2.4 แนวคิด องค์ประกอบ ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ Gary Yukl
Gary Yukl (2010: 350) ได้ กล่าวถึงลักษณะของผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
(Ethical Leadership) โดยเขาได้ ใช้ เกณฑ์ (Criterion) เป็ นตัวกาหนดถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของ
ผู้มีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมและการแสดงพฤติกรรมของผู้นาที่ไร้ จริยธรรม เป็ นตัวชี ้วัดในประเด็น 8 ข้ อ
ดังนี ้
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1) การใช้ อ านาจและการใช้ อิ ท ธิ พ ลของผู้ น า (Use of leader power
and influence) เขามองว่า ผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจะไม่ค่อยใช้ อานาจ แต่จะใช้ หลักการ
บริการผู้ตามในองค์กร แต่ในทางตรงกันข้ าม ผู้นาที่ไร้ จริ ยธรรม (Unethical Leadership) มักจะใช้
ความพึงพอใจในระดับบุคคลเป็ นตัวชี ้วัด
2) ความซื่ อ สั ต ย์ (Integrity of leader behavior) ในพฤติ ก รรมของผู้ น า
ผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจะปฏิบัติในทิศทางที่สอดคล้ องกั บค่านิยมที่ นามาใช้ ในองค์ กร
ในทางตรงกันข้ ามผู้นาที่ไร้ จริยธรรม จะมองไปที่อะไรคือสิ่งที่เป็ นประโยชน์และไปถึงเป้าหมายของ
บุคคลตามที่เขาต้ องการ
3) ด้ านการให้ ความร่ วมมือของผู้เกี่ยวข้ อง (Cooperation of partition) ผู้นา
ที่มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมมองว่าเมื่อไหร่ ก็ตามที่มีโอกาสเป็ นไปได้ ของเขา เขาจะพยายามสร้ าง
ความสมดุลและใช้ หลักการบูรณาการเพื่อให้ เกิดความร่วมมือ แต่ผ้ นู าที่ไร้ จริ ยธรรมให้ ความนิยม
กับผู้ใกล้ ชิดที่ชื่นชอบผู้ซงึ่ เสนอของขวัญหรื อผลประโยชน์ให้
4) ด้ านการพัฒนาวิสัยทัศน์ สาหรั บองค์ กร (Development of a vision)
ผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมมองการพัฒ นาวิสยั ทัศน์ บนการเติมเต็มเกี่ ยวกับความต้ องการ
ค่านิยม และแนวความคิดของผู้ตามเป็ นส่วนใหญ่ แต่ผ้ นู าที่ไร้ จริ ยธรรมจะพยายามนาเสนอวิสยั ทัศน์
เพื่อความสาเร็จขององค์กรเพียงอย่างเดียว
5) ด้ านความเสี่ ยงของการตั ด สิ น ใจของผู้ น า (Risk taking in leader
Decisions and actions) ผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจะมีความกล้ าหาญและยินดีที่จะจัดการ
กับความเสี่ยงและการปฏิบตั ิสาหรับบุคคลเพื่อทาให้ บรรลุภารกิจและความสาเร็จของวิสยั ทัศน์ แต่
ผู้นาที่ไร้ จริยธรรม จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงของบุคคล
6) ด้ านการสื่ อสารหรื อการเปิ ดเผยข้ อมู ล (Communication of relevant
information about operations) ผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจะเปิ ดเผยข้ อมูลที่ สมบูรณ์ และ
สาคัญเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปั ญหาและการปฏิบตั ิ แต่ผ้ นู าที่ไร้ จริ ยธรรมสร้ าง
ภาพลวงตา บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง มีความลาเอียงในการรับรู้ของผู้ตามเกี่ยวกับปั ญหา กระบวนการ
ในการดาเนินงาน
7) ด้ านการตอบสนองต่ อค าวิ จารณ์ และความไม่ เห็ นด้ วยของผู้ ตาม
(Response to criticism and dissent by followers ) จะให้ กาลังใจในการค้ นหาคาตอบที่ดีกว่าใน
การแก้ ปัญหา แต่ผ้ นู าที่ไร้ จริยธรรมจะไม่ให้ กาลังใจและจะยับยัง้ การประเมินผลงานจะไม่เห็นด้ วย
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8) ด้ านการพัฒนาทักษะผู้ตามและความเชื่อมั่นในตนเอง (Development
of follower skills and self-confidence) ผู้นาที่มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจะใช้ การสอนงาน กากับ
ติดตาม การอบรมพัฒนาผู้ตามอย่างครอบคลุม แต่ผ้ นู าที่ไร้ ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจะไม่ให้ ความ
สนใจในการพัฒนาผู้ตาม ในเรื่ องดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั ผู้นาเท่านัน้
2.2.5 แนวคิด องค์ประกอบ ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
พระไพศาล วิ ส าโล (2550) ได้ ส รุ ป ลัก ษณะของผู้น าทางพระพุท ธศาสนาว่า
หมายถึง หลัก ปฏิบัติห รื อความประพฤติที่เป็ น ไปเพื่ อประโยชน์ สุขของส่วนรวม จริ ยธรรมหรื อ
ศีลธรรมจึงเป็ นเงื่อนไขพื ้นฐานที่ทาให้ สงั คมอยู่ได้ บางครัง้ การที่สงั คมจะดารงอยู่ได้ ไม่ใช่แค่การไม่
ทาชัว่ เพียงอย่างเดียว แต่จะต้ องไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกันด้ วย นอกจากนี ้ จริ ยธรรมยังหมายถึง
ความดีงามที่ เป็ น สากล ไม่ว่าจะถามคนในสังคมไหนก็ กล่าวตรงกันว่าสิ่งใดเป็ นสิ่งที่ ดี และยัง
หมายถึง สิ่งที่ทาให้ จิตใจเป็ นกุศล เกิดความสุขซึง่ เป็ นเรื่ องประโยชน์สว่ นตัวที่ดี เป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิด
ความเจริ ญงอกงามภายในจิตใจของตนเอง ไม่มีความโกรธ ไม่มีความทุกข์ ตัวอย่างเช่น การแผ่
เมตตา การนัง่ สมาธิ ซึง่ ทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับอานิสงส์ไปด้ วย การทาความดีบางอย่างที่ผ้ อู ื่นอาจจะไม่เห็น
หรื อไม่ได้ รับประโยชน์โดยตรงก็ควรทาด้ วย เนื่องจากการทาความดีนนท
ั ้ าให้ เรามีความสุข และทาให้
จิตใจสงบ และพระไพศาลยังได้ เสนอว่า จริ ยธรรมของผู้นาที่ควรมี คือ ทศพิธราชธรรม ซึง่ เป็ นธรรมของ
พระราชาหรื อของผู้ปกครองบ้ านเมือง หรื อเป็ นธรรมของนักปกครอง ประกอบด้ วยหลักธรรม ดังนี ้
1. ทาน (ทาน) การให้
2. ศีล (สีล) การรักษาศีล
3. บริจาค (ปริจาค) การบริจาค เสียสละ
4. อาชชวะ (อาชชว) ความซื่อสัตย์
5. มัททวะ (มทฺทว) ความอ่อนโยน
6. ตปะ (ตป) ความเพียร
7. อักโกธะ (อกฺโกธ) ความไม่โกรธ
8. อวิหิงสา (อวิหสึ า) ความไม่เบียดเบียน
9. ขันติ (ขนฺติ) ความอดทน
10. อวิโรธนะ (อวิโรธน) ความเที่ยงธรรม
นอกจากนั น้ พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โต) (2551: 25-28) ได้ แสดง
องค์ประกอบภาวะผู้นาทางพระพุทธศาสนา ในมิ ติของคุณสมบัติส่วนบุคคล คือ สัปปุริสธรรม 7
ประการ ดังนี ้
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1) รู้หลักการ (ธัมมัญญุตา) เมื่อดารงตาแหน่ง มีฐานะ หรื อจะทาอะไรก็ตาม
ต้ องรู้ หลักการ รู้ งาน รู้ หน้ าที่ รู้กฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวข้ อง เช่น อย่างผู้ปกครองประเทศชาติก็ต้องรู้
หลักรัฐศาสตร์ และรู้กฎกติกาของรัฐ คือกฎหมาย ตังแต่
้ รัฐธรรมนูญลงมา แล้ วก็ยืนอยู่ในหลักการ
ตังตนอยู
้
่ในหลักการให้ ได้ ชุมชน สังคม องค์กร หรื อกิจการอะไรก็ตาม ก็ต้องมีหลักการ มีกฎ มี
กติกา ที่ผ้ นู าจะต้ องรู้ต้องชัด แล้ วก็ตงมั
ั ้ น่ อยูใ่ นหลักการนัน้
2) รู้ จุ ด หมาย (อัต ถัญ ญุ ต า) ผู้น าถ้ าไม่ ร้ ู จุด หมายก็ ไม่ ร้ ู ว่าจะน าคนและ
กิจการไปไหน นอกจากรู้จดุ หมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้ ว จะต้ องมีความแน่วแน่มงุ่ มัน่ ที่จะ
ไปให้ ถึ ง จุ ด หมายด้ วย ข้ อนี เ้ ป็ นคุ ณ สมบั ติ ที่ ส าคัญ มาก เมื่ อ ใจมุ่ ง จุ ด หมาย แม้ มี อ ะไรมา
กระทบกระทัง่ ก็จะไม่หวัน่ ไหว อะไรไม่เกี่ยวข้ อง ไม่เข้ าเป้า ไม่เข้ าแนวทาง ก็ไม่มวั วุ่นวายใครจะ
พูดจาว่าด่าเหน็บแนม เมื่อไม่ตรงเรื่ อง ก็ไม่มวั ถือสา ไม่เก็บเป็ นอารมณ์ ไม่ย่งุ กับเรื่ องจุกจิกไม่เป็ น
เรื่ อง เอาแต่เรื่ องที่เข้ าแนวทางสูจ่ ดุ หมาย ใจมุง่ สูเ่ ป้าหมาย อย่างชัดเจนและมุง่ มัน่ แน่วแน่
3) รู้ จักตน (อัตตัญญุตา) คือ ต้ องรู้ ว่าตนเองคือใคร มี ภาวะเป็ นอะไร อยู่ใน
สถานะใด มีคณ
ุ สมบัติ มีความพร้ อม มีความถนัด มีสติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีกาลังแค่
ไหน มีข้อยิ่งข้ อหย่อน จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ซึ่งจะต้ องสารวจตนเอง และเตือนตนเองอยู่เสมอ
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ให้ มีคณ
ุ สมบัติมีความสามารถยิ่งๆ ขึ ้นไป ไม่ใช่ว่า
เป็ นผู้นาแล้ วจะเป็ นคนสมบูรณ์ไม่ต้องพัฒนาตนเอง ยิ่งเป็ นผู้นาก็ยิ่งต้ องพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ให้ นาได้ ดียิ่งขึ ้นไป
4) รู้ ประมาณ (มัตตัญ ญุตา) คือ รู้ จักความพอดี หมายความว่า ต้ องรู้ จัก
ขอบเขตขีดขันความพอเหมาะที
้
่จะจัดทาในเรื่ องต่างๆ ท่านยกตัวอย่าง เช่น รู้จกั ประมาณในการใช้
จ่ายทรัพย์ รู้ จกั ประมาณในการบริ โภค ผู้ปกครองบ้ านเมืองรู้ จกั ประมาณในการลงทัณฑอาชญา
และการเก็บภาษี เป็ นต้ น ไม่ใช่เอาแต่จะให้ ได้ อย่างใจ ลึกลงไป ต้ องรู้ว่าในการกระทานันๆ
้ หรื อใน
เรื่ องราวนันๆ
้ มีองค์ประกอบ หรื อมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้ องบ้ าง ทาแค่ไหนองค์ประกอบของมันจะพอดี
ได้ สดั ส่วน พอเหมาะ การทาการต่างๆ ทุกอย่างต้ องพอดี ถ้ าไม่พอดีก็พลาด ความพอดีจึงจะทาให้
เกิดความสาเร็จที่แท้ จริง ฉะนัน้ จะต้ องรู้องค์ประกอบและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ ลงตัวพอเหมาะ
พอดี
5) รู้ กาล (กาลัญญุตา) คือ รู้ จกั เวลา อย่างที่บอกไว้ รวมๆ ว่า รู้ กาลเวลาอัน
เหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรื อจะต้ องใช้ ในการประกอบกิจทาหน้ าที่การงาน หรื อปฏิบตั ิการ
ต่างๆ เช่น ให้ ตรงเวลา ให้ เป็ น เวลา ให้ ทันเวลา ให้ พอเวลา ให้ เหมาะเวลา เป็ นต้ นทัง้ นีร้ วมทัง้ รู้
ลาดับ ระยะ จังหวะ ปริ มาณ ความเหมาะของเวลาว่า เรื่ องนีจ้ ะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะทา
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อะไรอย่างไรจึงจะเหมาะ ดังเช่น แม้ แต่การพูดจาก็ต้องรู้จกั กาลเวลา ตลอดจนรู้จกั วางแผนงานใน
การใช้ เวลา ซึง่ เป็ นเรื่ องใหญ่ เช่นวางแผนว่า สังคมมีแนวโน้ มจะเป็ นอย่างนี ้ในเวลาข้ างหน้ าเท่านัน้
และเหตุการณ์ทานองนี ้จะเกิดขึ ้น เราจะวางแผนรับมือกับสถานการณ์นัน้ อย่างไร
6) รู้ ชุ มชน (ปริ สัญญุตา) คือ รู้ สังคมอย่างที่ บอกเป็ นหลักกลางๆไว้ ว่า รู้ จัก
ชุมชน และรู้ จักที่ประชุม รู้ กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนัน้ ๆ ว่า ชุมชนนีเ้ มื่อเข้ าไปหา จะต้ องทา
กิริยาอย่างนี ้ จะต้ องพูดอย่างนี ้ ชุมชนนีค้ วรสงเคราะห์ อย่างนี ้ เป็ นต้ น ทัง้ นีต้ ้ องรู้ สงั คม ตังแต่
้ ใน
ขอบเขตที่กว้ างขวาง คือ รู้ สงั คมโลก รู้ สงั คมของประเทศชาติ ว่าอยู่ในสถานการณ์ อย่างไร มีปัญหา
อะไร มีความต้ องการอย่างไร โดยเฉพาะถ้ าจะช่วยเหลือเขา ก็ต้องรู้ ปัญหารู้ ความต้ องการของเขา
แม้ แต่ในชุมชนย่อยๆ ถ้ าจะช่วยเหลือเขา ก็ต้องรู้ ความต้ องการของเขา เพื่อสนองความต้ องการได้
ถูกต้ อง หรื อแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุด
7) รู้ บุคคล (ปุคคลัญ ญุตา) คือ รู้ จักบุคคลตามที่เขาเป็ น อย่างที่ บอกเป็ น
หลักกลางๆ ไว้ ว่า รู้ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็ นต้ น
ใครๆ ยิ่งหรื อหย่อนอย่างไร และรู้ ที่จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนันๆ
้ ด้ วยดี ว่าควรจะคบหรื อไม่ จะใช้ จะ
ตาหนิ ยกย่อง และแนะนาสัง่ สอนอย่างไร เป็ นต้ น โดยเฉพาะคนที่ ม าร่ ว มงานร่ ว มการร่ ว มไป
ด้ วยกันและคนที่เราไปให้ บริ การ จะต้ องรู้ จกั เขาตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพื่อปฏิ บตั ิต่อเขาได้
ถูก ต้ อ งเหมาะสมและได้ ผ ล ตลอดจนสามารถท าบริ ก ารให้ ค วามช่ วยเหลื อ ได้ ต รงตามความ
ต้ องการ รู้วา่ จะใช้ วิธีสมั พันธ์พดู จาแนะนาติชมหรื อจะให้ เขายอมรับได้ อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้
คน ซึง่ ต้ องรู้วา่ คนไหนเป็ นอย่างไร มีความถนัดอัธยาศัย ความสามารถอย่างไร เพื่อใช้ คนให้ เหมาะ
กับงาน นอกจากนันก็
้ ร้ ู ประโยชน์ที่เขาพึงได้ เพราะว่าในการทางานนันไม่
้ ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็ น
เพียงเครื่ องมือทางานให้ แต่จะต้ องให้ คนที่ทางานทุกคนได้ ประโยชน์ ได้ พฒ
ั นาตัวเอง ผู้นาควรรู้ว่า
เขาควรจะได้ ประโยชน์อะไรเพื่อความเจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้ จริงของเขาด้ วย
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการ คุณลักษณะอันเป็ นองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
(Ethical Leadership) ทัง้ 5 แนวคิดนี ้ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของแนวคิดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมที่มีอยู่
มากมาย ซึ่งแนวคิดก่อนหน้ าเป็ นแนวคิดยังไม่ชัดเจนเป็ นรู ปธรรมนัก ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงขออ้ างอิง
แนวคิดทัง้ 5 นีเ้ พื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาเป็ นเบื ้องต้ นก่อน โดยสรุ ปเป็ นตารางเปรี ยบเทียบ
สังเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ดังนี ้
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ตาราง 1 ตารางเปรี ยบเทียบ สังเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
หลักการ

1. แนวคิดของ Trevino
คุณลักษณะ / ปั จจัย / องค์ ประกอบ
การสังเคราะห์ / แนวทางนาไปใช้

ประกอบด้ วยหลักการ องค์ประกอบของเสาแต่ละต้ น ดังนี ้
เป็ นแนวคิดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมที่มีความ
เสา 2 ต้ น ได้ แก่
1. การเป็ นบุคคลที่มีจริ ยธรรม
ชัดเจนในยุค ต้ น ๆ ที่ มี ห ลัก การกว้ างในมิ ติ
1. การเป็ นบุคคลที่มี
(moral person)
คุ ณ สมบั ติ ส่ ว นตั ว บุ ค คล ได้ แก่ การเป็ น
จริยธรรม
1.1 คุณลักษณะ (traits)
บุคคลผู้มีจริยธรรม และ การเป็ นผู้บริหารที่มี
(moral person)
1.2 พฤติกรรม (behaviors)
จริ ยธรรม ส่งเสริ มให้ ผ้ ตู ามมีพฤติกรรมทาง
2. การเป็ นผู้บริ หารที่ 1.3 การตัดสินใจ (decision-making) จริ ยธรรมที่ดี คุณลักษณะหรื อ องค์ประกอบ
มีจริยธรรม
2. การเป็ นผู้บริ หารที่มีจริยธรรม (moral ภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมเป็ นแนวคิ ด การ
(moral manager)
manager)
บริ หารปกครองในมุมมองของผู้นาทัว่ ไป ซึ่ง
2.1 การประพฤติตนให้ เป็ นแบบอย่าง ยั ง ไม่ ชั ด เจนนั ก ในแง่ ข องภาวะผู้ น าเชิ ง
(role modelion)
จริ ยธรรม ซึง่ แนวคิดนี ้เน้ นการเป็ นแบบอย่าง
2.2 รางวัลและวินยั (reward and
และการบริ ห ารปกครองอย่ า งมี คุ ณ ธรรม
discipline)
ผ่ า นการให้ รางวั ล และการใช้ วิ นั ย เป็ น
2.3 การสื่อสารเกี่ยวกับจริ ยธรรมและ เครื่ องมื อการบ ริ ห ารปกครอง อั น เป็ น
ค่านิยม (Communicating about
คุณ ลักษณะการใช้ อานาจของผู้น าอย่างมี
Ethics and Values)
คุณธรรม
2. แนวคิดของ Grace
หลักการ
คุณลักษณะ / ปั จจัย / องค์ ประกอบ
การสังเคราะห์ / แนวทางนาไปใช้
ประกอบด้ วย 4
หลักการ ได้ แก่
1. ค่านิยม (values)
2. วิสยั ทัศน์ (vision)
3. การสื่อสาร
(voice)
4. คุณธรรม (virtue)

และ 3 องค์ประกอบภายใน ได้ แก่
1. การบริการ (service)
2. การใช้ หลักการปกครอง (politics)
3. การเปลี่ยนระบบให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
(Renewal)

เป็ นโมเดลภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมที่มี
รายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ ้น นอกจากมิติ
คุณสมบัติสว่ นบุคคลแล้ ว ยังประกอบด้ วยมิติ
ด้ านการเป็ นผู้บริการผู้อื่น การปกครอง และ
วิสยั ทัศน์ในความยืดหยุน่ เปลี่ยนระบบให้
ทันสมัยอยูเ่ สมออีกด้ วย
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ตาราง 1 (ต่อ)
หลักการ
ประกอบด้ วย 5
หลักการ ได้ แก่
1. การเคารพให้
เกียรติผ้ อู ื่น
(respect others)
2. การให้ บริการคน
อื่น (serves
others)
3. การแสดงออกถึง
ความ
ยุติธรรม (shows
justice)
4. การยึดมัน่ ในความ
ซื่อสัตย์
สุจริ ต (manifests
honesty)
5. การเสริ มสร้ าง
ความร่วมมือ
ในกลุม่ (builds
community)

3. แนวคิดของ Northouse
คุณลักษณะ / ปั จจัย / องค์ ประกอบ
การสังเคราะห์ / แนวทางนาไปใช้
และ 6 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ได้ แก่
1. คุณลักษณะของผู้นา
2. การแสดงออกของผู้นา
3. เป้าหมายของผู้นา
4. ความซื่อสัตย์ของผู้นา
5. การใช้ อานาจของผู้นา
6. ค่านิยมของผู้นา

แนวคิดนี ้แสดงภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมที่
ค่อนข้ างสมบูรณ์ มีการรวบรวมแนวคิดของ
ผู้วิจยั อื่นๆ และศึกษาวิจยั สรุปหลักการ
ปั จจัย องค์ประกอบ ได้ มมุ มองที่ครอบคลุม
ทังในมิ
้ ติคณ
ุ ลักษณะของผู้นา
การ
แสดงออก เป้าหมาย ความซื่อสัตย์ การใช้
อานาจ (ปกครอง) และค่านิยม ภายใต้
หลักการภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม 5 ซึง่ มี
พื ้นฐานใกล้ เคียงกันกับแนวคิดภาวะผู้นาแบบ
ผู้รับใช้ (Servant Leadership) ในแง่ของการ
ให้ บริการและให้ เกียรติคนอื่น
รวมกับการ
บริหารปกครองแบบมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม จึง
เป็ นแนวคิดสรุปของนักวิชาการร่วมสมัยใน
ปั จจุบนั
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ตาราง 1 (ต่อ)
หลักการ
- ไม่ได้ แสดงไว้ -

4. แนวคิดของ Gary Yukl
คุณลักษณะ / ปั จจัย / องค์ ประกอบ
การสังเคราะห์ / แนวทางนาไปใช้
ประกอบด้ วยคุณลักษณะ 8 ประการ
ได้ แก่
1. การใช้ อานาจและการใช้ อิทธิพลของ
ผู้นา
2. ความซื่อสัตย์
3. การให้ ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้ อง
4. ด้ านการพัฒนาวิสยั ทัศน์สาหรับ
องค์กร
5. ด้ านความเสี่ยงของการตัดสินใจของ
ผู้นา
6. ด้ านการสื่อสารหรื อการเปิ ดเผย
ข้ อมูล
7. ด้ านการตอบสนองต่อคาวิจารณ์และ
ความไม่เห็นด้ วยของผู้ตาม
8. ด้ านการพัฒนาทักษะผู้ตามและ
ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง

แนวคิดของ Gary Yukl แสดงคุณลักษณะ
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม โดยใช้ เกณฑ์ชีวดั 8
คุณลักษณะ แม้ ไม่ได้ แสดงหลักการไว้
ชัดเจน แต่เกณฑ์ชี ้วัดที่แสดงไว้ บง่ ให้ เห็น
คุณลักษณะของผู้นาเชิงจริ ยธรรมได้ ชดั เจน
สามารถนาไปสร้ างแบบวัดภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ เพราะมีการ
กาหนดเกณฑ์ชี ้วัดที่ชดั เจน ภายใต้ หลักการ
ที่มีความเชื่อมโยงกับหลักการภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม ของ Northouse 5 ประการ
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ตาราง 1 (ต่อ)
หลักการ
พระพรหมคุณาภรณ์
ได้ แสดงหลักการตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7
ประการ ได้ แก่
1. รู้หลักการ
(ธัมมัญญุตา)
2. รู้จดุ หมาย
(อัตถัญญุตา)
3. รู้จกั ตน
(อัตตัญญุตา)
4. รู้ประมาณ
(มัตตัญญุตา)
5. รู้กาล
(กาลัญญุตา)
6. รู้ชมุ ชน
(ปริสญ
ั ญุตา)
7. รู้บคุ คล
(ปุคคลัญญุตา)

5. แนวคิดทางพระพุทธศาสนา
คุณลักษณะ / ปั จจัย / องค์ ประกอบ
การสังเคราะห์ / แนวทางนาไปใช้
พระไพศาล วิสาโล ได้ แสดงว่า ตรงกับ
หลัก “ทศพิธราชธรรม” ได้ แก่
1. ทาน (ทาน) การให้
2. ศีล (สีล) การรักษาศีล
3. บริจาค (ปริ จาค) การบริ จาค
เสียสละ
4. อาชชวะ (อาชชว) ความซื่อสัตย์
5. มัททวะ (มทฺทว) ความอ่อนโยน
6. ตปะ (ตป) ความเพียร
7. อักโกธะ (อกฺโกธ) ความไม่โกรธ
8. อวิหิงสา (อวิหสึ า) ความไม่
เบียดเบียน
9. ขันติ (ขนฺติ) ความอดทน
10. อวิโรธนะ (อวิโรธน) ความเที่ยง
ธรรม

แนวคิดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมทางพุทธ
ศาสนา แสดงไว้ เป็ นหลักการ หรื อหลักธรรม
ของพระราชา 10 ประการ (ทศพิธราชธรรม)
ซึง่ แสดงคุณลักษณะที่พงึ มีของผู้นาในด้ าน
พฤติกรรม ควบคูก่ บั หลักสัปปุริสธรรม 7
ประการ สรุปเข้ าในหลักการ 3 คือ ครองตน
ครองคน และครองงาน ซึง่ ถือว่า ครอบคลุม
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
หากแต่ยงั ขาด
การศึกษาผ่านกระบวน การวิจยั สมัยใหม่ อยู่
ในรูป หลักธรรมซึง่ ค่อนข้ างเป็ นอุดมคติ จึง
ต้ องศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะ
กับบริบทของสังคมสมัยใหม่ตอ่ ไป
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ตาราง 1 (ต่อ)
หลักการ
ประกอบด้ วย 3
หลักการ ได้ แก่
1. การครองตน
2. การครองคน
3. การครองงาน

6. ประมวลแนวคิดสาหรั บงานวิจัยนี ้
คุณลักษณะ / ปั จจัย / องค์ ประกอบ
การสังเคราะห์ / แนวทางนาไปใช้
และคุณลักษณะ 6 สัมพันธ์กบั หลักการ 3
ดังนี ้
1. การครองตน ประกอบด้ วย
1.1 การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2 การแสดงออกถึงความยุติธรรม
2. การครองคน ประกอบด้ วย
2.1 การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น
2.2 การให้ บริ การคนอื่น
2.3 การใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นา
3. การครองงาน ประกอบด้ วย
3.1 การเสริมสร้ างความร่วมมือในกลุม่

ผู้วิจยั ประมวลแนวคิดจากนักวิชาการ
ข้ างต้ น จากนันใช้
้ กรอบการปกครอง 3
ประยุกต์จากหลักอธิปไตย (ความเป็ นใหญ่) 3
คือ
1. ถือตนเป็ นใหญ่ = ครองตน
2. ถือชาวโลกเป็ นใหญ่ = ครองคน
3. ถือธรรมเป็ นใหญ่ = ครองงาน
มากาหนดกรอบใหญ่ของคุณลักษณะภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรม ซึง่ อ้ างอิงจากคุณลักษณะ
ของนักวิชาการทัง้ 2 ท่านเป็ นหลัก คือ
Northouse และ Gary Yukl ซึง่ ผ่านการวิจยั
ด้ านคุณลักษณะมาชันหนึ
้ ่งแล้ ว มีคณ
ุ ภาพ
เห็นเหมาะสมในการเป็ นกรอบกาหนด
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อไป

จากตารางเปรี ยบเทียบ สังเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม แสดงให้ เห็นว่า หลักการ
และองค์ ประกอบภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมมีการศึกษาและพัฒ นาความรู้ เป็ นขัน้ ตอนโดยลาดับ
การศึก ษาของ Trevino (2000) ได้ ข้อ สรุ ป เป็ น หลัก การกว้ างๆ ด้ านภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรมใน
ลักษณะการใช้ อานาจของผู้นาในการบริ หารปกครองโดยยึดหลักเสา 2 ต้ น ได้ แก่ การเป็ นบุคคลที่
มี ศี ล ธรรม (moral person) และ การเป็ นผู้ บริ ห ารที่ มี จ ริ ย ธรรม (moral manager) ต่ อ มา
นัก วิชาการท่ า นอื่ น เช่ น Grace, Northouse และ Gary Yukl ได้ พัฒ นาและต่อยอดแนวความคิ ด
หลักการ องค์ประกอบ ของภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจนปรากฏเป็ นรู ปธรรมชัดเจนยิ่งขึ ้น ในการนี ้
ผู้วิจยั ได้ ศึกษาวิเคราะห์ พื ้นฐานแนวคิดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของนักวิชาการทัง้ 4 ท่าน รวมกับ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ. ปยุตฺโต) และ พระวิศาล วิสาโล ได้ แสดงไว้
ทาให้ เกิดมุมมองในทัศนะของผู้วิจัยและเห็นมิติของภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมที่มีความสอดคล้ อง
เชื่อมโยงกัน สรุปได้ ดงั นี ้
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1. การศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม เริ่ มต้ นจากฐานแนวคิดการพัฒนาคุณ ธรรม
ส่ ว นบุ ค คล เดิ ม ที แ ฝงอยู่ ใ นภาวะผู้ น าแบบต่ า งๆ เช่ น ภาวะผู้ น าเชิ ง บารมี ( Charismatic
Leadership) ภาวะผู้ น าแบบแลกเปลี่ ย น (Transactional Leadership) และ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็ นต้ น นักวิชาการได้ ศึกษาพบข้ อดีข้อด้ อยของภาวะ
ผู้นาแต่ละแบบ ตระหนักว่า คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นภาวะสาคัญจาเป็ นต้ องมีในผู้นาทุกรู ปแบบ จึงได้
พัฒนาแนวคิดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมโดยนาข้ อดีด้านคุณลักษณะและคุณธรรมของภาวะผู้นาต่างๆ
ข้ างต้ นมาปรับใช้ ประยุกต์รวมกับวิธีการปกครองคน เช่น การให้ รางวัล การลงโทษตามวินยั เป็ น
ต้ น
2. การศึกษาของนักวิชาการในยุคหลัง ได้ ผ่านการพัฒนาแนวคิ ดภาวะผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรมโดยลาดับจึงเห็นได้ ว่า จะมีรายละเอียดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมที่มากกว่าและชัดเจนกว่า
การศึกษาของนักวิชาการยุคต้ น เช่น
2.1 แนวคิดของ Trevino แสดงหลักการ 2 คือ ด้ านการพัฒนาคุณธรรมเฉพาะ
บุคคล ด้ ว ยการเป็ น บุค คลผู้มี คุณ ธรรม (moral person) ด้ านการพัฒ นาบริ ห ารบุค คลอย่างมี
คุณธรรม ด้ วยการเป็ นผู้บริหารผู้มีคณ
ุ ธรรม (moral manager)
2.2 แนวคิดของ Grace แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 4 หลักการ
ได้ แก่คา่ นิยม (values), วิสยั ทัศน์ (vision), การสื่อสาร (voice) และคุณธรรม (virtue) จะเห็นว่าได้
คงหลักการด้ านเป็ นบุคคลผู้มีคณ
ุ ธรรมและเป็ นผู้บริ หารผู้มีคณ
ุ ธรรมไว้ และเพิ่มเติมหลักการในมิติ
ของการนาองค์กรบรรลุสเู่ ป้าหมายไว้ ได้ แก่ ค่านิยม (values), วิสยั ทัศน์ (vision), การสื่อสาร (voice)
2.3 แนวคิ ด ของ Northouse และ Gary Yukl แสดงรายละเอี ย ดของภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรมเพิ่มเติมชัดเจนขึ ้น คือ แนวคิดของ Northouse ชัดเจนในหลักการภาวะผู้นาเชิง
จริ ย ธรรม ที่ มี อ ยู่ 5 ประการ ส่ ว น แนวคิ ด ของ Gary Yukl แม้ ไม่ ไ ด้ แสดงหลั ก การไว้ แต่
องค์ ป ระกอบภาวะผู้น าเชิ งจริ ย ธรรม ตามเกณฑ์ ชีว้ ัด 8 ประการ มี ค วามสัม พัน ธ์ เชื่ อมโยงกับ
หลัก การของ Northouse แนวคิด ภาวะผู้น าเชิงจริ ยธรรมของทัง้ 2 ท่ าน น าเสนอภาวะผู้น าใน
ลัก ษณะที่ แ ตกต่างจากเดิ ม คื อ เดิ ม เป็ น ผู้ใช้ อานาจสั่งการ เปลี่ ย นเป็ น ผู้ให้ ก ารสนับ สนุน / ผู้
ให้ บริการผู้อื่น สอดคล้ องกับแนวคิดของ เทรวินโญ่ (Trevino et al, 2000) ที่แสดงไว้ วา่ “พฤติกรรม
ผู้นาที่ สะท้ อนความห่วงใยต่อผู้คน และการปฏิบัติต่อผู้ตามอย่างยุติธรรม เป็ นตัววัดว่า ผู้นามี
จริ ยธรรมหรื อไม่ ” ฐานแนวคิดนี ด้ ูเหมือนได้ รับ อิทธิ พลและการพัฒนาจากภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้
(Servant Leadership) และภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) อัน เป็ น
แนวคิดภาวะผู้นาสมัยใหม่ที่ได้ รับการยอมรับ นอกจากนัน้ แนวคิดของทัง้ 2 ท่านยังคงจุดแข็งใน
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คุณลักษณะความเป็ นผู้นาที่มีคณ
ุ ธรรมไว้ อีกด้ วย ดังนัน้ ผู้วิจยั จึง ขออ้ างอิงแนวคิดของ Northouse
และ Gary Yukl เพื่อใช้ เป็ นฐานแนวคิดและพัฒนาในการศึกษาวิจยั นี ้
3. แนวคิ ด หลั ก การภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมของ Northouse ทั ง้ 5 ข้ อ และ
องค์ ประกอบภาวะผู้น าเชิ งจริ ย ธรรมของ Gary Yukl ทัง้ 8 ข้ อ มี ค วามเชื่ อ มโยงกัน ผู้วิจัย ได้ น า
แนวคิดดังกล่าวมากาหนดเข้ ากับหลักอธิปไตย 3 (ความเป็ นใหญ่ 3) ในพุทธศาสนา คือ
3.1 อัตตาธิปไตย ถือตนเป็ นใหญ่ = ครองตน
3.2 โลกาธิปไตย ถือชาวโลกเป็ นใหญ่ = ครองคน
3.3 ธัมมาธิปไตย ถือธรรมเป็ นใหญ่ = ครองงาน
มาก าหนดกรอบใหญ่ ข องคุณ ลัก ษณะภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรม และเมื่ อ วิ เคราะห์ แ ล้ ว พบว่ า
คุณ ลัก ษณะภาวะผู้น าของ Northouse และ Gary Yukl สามารถสงเคราะห์ ส รุ ป ลงในกรอบ
หลักการ 3 ประการ คือ การครองตน ครองคน และครองงาน ได้ ดงั แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 คุณลักษณะภาวะผู้นาของ Northouse และ Gary Yukl
หลักอธิปไตยในพุทธ
ศาสนา
1. การครองตน
2. การครองคน

หลักการของ Northouse

องค์ ประกอบของ Gary Yukl

1. การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต

1. ความซื่อสัตย์

2. การแสดงออกถึงความยุติธรรม

2. ด้ านความเสี่ยงการตัดสินใจของผู้นา

3. การเคารพให้ เกียรติ

3. การใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นา

4. การให้ บริการคนอื่น

4. ด้ านการตอบสนองต่อคาวิจารณ์และ
ความไม่เห็นด้ วยของผู้ตาม

3. การครองงาน

5. การเสริมสร้ างความร่วมมือในกลุม่

5. การให้ ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้ อง
6. ด้ านการพัฒนาวิสยั ทัศน์สาหรับองค์กร
7. ด้ านการสื่อสารหรื อการเปิ ดเผยข้ อมูล
8. ด้ านการพัฒนาทักษะผู้ตามและความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง

4. จากคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจยั พิจารณา
ว่า แนวคิดของ Northouse และ Gary Yukl มีรายละเอียดชัดเจนและค่อนข้ างครอบคลุม ในที่นี ้ได้
สังเคราะห์ ข้อมูลพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมที่สาคัญยิ่ง ได้ แก่ ความซื่อสัตย์และ
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ยุติธรรม การให้ ความเคารพผู้อื่น การบริการผู้อื่น การใช้ อานาจและอิทธิพล การสร้ างความร่วมมือ
ในกลุ่ม การพัฒนาทักษะผู้ตามและความเชื่อมั่นในตนเอง จึงพัฒนาเป็ นรู ปแบบภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม ดังภาพ.......

การครองงาน: 1 สร้างความร่วมมือในกลุม่
2. ใช้อานาจและอิทธิพล
ยอด
การครองคน: 1. เคารพผูอ้ ่นื
2. บริการผูอ้ ่นื
การครองตน: 1 ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2 ความยุตธิ รรม

กลาง

ฐาน

ภาพประกอบ 5 แสดงความเชื่อมโยงระดับของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ผู้วิจยั พบ
งานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้ องดังนี ้
ปั ท มา แคนยุ กต์ (2554: บทคัดย่ อ ) ได้ ศึ กษารู ปแบบการสร้ างเสริ มภาวะผู้ น าเชิ ง
จริ ยธรรม ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต วิทยาลัยพยาบาลเครื อข่ายภาคใต้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม สร้ างรู ปแบบและคู่มือการสร้ างเสริ มภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรม และตรวจสอบรูปแบบการสร้ างเสริมภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม โดยมีขนตอนด
ั้
าเนินการ
วิจัยแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มุ่งวิเคราะห์ ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม โดยอาศัยการวิเคราะห์
เอกสาร ตารา งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และนาผลการวิเคราะห์มากาหนดเป็ นรูปแบบภาวะผู้นา
เชิงจริ ยธรรม ระยะที่ 2 การสร้ างรูปแบบและคูม่ ือภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม โดยอาศัย การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบรู ปแบบและคู่มือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และ
ปรับปรุงโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ระยะที่ 3 ทดลองรู ปแบบและคู่มือกับกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี
้ ที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จานวน 32
คน โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 1) วิเคราะห์ ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
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(Ethical Leadership) ของปี เตอร์ จี นอร์ ทเฮาส์ (Peter G Northouse) มี 5 ประการ การให้ ความ
เคารพผู้อื่น การบริ การผู้อื่น การแสดงถึงความเที่ยงธรรม ยืนหยัดความซื่อสัตย์ และสรรค์สร้ างความ
เป็ นทีมงาน 2) การสร้ างรูปแบบการสร้ างเสริ มภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมมี 9 ขันตอน
้
ดังนี ้ (1) ขันการ
้
ตระหนักรู้ ในตนเอง (2) ขันการรู
้
้ จกั ผู้อื่น (3) ขันการสร้
้
างบรรยากาศจริ ยธรรม (4) ขันการกระตุ
้
้น
ด้ วยประเด็ นจริ ยธรรม ปั ญ หาหรื อสถานการณ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล (5) ขัน้ วิ เคราะห์ หรื อ
อภิปรายประเด็นปั ญหาหรื อสถานการณ์ จริ ยธรรมทางการพยาบาล (6) ขันวิ
้ พากษ์ หรื อสะท้ อนคิด
ประเด็นปั ญหา หรื อสถานการณ์จริยธรรมทางการพยาบาล (7) ขันการทดลองปฏิ
้
บตั ิในสถานการณ์
จาลองหรื อสถานการณ์จริ ง (8) ขันการสรุ
้
ปประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ (9) ขันถอดบทเรี
้
ยนและ
สร้ างข้ อสรุ ปเกิดความคิดรวบยอด ตรวจสอบความตรงด้ านเนื ้อหากับผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความเชื่อมัน่
ของรู ปแบบ เท่ากับ 0.85 3) ทดลองรู ปแบบและคู่มือการสร้ างเสริ มภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมกับกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชนปี
ั ้ ที่ 4 โดยสุ่มอย่างง่ายจานวน 32 คน แบบ Pre-test Post-test
One Group Design พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความมีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมหลังการทดลอง
ใช้ รูปแบบการสร้ างเสริ มภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้ างเสริ มภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ ( X = 4.643)
สุธาสินี แม้ นญาติ; กนกอร สมปราชญ์ ; และ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (2557: 82-83) ได้ ศกึ ษา
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างปั จจัยที่สง่ ผลต่อภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น 2) ตรวจสอบความสอดคล้ อง
กลมกลื นของโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรมของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้ อม และอิทธิพลรวมของปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ แก่ โรงเรี ยนเทศบาล สังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นจานวน 560 โรงเรี ยน เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตรวัดประเมินค่าภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมกับ
ปั จจัยที่สง่ ผลที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ ตังแต่
้ 0.81 ถึง 0.96 สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลเป็ นสถิติพรรณนา สถิติ
อ้ างอิงโดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ ซึง่ ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี ้ 1) ระดับภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายตัวแปรสังเกต พบว่า มี เพี ยงตัวแปรสังเกตความผูกพันต่อ
องค์การ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ที่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ นอกนันมี
้ พฤติกรรมอยู่
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ตัวแปรสังเกตที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ความซื่อสัตย์
รองลงมา คือ ความผูกพันต่อองค์การและความรับผิดชอบ ตามลาดับ ส่วนตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ วิสยั ทัศน์ 2) ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม โดยภาพรวม พบว่า ปั จจัยที่
ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปั จจัย พบว่า มีการรับ
รู้ อยู่ในระดับมากทุกปั จจัย เมื่ อพิ จารณาโดยล าดับค่าเฉลี่ ย พบว่า ปั จจัยที่ มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุด คื อ
วัฒนธรรมองค์การที่เน้ นจริ ยธรรม รองลงมา คือ สถานการณ์ และบรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรม
ตามล าดับ ส่ วนปั จจัยที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุด คื อ คุณ ลักษณะ 3) ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อง
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ผ้ วู ิจยั
พัฒนาขึน้ มี ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (x2 = 122.58.df = 139, P-value = 0.84, GFI =
0.84, AGFI = 0.95, CFI = 1.00, SRMR = 0.02, RMSEA = 0.00, CN = 859.30) 4) อิทธิ พลทางตรง
อิทธิพลทางอ้ อมและอิทธิพลรวมของปั จจัยที่สง่ ผลต่อภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยเรี ยงลาดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ (1) อิทธิพลทางตรง 4 ปั จจัย คือ ปั จจัย
สถานการณ์ ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การที่เน้ นจริ ยธรรม ปั จจัยบรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรมและ
ปั จจัยคุณลักษณะ (2) อิทธิ พลทางอ้ อม 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยคุณลักษณะที่ส่งผ่านปั จจัยบรรยากาศ
องค์การทางจริ ยธรรมและปั จจัยวัฒนธรรมองค์การที่เน้ นจริ ยธรรม ปั จจัยสถานการณ์ที่ส่งผ่านปั จจัย
บรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรมและปั จจัยวัฒนธรรมองค์การที่เน้ นจริ ยธรรม และปั จจัยวัฒนธรรม
องค์การที่เน้ นจริ ยธรรมที่ส่งผ่านปั จจัยบรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรม (3) อิทธิพลรวม 4 ปั จจัย คือ
ปั จจัยสถานการณ์ ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การที่เน้ นจริ ยธรรม ปั จจัยบรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรม
และปั จจัยคุณลักษณะ
ปิ ยรั ฐ ธรรมพิ ทักษ์ (2558: 136) ได้ ศึ กษาภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรม: การพัฒ นาและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวัดพหุระดับ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวัดพหุระดับ
ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมในฐานะที่เป็ นตัวแปรระดับบุคคลและระดับกลุ่มให้ มีคุณภาพเที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในองค์การเอกชนในกรุ งเทพฯ จานวน 446 คน จาก
111 กลุม่ เก็ บข้ อมูลด้ วยแบบวัดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หาร ซึ่งได้ รับการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บอยู่ที่ 0.89 ผลการศึกษาพบว่า ตัว
แปรภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารมีระดับการวิเคราะห์ที่ระดับบุคคลและระดับกลุม่ จึงเหมาะสม
ต่อการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัดพหุระดับ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
ของแบบจาลองการวัดภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมที่พบใน
การวิเคราะห์ระดับกลุม่ แตกต่างจากองค์ประกอบที่พบในการวิเคราะห์ระดับบุคคล โดยที่ในระดับ
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กลุ่มมีเพียงองค์ประกอบเดียว แต่ในระดับบุคคลประกอบด้ วยสององค์ ประกอบ แสดงว่า ภาวะผู้นา
เชิ งจริ ยธรรมของผู้บริ หารเป็ นตัวแปรพหุระดับที่ มี คุณลักษณะของความเป็ นกลุ่มประเภท Fuzzy
composition และเมื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพหุระดับภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม พบว่า ในการ
วิเคราะห์ ระดับกลุ่มแบบวัดมี ความเที่ ยงตรงเชิ งเสมื อน และมี ความเชื่ อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง
(Construct reliability) ในระดับที่เชื่อถือได้ เพราะมีค่าความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝงระดับกลุ่ม
อยูท่ ี่ 0.86 และในระดับบุคคลทังสององค์
้
ประกอบอยูท่ ี่ 0.87 และ 0.73 ตามลาดับ
ออซกูร์ ดีมีต้ า ส์ (Ozgur Demirtas, 2013: 273-284) ได้ ศ กึ ษาอิท ธิพ ลภาวะผู้นา
เชิ งจริ ยธรรมต่ อองค์ กร: หลักฐานจากภาคสนาม วัตถุประสงค์ ของการศึ กษาวิ จัยเพื่ อทดสอบ
ประสิทธิผลที่เป็ นกลางของความยุติธรรมภายในองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์ กบั ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
เช่น พันธะสัญญาในการทางาน และความประพฤติไม่เหมาะสมในองค์กร งานวิจยั สืบสวนประสิทธิผล
ที่เป็ นกลางของแนวคิดด้ านจริ ยธรรม ในความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเหล่านี ้ เสนอว่า คุณ ค่าทาง
จริ ยธรรมของผู้จัดการ และมุมมองทางจริ ยธรรมของสมาชิกองค์ กร อย่างเช่น ระบบเผด็จการ
ระบบยกเว้ น ระบบสถานภาพ แนวคิดตัดสินโดยใช้ ความรู้ สึก มีความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นตัวแทน
ของคุณ ความดี ภ ายในองค์ ก ร คุณลักษณะของลูกจ้ าง และการตอบสนองทางอารมณ์ น าไปสู่
พฤติกรรมไร้ จริ ยธรรมของผู้นาของพวกเขา เป็ นปั จจัยสาคัญในผลลัพธ์ พฤติกรรมเฉพาะบุคคล ดังนัน้
ในการศึกษานี ้ จึงตังสมมติ
้
ฐานว่า พฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์กร และส่งผลต่อพันธะสัญญาในการทางาน และพฤติกรรมไม่เหมาะสมในองค์กรของสมาชิก
องค์ กรโดยล าดับ อี กทัง้ ยังตัง้ สมมติ ฐานอี กด้ วยว่า แนวคิ ดทางจริ ยธรรมจะท าให้ ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมและความยุติธรรมในองค์กรเป็ นกลาง กลุ่มตัวอย่าง เป็ น
ลูกจ้ าง 1,000 คน ในบริ ษัทมหาชนซึง่ กาลังปฏิบตั ิงานขนส่งด้ านการบินในประเทศตุรกีจาก 1926 คน
ซึง่ ถูกสุม่ คัดเลือกเพื่อเป็ นผู้เข้ าร่วม โดยกาหนดเป็ นพนักงานเต็มเวลาและมีการติดต่อโดยตรงเป็ น
ประจ ากั บ ผู้ จั ด การของพวกเขา เก็ บ ข้ อมู ล ด้ วยแบบ วั ด ภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรม (Ethical
Leadership Scale (ELS)) และแบ บ ค าถาม สถาน ะท างจริ ย ธรรม (The ethical position
questionnaire (EPQ)) ผลการวิ จัย ชี ช้ ัด ว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมมี อิ ท ธิ พ ลทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมต่อพันธะสัญญาในการทางาน และความประพฤติไม่เหมาะสมในองค์กร
อลัน ลอว์ตนั และอิลนิ ่า แพซ (Alan Lawton & Iliana Paez, 2014: 639-649) ศึกษา
การพัฒนาโครงร่างของภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม โดยกล่าวถึงวรรณกรรมนี ้รวมทังโครงร่
้
างซึง่ พิสจู น์
คาถาม 3 ข้ อที่ประสานกันอยู่ ได้ แก่ 1) ใคร คือ ผู้นาเชิงจริยธรรม และอะไรเป็ นลักษณะเฉพาะของ
พวกเขา 2) ผู้นาเชิงจริ ยธรรมทาสิง่ ที่พวกเขาต้ องทาอย่างไร 3) ทาไม ผู้นาเชิงจริยธรรมต้ องทาตาม
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อย่างที่ พวกเขาท า และ อะไรเป็ นผลของภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรม จากแนวคิดและวรรณกรรมสรุ ป
โดยรวมว่า 1) ผู้นาเชิงจริ ยธรรมมีลกั ษณะเด่นประกอบด้ วยคุณงามความดี (virtue) การยึดหลัก
คุณธรรมความซื่อสัตย์ (integrity) และความถูกต้ องแท้ จริง (authenticity) 2) ผู้นาเชิงจริ ยธรรมทา
สิ่งที่ พ วกเขาต้ องทาด้ วยความรับ ผิดชอบอย่างหนักแน่ น (responsibility seriously) การเข้ าใจ
ความรู้สกึ (sensitive) ประกอบด้ วยแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม รวมจุดในเรื่ อง “การคิด
อย่างรู้แจ้ งโดยอัตโนมัติ” (autonomous subject of Enlightenment thinking) 3) เหตุผลที่ผ้ นู าเชิง
จริยธรรมต้ องทาตามอย่างที่พวกเขาทา และผลของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม เป็ นการรวมจุดสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมและประสิทธิภาพในการนาให้ เกิดจานวนผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์
มิติที่แตกต่างนาไปสูภ่ าวะผู้นาเชิงจริยธรรมถูกทดสอบและนาเสนอออกมาในรูปแบบวงกลม 3 วง
ที่ ป ระสานกั น อยู่ ได้ แก่ คุ ณ งามความดี (virtue) วัต ถุ ป ระสงค์ (purpose) และการปฏิ บั ติ
(practice) โครงร่ างนี ้นาเสนอกระบวนการที่ผสมผสานไปสู่ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม และอภิปราย
ว่า งานวิจยั ในอนาคตจะใช้ โครงร่ างแบบองค์รวมนี ้และประยุกต์ใช้ ไปสู่ส่วนหรื อบริ บทที่แตกต่าง
ต่อไป
จากการศึก ษางานวิ จัย เกี่ ย วกับ ภาวะผู้น าเชิ งจริ ย ธรรมในประเทศและต่างประเทศ
ดังกล่าว พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมมีความหลากหลายในการศึกษาทังมิ
้ ติ
ของการพัฒนาโครงร่างของภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมในเชิงวรรณกรรมของ อลัน ลอว์ตนั และอิลิน่า
แพซ (Alan Lawton & Iliana Paez. 2014: 639-649) ที่ตอบคาถาม 1) ใคร คือ ผู้นาเชิงจริ ยธรรม
และอะไรเป็ นลักษณะเฉพาะของพวกเขา 2) ผู้นาเชิงจริ ยธรรมทาสิ่งที่ พวกเขาต้ องทาอย่างไร
3) ทาไม ผู้นาเชิงจริ ยธรรมต้ องทาตามอย่างที่พวกเขาทา และ อะไรเป็ นผลของภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม ว่า 1) ผู้นาเชิงจริยธรรมมีลกั ษณะเด่นประกอบด้ วยคุณงามความดี (virtue) การยึดหลัก
คุณธรรมความซื่อสัตย์ (integrity) และความถูกต้ องแท้ จริ ง (authenticity) 2) ผู้นาเชิงจริ ยธรรมทา
สิ่งที่พวกเขาต้ องทาด้ วยความรับผิดชอบอย่างหนักแน่น (responsibility seriously) 3) เหตุผลที่
ผู้นาเชิงจริ ยธรรมต้ องทาตามอย่างที่พวกเขาทา และผลของภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม เป็ นการรวม
จุดสัมพันธ์ เชื่ อมโยงระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริ ยธรรมและประสิท ธิ ภาพในการน าให้ เกิ ดจานวน
ผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ ซึง่ เป็ นการตอบคาถามของงานวิจยั ในเชิงวรรณกรรม เป็ นแนวคิดให้ ผ้ วู ิจยั
ท่านอื่นสามารถกาหนดแนวทางเพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมได้ หลากหลายมากขึ ้น ทัง้ ใน
ประเด็ น ศึก ษารู ป แบบการสร้ างเสริ มภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรม ดังงานวิจัยของปั ท มา แคนยุก ต์
(2554: บทคัดย่อ) ที่พบการวิเคราะห์สอดคล้ องกับภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม (Ethical Leadership)
ของปี เตอร์ จี นอร์ ท เฮาส์ (Peter G Northouse) มี 5 ประการ การให้ ความเคารพผู้อื่น การ
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บริ การผู้อื่น การแสดงถึงความเที่ยงธรรม ยืนหยัดความซื่อสัตย์ และสรรค์สร้ างความเป็ นทีมงาน
, ทังในประเด็
้
นการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
ของผู้บริ หารสถานศึกษา ของ สุธาสินี แม้ นญาติ ; กนกอร สมปราชญ์ ; และ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
(2557: 82-83) โดยศึก ษาระดับ ภาวะผู้น าเชิ งจริ ย ธรรมของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา ในภาพรวม
พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวแปร
สังเกต พบว่า มีเพียงตัวแปรสังเกตความผูกพันต่อองค์การ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ที่
มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ นอกนันมี
้ พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก , ทัง้ ในประเด็นการสร้ าง
และพัฒนาเครื่ องมือวัดพหุระดับภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ของ ปิ ยรัฐ ธรรมพิทักษ์ (2558: 136)
พบว่า ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารเป็ นตัวแปรพหุระดับ เมื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบ
วัดพหุระดับภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ในการวิเคราะห์ระดับกลุ่มแบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน
และมี ค วามเชื่ อ มั่น ในการวัด ตัว แปรแฝง (Construct reliability) ในระดับ ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ส าหรั บ
การนาไปใช้ , ทังในประเด็
้
นอิทธิพลภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมต่อองค์กร ของ ออซกูร์ ดีมีต้าส์ (Ozgur
Demirtas. 2013: 273-284) พบว่า ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมมีอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมต่อ
พันธะสัญ ญาในการทางาน และความประพฤติไม่เหมาะสมในองค์ กร จึงเป็ นเครื่ องแสดงและ
ยืนยันได้ ว่า ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมควรแก่การศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้นาให้ เป็ นผู้นา
ที่ดี อันส่งผลสาคัญต่อการพัฒนาองค์กรในภาพรวมขึ ้นไป
3. เอกสารที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรม
3.1 ความหมายของการฝึ กอบรม
การฝึ ก อบรมเป็ น กระบวนการที่ สาคัญ ยิ่งในการพัฒ นาบุคลากรขององค์ กรให้ มี
ความรู้ ความสามารถ และประสิทธิ ผลในการทางาน สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ควบคู่กับ
เทคนิควิธีการต่างๆ เป็ น เครื่ องมื อพัฒ นาด้ านพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้ างความรักใคร่
สามัค คี ลดปั ญ หาความขัด แย้ ง เป็ นผลดี ให้ บุ ค ลากรมี ค วามสุข ในการท างาน รู้ สึ ก ศรั ท ธา
จงรักภักดี และเกิดความเหนียวแน่นในองค์กร ในที่นี ้ มีคาศัพท์ ๓ คา ได้ แก่ การศึกษา การพัฒนา
และการฝึ กอบรม ที่มีความหมายสัมพันธ์เนื่องกัน แต่มีความแตกต่างกันดังที่ ทวีป อภิสทิ ธิ์ (2553: 3
– 4) อธิบายไว้ วา่ “ คาว่า การศึกษา (Education) ซึง่ มีความหมายว่า การทาให้ คนมีความรู้ (To make
people know) นัน้ จะมีความหมายกว้ างขวางมาก คือ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทาให้ คนมีความรู้ ไม่ว่าจะ
เป็ นทางลบหรื อทางบวกก็ อยู่ในความหมายของค าว่า การศึกษาทัง้ สิ น้ ส่วนค าว่า การพั ฒ นา
(Development) นั น้ มี ค วามหมายว่ า การท าให้ คนเจริ ญ งอกงาม (To make people grow) มี
ความหมายว่า อะไรก็ตาม ที่สามารถทาให้ คนเจริญก้ าวหน้ าดีขึ ้นกว่าเดิมแล้ วก็จะจัดอยูใ่ นความหมาย
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ของ “การพัฒนา” ทัง้ สิน้ ส่วนค าว่า การฝึ กอบรม (Training) นัน้ มี ความหมายว่า การท าให้ คน
เหมาะสมกับงาน (To make pelple fit for the job) นั่นคือ การฝึ กอบรมจะเน้ นในเรื่ องการทาให้ คน
เหมาะสมกับงาน ตาแหน่งหน้ าที่ หรื อเหมาะสมกับอาชีพต่างๆ” ดังนัน้ นักวิชาการทังหลายได้
้
นิยาม
ความหมายของการฝึ กอบรมไว้ เช่น
โกลด์ ส ไตน์ แ ละฟอร์ ด (ชูชัย สมิ ท ธิ ไกร, 2556: 8 อ้ า งอิ ง จาก Goldstein & Ford,
2002) ให้ ความหมายว่า การฝึ กอบรมบุคลากร (personnel training) คือ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
อย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้ างหรื อเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และ
ทัศนคติ (attitude) ของบุคลากร ซึง่ จะช่วยปรับปรุ งให้ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ
สูงขึ ้น
ฮอฟเฟอร์ จอร์ จ และวลาซิช (Hoffer, A., George, F.J., & Valacich, S.T. n.d: 1) กล่าว
ว่าการฝึ กอบรม หมายถึง การพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ อย่างหลากหลายในงานต่าง ๆ ที่ ตนเอง
เกี่ยวข้ องในองค์การและให้ มีความสามารถในการใช้ เครื่ องมือที่ต้องนาไปใช้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จนเกิดความ
ชานาญ
สมคิ ด บางโม (2556: 14) นิ ย ามไว้ ว่า การฝึ ก อบรม หมายถึ ง กระบวนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคคล โดยมุง่ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติ อันจะนาไปสูก่ าร
ยกมาตรฐานการทางานให้ สงู ขึ ้น
สมชาติ กิจยรรยง (2545:15) ได้ กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการที่จะทา
ให้ ผู้เข้ า รั บ การอบรมเกิ ด ความรู้ (Knowledge) เกิ ด ความเข้ า ใจ (Understanding) เกิ ด ความ
ชานาญ (Skill) และเกิดเจตคติ (Attitude) ที่ดีเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง จนกระทัง่ ให้ ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมเกิดการเรี ยนรู้ หรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมอย่างมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ยงยุทธ เกษสาคร (2543: 23) กล่าวว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการอย่าง
หนึ่งในการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยการทางานอย่างเป็ นระบบขันตอน
้
มีการวางแผนและเป็ นการ
กระทา ที่ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดยัง้ ซึ่งการกระทาทังหมดก็
้
เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มพูน
ทัก ษะ ความช านาญ ตลอดถึ งการปรั บเปลี่ ยนเจตคติ และพฤติ กรรม เพื่ อให้ เกิ ดความคิ ดใหม่ ๆ
เปลี่ยนแปลงเจตคติเก่าๆ ความเชื่อดังเดิ
้ มที่ล้าสมัยและเสื่อมถอย เพื่ อให้ บงั เกิดเจตคติใหม่ๆ ที่มี
ประโยชน์ ต ามความประสงค์ ข ององค์ ก ร การฝึ ก อบรมจึ งเป็ นกระบวนการที่ จ ะช่ วยเพิ่ ม พู น
ความสามารถเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของบุ ค ลากรในองค์ ก ร อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

56
นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2544: 3) ให้ ความหมายว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กิจกรรมที่จดั
ขึน้ เพื่ อปรั บปรุ งและเพิ่ มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะหรื อความช านาญ (Skills) และทัศนคติ
(Attitude) ที่เหมาะสมให้ เกิดขึ ้นแก่บุคลากรอันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะที่
สอดคล้ องกั บ เป้ า หมายขององค์ ก าร (Organization Goal) และสภาพแวดล้ อมโดยทั่ ว ไป
(Environment) เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการท างานให้ สู ง ขึ น้ และท าให้ บุ ค ลากรมี ค วาม
เจริญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานมากยิ่งขึ ้น
จากความหมายการฝึ ก อบรมของนัก วิ ช าการดัง กล่ า ว มี เป้า หมายที่ ส อดคล้ อ ง
เหมือนกัน นัน่ คือ เป็ นไปเพื่อการพัฒนาบุคคลหรื อทรั พยากรมนุษย์ให้ ดียิ่งขึ ้น มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ องกับคาว่า การศึกษา (Education) และคาว่า การพัฒนา (Development) ดังนัน้ สามารถ
สรุ ปความหมายได้ ว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการในการพัฒ นาบุคคลหรื อทรัพยากร
มนุษ ย์ อย่างเป็ นระบบขัน้ ตอนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ เกิ ดความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูน
ทั ก ษะความช านาญ ปรั บ เจตคติ แ ละพฤติ ก รรมให้ เหมาะสมกั บ เป้ า หมายขององค์ ก าร
(Organization Goal) และสังคมนิยม (Socialization) เพื่อยกระดับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ ้น และความเจริญก้ าวหน้ าขององค์กรต่อไป
3.2 ประเภทของการฝึ กอบรม
การจัดประเภทของการฝึ กอบรมมีการจาแนกแบ่งไว้ หลายประเภท ตามเกณฑ์ในการ
จาแนกของการศึกษาต่างๆ หากจาแนกสรุ ปตามประเภทใหญ่ ๆ สามารถสรุ ปได้ เป็ น 4 ประเภท
ตามที่ ทวีป อภิสทิ ธิ์ (2553: 5 – 6) ได้ จาแนกไว้ ดังนี ้
1) การฝึ กอบรมก่ อนทางาน (Pre Promotional Training) เป็ นการฝึ กอบรมที่
จัดให้ แก่บุคคลก่อนจะเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่การงาน เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจ
ลักษณะงานที่ จะท าโดยไม่เกิ ด ความกังวลใจว่าตนเองจะเริ่ ม ต้ น ท างานอะไร อย่างไร กับ ใคร
จะต้ องพบปะกับผู้ใดบ้ าง ฯลฯ เป็ นต้ น การฝึ กอบรมก่อนการทางานนีป้ กตินิยมทากันในช่วงที่
ข้ าราชการหรื อพนักงานบริ ษัทห้ างร้ านผ่านการสอบคัดเลือกได้ แล้ วก่อนจะเริ่ มเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
หน่วยงาน หรื อบริ ษัทห้ างร้ านนันๆ
้ ก็จะจัดการฝึ กอบรม หรื อให้ การปฐมนิเทศแก่ข้าราชการและ
พนักงานเหล่านันก่
้ อนส่งไปปฎิบตั ิงาน
2) การฝึ กอบรมในระหว่ า งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ (Inservice Training) เป็ นการ
ฝึ กอบรมที่จดั ให้ กบั บุคลากรประจาการที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ไปแล้ วเป็ นระยะเวลาพอสมควร ซึง่ บุคลากร
เหล่านี จ้ าเป็ น จะต้ องได้ รับ การเสริ ม ความรู้ ความเข้ าใจ หรื อพัฒ นาด้ านเทคนิ ค ใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ ้น หรื อบางหน่วยงานก็อาจต้ องการ
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แก้ ปัญหาและความขัดแย้ งหรื อความเข้ าใจผิดที่บุคลากรของหน่วยงานนัน้ มีอยู่ให้ หมดไป ทัง้ นี ้
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บัติ งานของหน่ วยงานนัน้ ๆ ก็ จะใช้ วิธีก าร
ฝึ กอบรมประเภทนี ้ เท่ากับเป็ นการเคาะสนิมบุคลากรของหน่วยงานนันๆ
้
3) การฝึ กอบรมเป็ นกรณี พิ เศษเฉพาะกิ จ (Specialized Training) การ
ฝึ กอบรมแบบนี ้จะจัดขึ ้นเป็ นกรณีพิเศษเฉพาะกลุม่ เป้าหมาย และตามความต้ องการเฉพาะของผู้ที่
จะเข้ ารับการฝึ กอบรมแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่ จะเป็ นเรื่ องเฉพาะของแต่ละวิชาชีพ หรื อตามความ
จาเป็ นเร่ งด่วนของปั ญหาสาคัญๆ ที่เกิดขึ ้นและมีความจาเป็ นจะต้ องฝึ กอบรมให้ เป็ นกรณีพิเศษ
ตัวอย่างเช่น ธนาคารเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินจากระบบเดิมใช้ คนจ่ายมาเป็ นระบบจ่ายโดยใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ก็จาเป็ นต้ องฝึ กอบรมพนักงานที่จะใช้ เครื่ องจ่ายเงินคอมพิวเตอร์ เป็ นกรณี
พิเศษโดยเฉพาะขึ ้นมา เพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับจ่ายเงิน ทังนี
้ ้เพื่อ
ไม่ให้ เกิดความผิดพลาดและผลเสียหายแก่ธนาคารที่จะเกิดขึ ้นตามมา เป็ นต้ น
4) การฝึ กอบรมประเภทการสั ม มนา (Seminar) การสั ม มนาคื อ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซงึ่ กันและกันในระหว่างผู้เข้ าร่วมสัมมนา ผลจาก
การสัมมนาจะช่วยสร้ างความเข้ าใจที่ดี สร้ างความชัดเจนและถูกต้ องแก่ผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนา ซึ่งจะ
ส่งผลให้ การปฏิบตั ิงานในเรื่ องที่สมั มนากันนันๆ
้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น การจัดสัมมนาดังกล่าว
นี ้จัดว่าเป็ นการฝึ กอบรมประเภทหนึง่ เช่นเดียวกัน
จากการจัดประเภทการฝึ กอบรมของ ทวีป อภิสิทธิ์ (2553: 5 – 6) เป็ น การจัด
ประเภทตามกลุ่ม บุ ค คล 4 คื อ บุค คลก่ อ นปฏิ บัติ งาน, บุค ลากรประจ าการ, บุค ลากรเฉพาะ
กลุ่ม เป้าหมาย และบุคลากรทั่วไป การจะจัด การฝึ กอบรมประเภทใดให้ มี ค วามเหมาะสมแก่
บุค ลากรแบบไหนขึน้ อยู่กับ วัต ถุป ระสงค์ การฝึ กอบรมและการพิ จารณาประโยชน์ ในด้ านการ
พัฒนา เพราะหากจัดประเภทการฝึ กอบรมไม่เหมาะสมกับระดับชันของบุ
้
คลากร หรื อไม่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมที่ตงไว้
ั ้ ประสิทธิผลของการฝึ กอบรมย่อมลดลง ดังนัน้ ผู้ฝึกอบรม
จึงควรพิจารณาดาเนินการฝึ กอบรมให้ ตรงตามประเภทโดยแท้
3.3 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการฝึ กอบรมภาวะผู้นา
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สามารถนามาใช้ ในการฝึ กอบรมมีมากมายหลายทฤษฎี เช่น
ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีพัฒ นาคุณ ธรรม เป็ นต้ น สาหรับการฝึ กอบรมในงานวิจัยนีเ้ น้ นการ
ฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นา โดยเฉพาะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม (Ethical Leadership) ซึ่ง
ทฤษฎีที่ผ้ ูนาทัง้ หลายจาต้ องใช้ เป็ นทักษะในการบริ หารองค์ กร คือ ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎี
พัฒนาคุณธรรม ตามที่นกั วิชาการทังหลายได้
้
แสดงไว้ ดังนี ้
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3.3.1 ทฤษฎีแรงจูงใจและเสริมแรง (Motivation and Reinforcement Theory)
การใช้ แรงจูงใจ เป็ น รู ป แบบ/วิ ธี การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางจิ ตวิ ท ยาในการ
ผลักดันให้ บุคคลมี พฤติกรรมมุ่งหน้ าสู่เป้าหมายแห่ งความสาเร็ จตามความต้ องการขององค์ กร
ดังนัน้ ผู้นาที่ ประสบผลสาเร็ จในการน าองค์ กรจึงจาต้ องรู้ จักวิธีการใช้ แรงจูงใจในการผลักดัน
บุ ค ลากรให้ มี พ ฤติ ก รรมเพี ย รพยายาม มุ่ ง หน้ าสู่ เป้ า หมายขององค์ ก ร ในที่ นี ้ ฮอดเกตต์ ส
(Hodgetts, 1999: 57) ได้ ให้ ความหมายของแรงจู ง ใจว่ า แรงจู ง ใจ หมายถึ ง แรงซึ่ ง ควบคุม
พฤติกรรมของคนอื่น เกิดจากความต้ องการ (needs) พลังกดดัน (drives) หรื อความปรารถนา
(desires) ที่จะผลักดันให้ คนพยายามดิ ้นรนเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมของ
คนถูกกาหนดและควบคุมโดยการจูงใจต่างๆ แรงจูงใจเหล่านี ้ยังมีลกั ษณะที่แตกต่างกันในแต่ละ
คนอีกด้ วย การจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของ การบริ หาร คือ ความต้ องการความรักความเอาใจ
ใส่ (affiliative needs) ความต้ องการอ านาจ (power needs) และความต้ องการความส าเร็ จ
(achievement needs) ดังภาพประกอบ 6
ความต้องการ
Need or Desire

แรงขับ
Drive

สิง่ จูงใจ
Motivation

พฤติกรรม
Behavior

เป้ าหมาย
Goals

กาหนดทิศทาง
ให้เกิดความพึงพอใจ
(Provides Satisfaction)

เริม่ พฤติกรรม
เกิดเสริมแรงความต้องการ

ภาพประกอบ 6 แรงจูงใจและเสริมแรง
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motivation) นักวิชาการเริ่ มต้ นศึกษา
จากพืน้ ฐานความต้ องการของมนุษย์ และพัฒนาเป็ นทฤษฎีการจูงใจ ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจที่นิยม
ประยุกต์ใช้ กนั มาก ได้ แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจของ มาสโลว์ ( The Maslow Motive Theory), ทฤษฎีสอง
ปั จจัยของ เฮอร์ ซเบอร์ ก ( The Herzberg Two-Factors Theory) และทฤษฎี แรงจูงใจ 3 ประการ
ของ Mcclelland และทฤษฎีการเสริ มแรงของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Theory) อันเป็ นทฤษฎี
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ที่ ศึ ก ษาถึ งความต้ องการของมนุ ษ ย์ การตอบสนอง สร้ างความพอใจ ให้ การเสริ ม แรงจนเกิ ด
พฤติกรรมใหม่ ดังนี ้
ทฤษฎีแรงจูงใจของ มาสโลว์ ( The Maslow Motive Theory): มาสโลว์
(Maslow, 1960: 66 – 67) ได้ ตงทฤษฎี
ั้
เกี่ยวกับการจูงใจ โดยสรุปข้ อสมมุติฐานของมนุษย์ ดังนี ้
1) มนุ ษย์ มีความต้ องการโดยธรรมชาติ ซึ่งความต้ องการมีอยู่เสมอ
และไม่มีที่สิ ้นสุด แต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการนัน้ ขึ ้นอยู่กับว่า เขามีสิ่งนัน้ อยู่แล้ วหรื อยัง ขณะที่ความ
ต้ องการใดได้ รับการตอบสนองแล้ ว ความต้ องการอื่นในลาดับที่ สู งขึน้ เป็ นลาดับต่อมาจะเข้ ามา
แทนที่ กระบวนการนี ้ไม่มีวนั สิ ้นสุด โดยจะเริ่มต้ นตังแต่
้ เกิดจนตาย
2) ธรรมชาติข องความต้ อ งการในสิ่ ง ที่ ม ีอ ยู่ เ ดิม พบว่า ความ
ต้ องการที่ได้ รับการตอบสนองแล้ วจะไม่เป็ นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้ องการที่ไม่ได้
รับการตอบสนองเท่านันที
้ ่เป็ นสิง่ จูงใจของพฤติกรรมมนุษย์
3) ความต้ องการของมนุ ษ ย์ มี เ ป็ นล าดั บ ขั ้น ตามความส าคั ญ
กล่าวคือ เมื่อความต้ องการในระดับต่าได้ รับการตอบสนองแล้ ว ความต้ องการในระดับสูงก็จะ
เรี ยกร้ องให้ มีการตอบสนองทันที และได้ แบ่งระดับความต้ องการของมนุษย์ตงแต่
ั ้ ระดับต่า สุดไปถึง
สูงสุด 5 ระดับ ตามภาพประกอบ 7 ดังนี ้

ความต้องการศักยภาพ
ในตนเอง (Selfactualization needs)
ความต้องการได้รบั ยกย่องตนเอง
(Self-esteem needs)
ความต้องการทางสังคม ได้แก่ (Social needs)
ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety needs)
ความต้องการทางกายภาพ ((Physiological needs)

ภาพประกอบ 7 ลาดับขันความต้
้
องการของมนุษย์ ที่มา: มาสโลว์ (Maslow, 1960: 67)
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1) ความต้ องการทางกายภาพ (Physiological needs) ได้ แก่ ความ
ต้ องการอันเป็ นความสุขสบายทางกาย เช่น อาหารการกิน เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย
การหลับนอน
2) ความต้ องการความมั่ น คงปลอดภั ย (Safety or security needs)
ได้ แก่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายและอุบตั ิเหตุ การมีสขุ ภาพดี
การมีอาชีพการงานที่มนั่ คง เงินเดือนและสวัสดิการที่เพียงพอ
3) ความต้ องการทางสังคม ได้ แก่ (Social needs) ความต้ องการยอมรับ
ทางสังคม การมีความรักและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ที่ทางาน ชุมชน และสังคม การได้ รับ
มิตรภาพและความเอื ้ออาทรจากครอบครัว บุคคลรอบข้ าง และผู้นาขององค์กร
4) ความต้ องการได้ รับนิยมยกย่อง นับถื อตนเอง (Self-esteem needs)
ได้ แก่ การมีความเชื่อมัน่ และนับถือในตนเอง ความสาเร็ จจนเป็ นที่ยอมรับนับถือของคนทังหลาย
้
ความมีอิสระและเสรี ภาพในการทางาน
5) ความต้ องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Self-actualization needs)
เป็ นความต้ องการขันสู
้ งสุดของมนุษย์ ที่ไม่ต้องกังวลเรื่ องปากท้ อง ความปลอดภัย ความรักจาก
คนอื่นหรื อสังคม และความนิยมนับถือตลอดถึงเกียรติยศชื่อเสียง มนุษย์จะพัฒนาศักยภาพตนเอง
เพราะสนใจรักที่จะทา ให้ ไปถึงขีดสุดของศักยภาพของตนเอง
ทฤษฎี 2 ปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (The Herzberg Two-Factors Theory)
เฮอร์ ซ เบอร์ ก (Herzberg, 1966 quoted in Hodgetts, 1999: 44 - 47) ได้
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจในงานของพนักงาน อันเป็ นแรงจูงใจให้
พนักงานมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก โดยมีสมมติฐานว่า ความพึงพอใจในงานที่
ทาจะเป็ นสิ่งจูงใจสาหรับผลการปฏิบตั ิงานที่ดี องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ เกิดความสุขจากการ
ทางานมี 2 ประเภท คือ
1) ปั จจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจ เป็ น
ปั จจัยสนับสนุนให้ บคุ คลทางานเพิ่มมากขึ ้น อันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทางาน
เป็ นปั จจัยนาไปสูก่ ารพัฒนาทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้ จริง ได้ แก่
1.1) ความสาเร็ จของงาน (Achievement) คือ ความสาเร็ จที่ ได้ รับ
เมื่อผู้ปฏิบตั ิงานเกิดความรู้ สึกว่าเขาทางานสาเร็ จ หรื อมีความต้ องการที่จะทางานให้ สาเร็ จ สิ่งที่
จาเป็ นนันก็
้ คือ งานนันควรเป็
้
นงานที่ท้าทายความสามารถ แรงจูงใจเกี่ยวกับความสาเร็ จของงาน
ประกอบด้ วย 2 สิง่ คือ ระดับของแรงจูงใจในความสาเร็จ และความสามารถในการที่จะทางานนัน้
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1.2) ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า (Advancement) แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล ไ ด้ รั บ
ความก้ าวหน้ าโดยการพัฒนาให้ เกิดทักษะใหม่ๆ มีความสามารถและเต็มใจที่จะเพิ่มพูนความรู้
1.3) การยอมรับนับถือ (Esteemed) เป็ นผลมาจากความสาเร็ จ ซึ่ง
การยอมรับนับถือมีหลายรู ปแบบ เช่น การชมเชยด้ วยคาพูด หรื อการเขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
การให้ การเสริมแรงบ่อยๆ เป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะทาให้ เกิดแรงจูงใจต่อเนื่องกันไป
1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) เมื่อบุคคลได้ รับมอบหมาย
ให้ รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ ยวกับงานของเขา จะช่วยท าให้ เขาเกิ ดความรู้ สึกผูก พัน บุคคล
ต้ องการมีโอกาสที่จะรับผิดชอบ ถ้ าเกิดความรับผิดชอบขึ ้นแล้ ว การถูกควบคุมจากภายนอกก็จะ
ลดลง
1.5) ลัก ษณะของงาน (The work itself) ความพึ งพอใจในงานของ
บุคคลนันขึ
้ ้นอยู่กบั การได้ ปฏิบตั ิงานที่พึงพอใจด้ วย ลักษณะของงานที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผ้ ู
ปฏิบตั ิจะต้ องท้ าทายความรู้ ความสามารถ ไม่จาเจ และสร้ างความรู้ สกึ ว่ามีความก้ าวหน้ าในอาชีพ
การงาน
2) ปั จจัยป้องกันรักษาหรื อปั จจัยสุขวิทยา (Hygiene factors) บางครัง้ อาจ
ใช้ คาว่าปั จจัยบ ารุ งรักษา (maintenance) เป็ นตัวป้องกันไม่ให้ เกิ ดความไม่พึงพอใจในงาน เป็ น
แรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาวะแวดล้ อมในการทางาน เป็ นตัวที่มีความสาคัญน้ อยมาก เมื่อ
เทียบกับปั จจัยจูงใจ ได้ แก่
2.1) เงินเดือน (salary) หรื อค่าตอบแทน (compensate on) หมายถึง
ผลตอบแทนจากการทางานซึง่ อาจจะเป็ นในรูปของค่าจ้ าง (wages) เงินเดือนหรื อสิง่ อื่นๆ ที่ได้ รับจาก
การปฏิบตั ิงาน
2.2) โอกาสก้ าวหน้ า (possibility of growth) หมายถึง การที่บคุ คลมี
โอกาสได้ รับแต่งตัง้ โยกย้ ายสับเปลี่ยนตาแหน่งในหน่วยงานที่มีชนยศสู
ั้
งขึ ้น หรื อมีทกั ษะเพิ่มขึ ้นใน
วิชาชีพ
2.3) ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (interpersonal relationship) หมายถึง
การพบปะสังสรรค์ของบุคคลอื่นๆ ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และผู้ใต้ บงั คับบัญชา ใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน
2.4) สถานภาพ (status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสายตา
คนอื่น หรื อเป็ นการรับรู้จากบุคคลอื่นว่าบุคคลนันๆ
้ อยูใ่ นฐานะตาแหน่งใดในองค์การ
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2.5) การนิ เ ทศ (supervision) หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ ผ้ ู นิ เ ทศ
สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้ทางานได้ ไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ที่มีลกั ษณะอยูใ่ นขอบเขต
หรื อเป็ นการทางานอิสระก็ตาม
2.6) นโยบายและการบริ หาร (policy and administration) หมายถึง
ความสามารถในการจัดลาดับเหตุการณ์ ต่างๆ ของการทางาน ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นนโยบายทังหมด
้
ของหน่วยงานตลอดจนความสามารถในการบริหารงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายนัน้
2.7) สภาพแวดล้ อ มในการท างาน (working condition) หมายถึ ง
สภาพที่เหมาะสมในการทางาน ปริ มาณงานที่ได้ รับมอบหมาย หรื อความสะดวกสบายในการ
ทางาน รวมทังผู
้ ้ บริหาร ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
2.8) สภาพความเป็ น อยู่ (person life) หมายถึ ง สถานการณ์ ข อง
บุคคลที่ทาให้ มีความสุขในช่วงเวลาที่ไม่ทางาน ซึ่งทาให้ บุคคลมีความรู้ สึกหรื อเจตคติที่ดีต่องาน
ของเขา
2.9) ความมั่น คงปลอดภัย ในการท างาน (job security) หมายถึ ง
ความรู้สกึ ปลอดภัยว่า จะได้ ทางานในตาแหน่งและสถานที่นนอย่
ั ้ างมัน่ คง
ทฤษฎี ความต้ องการ 3 ประการ ของแมคเคลนแลนด์ (Mcclelland ’s
Theory of Needs): ทฤษฎี นี พ้ ั ฒ นาขึ น้ โดย David Mcclelland และเพื่ อ นร่ ว มงานของเขา
ประมาณช่วงปี ค.ศ, 1961 เขาแบ่งความต้ องการเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ความต้ องการความสาเร็ จ
ความต้ องการอานาจ และความต้ องการความสัมพันธ์ (Kreitner & Kinicki, 2008; Robbins &
Judge, 2017 อ้ างอิงจาก รัตติกรณ์ จงวิศาล 2561: 132-133) มีรายละเอียดดังนี ้
1) ความต้ องการความส าเร็ จ (Need for Achievement) หรื อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เป็ นแรงขับเพื่อไปสูค่ วามเป็ นเลิศ เพื่อความสาเร็ จในความสัมพันธ์ที่ถกู กาหนดด้ วยมาตรฐาน
เป็ นความต้ องการที่จะมีผลงานที่ดีเยี่ยม มีความต้ องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ต้ องการ
บรรลุมาตรฐานที่ดีเลิศ (standard of Excellence) ลักษณะคนที่มีความต้ องการความสาเร็ จหรื อ
ความสัมฤทธิ์ คือ เป็ นคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะมีความรับผิดชอบในการทางาน มี
การตัง้ เป้าหมายไว้ สูงกว่าปกติ ชอบเสี่ยงกับเป้าหมายนัน้ และสนุกกับการทางานเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายนัน้ ต้ องการแข่งขันกับตัวเอง ต้ องการประสบความสาเร็ จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่
ยากและท้ าทาย ในปั จจุบัน คนที่ มี ความต้ องการความสาเร็ จสูง ดูจะเป็ นที่ ต้องการขององค์ การ
สมัยใหม่ เห็นได้ จากลักษณะสมรรถนะหลัก ที่องค์การส่วนใหญ่กาหนด (Competency)
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2) ความต้ องการอ านาจ (Need for Power) หรื อแรงจูงใจใฝ่ อ านาจ เป็ น
ความต้ องการให้ ผ้ อู ื่นคล้ อยตาม ทาให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิตามแบบที่ต้องการ หรื อต้ องการที่จะควบคุมผู้อื่น
โน้ มน้ ามผู้อื่นให้ ท าในสิ่งที่ ตนต้ องการ หรื อไม่ท าในสิ่งที่ ตนไม่ ต้องการ ลักษณะของคนที่ มีความ
ต้ องการอานาจสูง มีลกั ษณะดังนี ้ คือ มีความปรารถนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่น และมีกิจกรรมในการ
ควบคุมเหนือผู้อื่น
3) ความต้ องการความสั ม พั น ธ์ (Need for Affiliation) หรื อ แรงจู ง ใจใฝ่
สัมพันธ์ เป็ นความปรารถนาการเป็ นมิตร และเป็ นความต้ องการรักษาสัมพันธภาพที่ใกล้ ชิดกับคนอื่น
ลักษณะของคนที่มีความต้ องการความสัมพันธ์ คือ มีความปรารถนาการยอมรับ ความเป็ นมิตร
และความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดระหว่างบุคคล มีแนวโน้ มที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับผู้อื่น มีความใส่ใจและเห็น
ความสาคัญในความรู้สกึ ของผู้อื่น ชอบทางานร่วมกับคนที่เป็ นเพื่อนกันหรื อคนที่ให้ ความร่วมมือหรื อ
เป็ นมิตร
ทฤษฎีการเสริ มแรงของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Theory) ทฤษฎี
การเสริ มแรงของสกิ นเนอร์ นี ้ คอสเตอร์ (Coster, 1972: 15) ได้ กล่าวไว้ ว่า สกิ นเนอร์ เป็ นผู้สืบสาน
แนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเชื่อว่าพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาเพื่อการตอบสนอง
จะเป็ นไปในทิศทางใดนันขึ
้ ้นอยู่กบั วิธีการเสริ มแรงที่ได้ รับหรื อสิ่งเร้ า ซึง่ มีการเสริ มแรงทังทางบวก
้
และทางลบ จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า จิ ต วิ ท ยา เอส อาร์ (Stimulus Response Psychology) สกิ น เนอร์ มี
ความเห็นว่า พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของผลลัพธ์หรื อตัวเสริ มแรง โดยใช้
เงื่อนไขจากตัวผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นเกณฑ์ กล่าวคือ พฤติกรรมที่ถูกจูงใจด้ วยการให้ รางวัลหรื อการ
ลงโทษ จะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมที่ผ้ บู ริหารจะเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับทีมงานของตน มีดงั นี ้
1) ระบบการให้ รางวัล หรื อการเสริ มแรงทางบวก ในการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริ หารจะต้ องเลือกสิ่งเสริ มแรงที่มีพลังไปในทางบวกที่ส่งเสริ มและรักษาไว้ ซึ่งพฤติ กรรมที่ต้องการ
เช่ น การให้ เงิ นเดื อน การพิ จารณาความดี ความชอบอย่ างเป็ นธรรม หรื อการมอบงานที่ ท้ าทาย
ความสามารถ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ รับรางวัลเป็ นผลตอบแทน
2) ระบบการลงโทษหรื อการเสริ มแรงทางลบ ถ้ าพนักงานทาผิดจะถูกลงโทษ
การลงโทษควรทาอย่างเป็ นขันตอน
้
ตังแต่
้ การว่ากล่าวตักเตือน การลงโทษทางวินัย จนถึงความผิด
ร้ ายแรงขันให้
้ ออก ปลดออกหรื อไล่ออก ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ
กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีแรงจูงใจของ มาสโลว์ (The Maslow Motive Theory) และ
ทฤษฎีสองปั จจัยของ เฮอร์ ซเบอร์ ก ( The Herzberg Two-Factors Theory ) ทฤษฎีความต้ องการ
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3 ประการ ของ Mcclelland และทฤษฎีการเสริ มแรงของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Theory)
แสดงให้ เห็นแนวคิดหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาในการตอบสนองความต้ องการ (Need or Desire)
ของมนุษย์ โดยใช้ หลักการเสริมแรง (Reinforcement) เพื่อให้ มนุษย์เกิดความพึงพอใจเป็ นแรงผลักดัน
ให้ เพียรพยายามมุ่งมัน่ สู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ แตกต่างโดยสิ ้นเชิงจากแนวคิดละความต้ องการหรื อ
ความอยาก (ตัณหา) ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏแสดงไว้ ว่า ความต้ องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ ้นสุด
ตราบใดที่มนุษย์ยงั มีกิเลสตัณหาอยู่ ตราบนันความต้
้
องการของมนุษย์ก็มีต่อไปไม่มีที่สิ ้นสุด ดังคา
กล่าวถึ งความต้ องการของมนุษย์ ในศัพท์ ธรรมะว่า “ตัณหา” ที่ พระรัฐบาลเถระได้ กล่าวแสดงแก่
พระราชาโกพยะ ในธัมมุทเทสข้ อที่ 4 ในธัมมุทเทส ๔ ข้ อ (พระไตรปิ ฎกฉบับ มมร, 2543: ขุ.เถร. เล่ม
ที่ 53: 66) ว่า
“(1) โลกอันชรานาเข้ าไป ไม่ยงั่ ยืน, (2) โลกไม่มีผ้ ตู ้ านทาน
ไม่เป็ นใหญ่เฉพาะตน, (3) โลกไม่เป็ นของตน จาต้ องละสิง่ ทังปวงไป,
้
(4) โลกพร่ องอยู่เป็ นนิ ตย์ ไม่รู้จกั อิ่ มเป็ นทาสแห่งตัณหา ” ดังนี ้
แนวคิดในทางพุทธศาสนาแสดงไว้ ว่า วิธีปฏิบตั ิกบั ความต้ องการ (ตัณหา) ไม่ใช่
การสนองตอบความต้ องการ เพราะความต้ องการมีแต่จะใหญ่เพิ่มมากขึ ้น เมื่อมีความต้ องการเพิ่ม
มากขึ ้นก็ต้องเพียรสนองตอบความต้ องการนันด้
้ วยวิธีต่างๆ จนอาจเบียดเบียนผู้อื่นมากขึ ้นได้ ดังนัน้
วิธีปฏิบตั ิกับความต้ องการ คือ ละหรื อหยุดความต้ องการไว้ ตามสมควร ด้ วยโยนิโสมนสิการว่า
“พอเพียงแล้ ว” เมื่อมนุษย์สามารถตัดกิเลสตัณหาหมดสิ ้นไปได้ ย่อมเข้ าถึงสภาวะหมดสิ ้นทุกข์โดย
สิน้ เชิงที่ เรี ยกกันว่า “พระนิ พ พาน” ดังพุทธพจน์ ที่ ตรัสตอบปั ญ หาของเทวดาในสัญ โญชนสูต ร
(พระไตรปิ ฎกฉบับ มมร. ส.ส, 2543: เล่มที่ 24: 288) ที่แสดงไว้ วา่
โลกมีความเพลิดเพลินเป็ นเครื่ องประกอบไว้ วิตก
เป็ นเครื่ องเที่ยวไปของโลกนัน้ เพราะละตัณหาเสียได้ขาด
จึงเรี ยกว่านิ พพาน”
นอกจากนัน้ พระพุทธองค์ได้ ทรงแสดงอริ ยมรรคมีองค์ 8 ว่าเป็ นหนทางแห่งการละตัณหา 3 คือ
กามตัณหา (ความอยากในกาม), ภวตัณหา (ความอยากเป็ น), วิภวตัณหา (ความอยากไม่เป็ น)
ตามความในปฐมตัณหาสูตร (พระไตรปิ ฎกฉบับ มมร, 2543: ส.มหา. เล่มที่ 30: 173) ที่แสดงไว้ วา่
“ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ตัณหา ๓ อย่างนี ้ ๓ อย่างเป็ นไฉน
คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ตัณหา ๓ อย่างนี ้แล”.
“ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
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ด้ วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกาหนดรู้ เพื่อความสิ ้นไป เพื่อละตัณหา
๓ อย่างนี ้แล อริยมรรคอันประกอบด้ วยองค์ ๘ เป็ นไฉน”
“ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
ภิกษุในธรรมวินยั นี ้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้ อมไปในการสละ ฯลฯ
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้ อมไปในการสละ ดูก่อนภิกษุทงกลาย
ั้
ภิกษุยอ่ มเจริญอริยมรรค
อันประกอบด้ วยองค์ ๘ นี ้ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกาหนดรู้ เพื่อความสิ ้นไป
เพื่อละตัณหา ๓ อย่างนี ้แล”.
แนวคิดการละความต้ องการ (ตัณหา) ในทางพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เรื่ องไกลเกิน
จริ งในทางปฏิบัติ สามารถประยุกต์ ใช้ ในการดาเนิ นชีวิตของมนุษย์ ได้ ทั่วไป ดังแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) ที่ได้ แสดงไว้ เป็ นที่
ประจักษ์ แจ้ งแล้ ว และเป็ นแนวคิดเชิงจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนาที่น่าจะสามารถประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การควบคู่กับทฤษฎี จิตวิทยาดังแสดงไว้ ให้ บรรลุผลสาเร็ จขององค์กรได้
อย่างสมบูรณ์ ต่อไป
3.4 เทคนิคการฝึ กอบรม
ในการฝึ กอบรมให้ ได้ ประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จด้ วยดีนนจ
ั ้ าต้ องอาศัยเทคนิค
การฝึ กอบรมที่ดี สมคิด บางโม (2556: 85-94) ได้ นิยามความหมายและสรุ ปเทคนิคการฝึ กอบรม
ไว้ ดงั นี ้ เทคนิคการฝึ กอบรม คือ วิธีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการ
ฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ มากที่สดุ ในเวลาจากัด สาหรับเทคนิคการฝึ กอบรมมีอยู่หลายวิธี ส่วนใหญ่เป็ น
เทคนิคที่ใช้ ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ แต่ทั ้งนี ้ ผู้ฝึกอบรมสามารถพิจารณา
ประยุกต์นาไปใช้ ในการพัฒนาฝึ กอบรมภาวะผู้นาตามความเหมาะสมได้ เช่นกัน ดังที่ ทิศนา แขม
มณี (2545:152) ได้ นาเสนอสรุปไว้ ดงั นี ้
3.4.1 เกม (Game) เป็ นวิธีการหนึ่งซึง่ สามารถนาไปใช้ ในการสอนกลุ่มสัมพันธ์ ได้ ดี
โดยผู้ ฝึ ก อบรมเชิง จิต วิท ยาสร้ า งสถานการณ์ห รื อ เกมการเล่น ขึ ้น แล้ ว ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มรับ การ
ฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยาลงเล่น ด้ ว ยตนเองภายใต้ ข้ อ ตกลงหรื อ กติ ก าบางอย่ า งที่ ก าหนดไว้ ซึ่ง
ผู้เข้ าร่ วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาก็ตดั สินใจทาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลออกมาในรู ปของการ
แพ้ การชนะวิธีนี ้จะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาฝึ กการแก้ ปัญหาและเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ
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3.4.2 บทบาทสมมติ (Role Playing) วิธีการนี ม้ ี ลักษณะเป็ นสถานการณ์ สมมติเช่น
เดียว กับเกม แต่มีการกาหนดบทบาทของผู้เล่นในสถานการณ์ ที่สมมติขึ ้นมา แล้ วให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการ
ฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาสวมบทบาทนันและแสดงออกตามธรรมชาติ
้
โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์
และความรู้ สึกนึกคิดของตนเองเป็ นหลัก ดังนัน้ วิธีการนีจ้ ึงมีส่วนช่วยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วม การฝึ กอบรมเชิง
จิตวิทยาได้ มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ ถึงความรู้ สึกและพฤติกรรมของตนและผู้อื่นอัน จะก่อให้ เกิด
ความเข้ าใจในตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ ้ง
3.4.3 กรณีตัวอย่ าง (Case) เป็ นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งซึง่ ใช้ กรณี หรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่
เกิ ดขึน้ จริ งๆ มาดัดแปลงและใช้ เป็ นตัวอย่างในการให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาได้ ศึกษา
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน เพื่อสร้ างความเข้ าใจและฝึ กฝนหาทางแก้ ไขปั ญหานัน้ วิธีการนี ้จะช่วย
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาได้ ร้ ูจกั คิดและพิจารณาข้ อมูลซึง่ กันและกัน รวมทังการน
้
าเอากรณี
ต่างๆ ซึง่ คล้ ายคลึงกับชีวิตจริ งมาใช้ จะช่วยให้ การเรี ยนรู้มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับความจริ ง ซึง่ มีสว่ นทา
ให้ การเรี ยนรู้มีความหมายสาหรับผู้เข้ าร่วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยามากขึ ้น นอกจากนันยั
้ งเป็ นวิธีการ
ที่ช่วยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาได้ ฝึกฝนการเผชิญ และแก้ ปัญ หาโดยไม่ต้องให้ พบกับ
ปั ญหาจริง
3.4.4 สถานการณ์ จาลอง (Simulation) คือ การจาลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
การฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาได้ ลงไปอยู่ในสถานการณ์ และได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับความเป็ นจริ งให้ เรื่ องนัน้
วิธีการนี ้จะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาได้ มีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรม ต่างๆ ซึ่งใน
สถานการณ์ จริ งผู้เข้ าร่ วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาอาจจะไม่กล้ าแสดงเพราะอาจจะเป็ นการเสี่ยงต่อ
ผลที่จะได้ รับจนเกินไป
3.4.5 ละคร (Acting or Dramatiation) เป็ นวิธีการที่ผ้ เู ข้ าร่ วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยา
ได้ ทดลองบทบาทตามบทที่เขียนหรื อกาหนดไว้ ให้ โดยผู้แสดงจะต้ องพยายามแสดงให้ สมบทบาท
ที่กาหนดไว้ โดยไม่นาเอาบุคลิกภาพและความรู้สกึ นึกคิดของตนเองเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องอันจะมี
ผลทาให้ เกิดผลเสียต่อการแสดงบทบาทนันๆ
้ วิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่จะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กอบรม
เชิงจิตวิทยาได้ เรี ยนรู้สาระ โดยการช่วยกันนาสาระมาแสดงให้ ชดั เจน การที่ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กอบรม
เชิงจิตวิทยาได้ มีโอกาสได้ แสดงละครร่วมกัน จะช่วยฝึ กให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาเกิด
ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ร่วมกัน ได้ ฝึกการทางานร่วมกัน
3.4.6 การอภิปรายกลุ่ มย่ อย (Small Group Discussion) เป็ นวิธีการเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการฝึ กอบรมเชิงจิตวิทยาทุกคนได้ มีสว่ นร่วมในการแสดงออก และช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการ
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ฝึ กอบรมเชิ งจิ ตวิ ทยาได้ รับข้ อมูลเพิ่ มเติ มมากขึน้ การจัดกลุ่มย่ อยมี หลายแบบต่ างกัน แล้ วแต่
วัตถุประสงค์ของผู้จดั เช่น การอภิปรายกลุม่ แบบระดมสมอง อภิปรายกลุม่ แบบกลุม่ ซ้ อน เป็ นต้ น
3.4.7 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group dynamice) เป็ นกระบวนการที่ใช้ กลุ่มในการ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่ วมกันหรื อแก้ ปัญ หาร่ วมกัน เพื่อการเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ จากการกระทา หรื อ
ประสบการณ์ผ้ รู ับการฝึ กอบรมจะเป็ นผู้เข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยตนเอง ผู้ให้ การฝึ กอบรมจะพยายาม
ให้ ผ้ ูรับการฝึ กอบรมเกิ ดการรู้ แจ้ งเห็ นจริ งหรื อเกิ ดการดลใจกิ จกรรมจะมุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ จากการ
กระทา ทาให้ เกิดผลทางจิตใจ เช่น สร้ างความรู้ สกึ ความสะเทือนใจ โดยการวิเคราะห์ พฤติกรรม
ของผู้รับการฝึ กอบรม ให้ การติชมมีข้อดีคือทาให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรมได้ มีการฝึ กทากิจกรรม ร่วมกันมี
การคิดพิจารณาไตร่ตรองและเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3.4.8 การฝึ กปฏิ บั ติ (Exercise) เป็ นการน าทฤษฎี หรื อแนวคิ ดตามที่ ได้ เรี ยนรู้ มา
ทดลองปฏิบตั ิในตอนท้ ายการฝึ กอบรม ภายใต้ การดูแลของผู้ให้ การฝึ กอบรม ผู้ให้ การฝึ กอบรมจะเป็ น
ผู้เตรี ยม กิจกรรมหรื อสิ่งที่จะให้ ฝึกปฏิบตั ิไว้ ล่วงหน้ าหลังจากฝึ กอบรมทางทฤษฎีมาแล้ ว อาจมีการ
สาธิตหรื อกระทาให้ ดกู ่อน และให้ ผ้ รู ับการฝึ กอบรมทดลองทาตาม มีข้อดีคือผู้รับการฝึ กอบรมได้ ฝึก
ปฏิบัติจริ ง ๆ ก่อนที่ จะนาทักษะไปใช้ และทุกคนได้ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และเป็ นเทคนิคที่ จูงใจให้ คน
อยากเรี ยนรู้
4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
4.1 ความหมายของรูปแบบ
รู ปแบบ ( Model) เป็ นคานามที่แสดงถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใน
ชันต้
้ น นักวิชาการทังหลายใช้
้
เป็ นคาแสดงลักษณะเฉพาะของสิง่ ที่เป็ นรูปธรรมที่สามารถจับต้ องได้
เช่น บ้ าน รถยนต์ หุ่นจาลอง เป็ นต้ น ต่อมา ได้ ศกึ ษานามาใช้ เป็ นคาแสดงบ่งบอกลักษณะเฉพาะ
ของสิ่งที่เป็ นนามธรรมในงานวิจยั ด้ านศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ แก่ การศึกษา การสอน
และการฝึ กอบรม เป็ นต้ น จึงเป็ นคาที่มีผ้ สู นใจศึกษาวิจยั มากยิง่ ขึ ้น ในที่นี ้ ได้ มีนกั วิชาการทังหลาย
้
นิยามความหมายของรูปแบบไว้ ดังนี ้
สมิท และคนอื่นๆ (Smith and Other, 1980: 6-8) ได้ ให้ ความหมายของแบบจาลอง
ว่า หมายถึง การย่อปรากฏการณ์จริ งให้ เล็กลงเพื่อใช้ ทาความเข้ าใจข้ อเท็จจริ ง ปรากฏการณ์หรื อ
พฤติกรรมต่าง ๆ โดยจัดวางแบบแผนให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น แบบจาลองไม่ใช่ข้อเท็จจริ ง แต่เป็ นตัวแทน
ของความจริง หรื อปรากฏการณ์ทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้น
บาร์ โด และฮาร์ ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 70) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง
สิ่งที่แสดงโครงสร้ างของความเกี่ยวข้ องระหว่างชุดของ ปั จจัยหรื อตัวแปรต่าง ๆ หรื อองค์ประกอบ

68
ที่สาคัญในเชิงความสัมพันธ์ หรื อเหตุผลซึง่ กันและกัน เพื่อช่วยเข้ าใจข้ อเท็จจริ งหรื อปรากฏการณ์
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ โดยเฉพาะ
เวปสเตอร์ (Webster, 1983: 1154) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบ
ที่เป็ นแบบอย่าง และแบบจาลองที่เหมือนของจริงทุกอย่าง แต่มีขนาดเล็กลงหรื อใหญ่ขึ ้นกว่าปกติ
ทอร์ ส เต็ น ฮู เ ซ็ น ; และ นี วิ ล ลี ที โพสเล็ ท เวทร์ (Torsten Husén & Neville, T.
Postlethwaite, 1994: 3865) ได้ ให้ ความหมายว่ารูปแบบ คือโครงสร้ างที่ถกู นาเสนอเพื่อใช้ วินิจฉัย
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบที่สร้ างมาจากเหตุการณ์ การหยั่งรู้ ด้ วยวิธีการอุปมาอุปมัย
หรื อได้ มาจากทฤษฎี รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี
เยาวดี วิบลู ย์ศรี (2544: 27) ได้ อธิบายว่า รู ปแบบคือวิธีการที่บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง
ได้ ถ่ายทอดความคิด ความเข้ าใจ ตลอดทังจิ
้ นตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรื อเรื่ องราวใดๆ ให้
ปรากฏ โดยใช้ การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง
หรื อสมการทางคณิ ตศาสตร์ ให้ สามารถเข้ าใจได้ ง่าย และในขณะเดียวกั น ก็ สามารถน าเสนอ
เรื่ องราว หรื อประเด็นต่างๆ ได้ อย่างกระชับภายใต้ หลักการอย่างมีระบบ
ทิ ศ นา แขมณี (2545: 218) ให้ ค าจ ากัด ความหมายของรู ป แบบว่า รู ป แบบเป็ น
รู ปธรรมของความคิดที่เป็ นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็ น
คาอธิบาย เป็ นแผนผัง ไดอะแกรมหรื อแผนภาพ เพื่อช่วยให้ ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้ าใจได้
ชัดเจนขึ ้นรู ปแบบเป็ นเครื่ องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ ในการสืบสอบหาคาตอบ ความรู้ ความ
เข้ าใจ ในปรากฏการณ์ทงหลาย
ั้
จากทัศนะของนักวิชาการทังหลาย
้
พบว่า ความหมายของรู ปแบบมี 2 ลักษณะ คือ
ความหมายเชิงรู ปธรรม (เป็ นสิ่งที่ สามารถจับต้ องได้ ) และความหมายเชิงนามธรรม (เป็ นสิ่งที่
จาต้ องไม่ได้ ) จึงสรุ ปได้ ว่า รู ปแบบ หมายถึง โครงสร้ างหรื อแบบจาลองของสิ่งที่เป็ นรู ปธรรมและ
นามธรรม ซึง่ แสดงคุณลักษณะเฉพาะหรื อความสัมพันธ์ ของวิธีการอันเป็ นองค์ประกอบในตัวเอง
โดยย่อส่วนให้ มีขนาดเล็กลง แต่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ตา่ งๆ ได้ ชดั เจนภายใต้ หลักการอย่าง
มีระบบ
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4.2 การพัฒนารูปแบบและงานวิจยั พัฒนารูป
การสร้ างนวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ที่แสดงปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์ ของปั จจัยต่างๆ
ได้ อย่างชัดเจนอย่างมีหลักการ จาเป็ นต้ องอาศัยองค์ความรู้ของการศึกษาวิจยั คือ การสร้ างและ
พัฒนารูปแบบ อันจะเป็ นเครื่ องตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบที่สร้ างนันได้
้ เป็ นอย่างดี
สาหรับการพัฒนารู ปแบบในงานวิจยั นี ้เป็ นการพัฒนารู ปแบบเกี่ยวกับการฝึ กอบรม การสอน และ
การเรี ยนรู้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงศึกษาการพัฒนารูปแบบโดยวิเคราะห์สงั เคราะห์จากเอกสารและงานวิจยั
ที่นกั วิชาการทังหลายได้
้
แสดงไว้ โดยมีขนตอนการพั
ั้
ฒนารูปแบบ ดังนี ้
จอยซ์ และเวียล (Joyce and Weil, 1986: 11-12) ได้ ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการ
สอน และสรุปขันตอนการพั
้
ฒนาได้ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพื น้ ฐานเกี่ ยวกับหัวข้ อเรื่ องที่ ต้ องการน ามาพัฒนาเป็ น
รูปแบบ
2) น าแนวคิ ด ส าคัญ ของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์ มาก าหนดหลัก การ
เป้าหมายและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เห็นว่า สาคัญ และจาเป็ นอันจะทาให้ รูปแบบการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมทังก
้ าหนดทิศทาง ลาดับความสาคัญและรายละเอียดขององค์ประกอบ
เหล่านัน้
3) กาหนดแนวทางในการนารูปแบบไปใช้ เป็ นการให้ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการนารูปแบบการสอนไปใช้
4) การประเมินรู ปแบบ เป็ นขันทดสอบความมี
้
ประสิทธิภาพของรู ปแบบที่สร้ าง
ขึ ้นโดยปฏิบตั ิ ดังนี ้
4.1) การประเมิ น ความเป็ นไปได้ ในเชิ ง ทฤษฎี เป็ นการประเมิ น ความ
สอดคล้ องภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านรู ปแบบและด้ านการเรี ยนการสอน
ทังในทฤษฎี
้
และการนาไปปฏิบตั ิ
4.2) การประเมินความเป็ นไปได้ ในเชิงปฏิบตั ิการ เป็ นการนารูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น
ไปใช้ ในสถานการณ์จริ ง นาคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรี ยนของกลุม่ ที่สอนแบบเดิม และกลุม่
ที่ สอนโดยใช้ รูปแบบมาคานวณค่าประสิทธิ ภาพของรู ปแบบ หรื อคานวณค่าเมื่ อเที ยบกับเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดขึ ้น หรื อคานวณความความแตกต่างด้ านสถิติ
อัมพร พงษ์ กงั สนานันท์ (2550: 108-122) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารูปแบบการ
จัด การศึ ก ษานอกระบบในสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานเพื่ อส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ” โดย
ดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ขันตอน
้
ได้ แก่
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1) การสร้ างรู ปแบบ ประกอบด้ วยการศึกษาข้ อมูลพื น้ ฐานจากทฤษฎี เอกสาร
งานวิ จัยที่ เกี่ ย วข้ อ ง และความคิ ด เห็ น ของผู้เชี่ ย วชาญ โดยใช้ เทคนิ ค เดลฟายแบบปรั บ ปรุ ง
(Modified Delphi Techniques)
2) การประเมิ น รู ป แบบ ประกอบด้ ว ยการประเมิ น รู ป แบบเพื่ อ ศึ กษาความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบ ไปปฏิบตั ิในสถานศึกษา และการเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีตอ่ การพัฒนารูปแบบ
ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ ทางานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ แนวพุทธสาหรับเด็กปฐมวัย ” และได้ สรุ ปขันตอนการพั
้
ฒนาจากเอกสารและ
งานวิจยั ต่างๆ เป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) การสร้ างรูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แนวพุทธ โดยการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน
ศึกษาภาคสนามจากโรงเรี ยนตัวอย่างวิถีพทุ ธ 4 แห่ง
2) การทดลองใช้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ แนวพุทธ โดยใช้ การวิจัยกึ่ ง
ทดลอง กลุม่ ตัวอย่าง คือ เด็กอายุระหว่าง 5-6 ปี ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 3 โรงเรี ยนอนุบาลของรัฐ
3) การประเมินผลรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ แนวพุทธ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
คือ ครู และเด็ก ในกลุ่ม ทดลอง นาผลมาปรับ ปรุ งรู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ยนรู้ แ นวพุท ธ
สาหรับเด็กปฐมวัยให้ เป็ นฉบับสมบูรณ์
วิมล จันทร์ แก้ ว (2555: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
สร้ างสรรค์ของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานี
เขต 3” ภายหลังวิเคราะห์ขนตอนการพั
ั้
ฒนา ได้ สรุปรูปแบบการพัฒนาเป็ น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) การวิ เคราะห์ สังเคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น าเชิ งสร้ างสรรค์ ที่ ผ้ ู บริ ห าร
สถานศึกษาต้ องการพัฒนา
2) การสร้ างรูปแบบ การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้ างสรรค์
3) การทดลองรูปแบบ การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้ างสรรค์
4) การพัฒนารูปแบบ การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้ างสรรค์
5) การประเมินรูปแบบ การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้ างสรรค์
บุญชม ศรี สะอาด (ม.ป.ป.: Online) ได้ กล่าวถึงการวิจยั โดยใช้ รูปแบบจาแนกออกได้
เป็ น 2 ขันตอน
้
1) เป็ นการสร้ างหรื อพัฒนารู ปแบบ 2) เป็ นการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของ
รูปแบบ
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ด้ านการพัฒนารูปแบบ พบว่า การพัฒนารู ปแบบ
สามารถแบ่งย่อยได้ หลายขันตอนตามความเหมาะสมของลั
้
กษณะเนื ้อหา และรูปแบบงานวิจยั แต่ละ
ชิ ้น แต่เมื่อสังเคราะห์แล้ ว สามารถสรุปกระบวนการพัฒนารูปแบบได้ เป็ น 2 ขันตอนใหญ่
้
ได้ แก่
1) การสร้ างหรื อพัฒนารูปแบบ
2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ
สาหรับงานวิจยั นี ้ เป็ นการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ างาน ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์เอกสารและ
งานวิจยั ของนักวิชาการทังหลายแล้
้
ว สามารถสรุปขันตอนที
้
่เหมาะสมกับการดาเนินการวิจยั และ
พัฒนานี ้เป็ น 3 ขันตอนได้
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ รู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา และการศึกษา กาหนดคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ าง และพัฒนารู ปแบบ การฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาเพื่ อ
เสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้ าองค์กร
ขันตอนที
้
่ 3 การทดสอบความเที่ยงตรงของรู ปแบบ การฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้ าองค์กร ด้ วยการทดลองใช้ รูปแบบ
4.3 ความหมายของไตรสิกขา
ไตรสิกขาเป็ นหลักการศึกษาอันเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีอธิบายขยายความ
ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎกและอรรถกถามากมาย ซึ่งจารึกไว้ ในภาษาบาลี แยกออกเป็ น 2 คา
ได้ แก่ ไตร + สิกขา คาว่า ไตร ตรงกับภาษาบาลีวา่ ติ แปลว่า 3 และคาว่า สิกขา ตรงกับภาษาบาลี
ว่า สิกขา เช่นกัน แปลว่า การศึกษา หรื อสิง่ ที่ควรศึกษา พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2545: 107)
ได้ ส รุ ป ความหมายตามคัม ภี ร์พ ระไตรปิ ฎ ก (2535: ที .ปา. เล่ม ที่ 11. 228, 231) ว่า ไตรสิ ก ขา
หมายถึง ข้ อที่จะต้ องศึกษา, ข้ อปฏิบตั ิที่เป็ นหลักสาหรับศึกษา คือ ฝึ กหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ
และปั ญญา ให้ ยิ่งขึ ้นไปจนบรรลุจดุ หมายสูงสุดคือพระนิพพาน จาแนกเป็ น 3 ประการ คือ
อธิสีลสิกขา (ศีล) หมายถึง สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ข้ อปฏิบตั ิสาหรับฝึ กอบรมในทาง
ความประพฤติอย่างสูง
อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) หมายถึง สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ข้ อปฏิบตั ิสาหรับฝึ กอบรมจิต
เพื่อให้ เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง
อธิปัญญาสิกขา (ปั ญญา) หมายถึง สิกขาคือปั ญญาอันยิ่ง, ข้ อปฏิบัติสาหรับ
ฝึ กอบรมปั ญญา เพื่อให้ เกิดความรู้แจ้ งอย่างสูง

72
นอกจากความหมายตามคัมภีร์พระไตรปิ ฎกแล้ ว นักปราชญ์ ทางพระพุทธศาสนา
หลายท่าน ได้ ให้ ทศั นะและอธิบายความหมายของไตรสิกขาไว้ ดังนี ้
พุ ทธทาสภิ ก ขุ (2549: 185-186) ได้ อธิ บ ายในมุ ม มองเพื่ อ การละกิ เ ลสว่ า
การศึกษา ในภาษาไทยหมายถึง การศึกษาเล่าเรี ยน ซึ่งตรงกับคาว่า สิกขา ในพระพุทธศาสนา
หมายถึง การปฏิบตั ิ ได้ รับปริ ญญาคือ สิ ้นราคะ สิ ้นโทสะ สิ ้นโมหะ ผลของการปฏิบตั ิสิกขาเป็ น
อย่างนัน้ การปฏิบัติอย่างนัน้ ก็ เพื่ อความรอดจากสิ่งอัน ไม่พึงปรารถนา สิ่งใดที่ เป็ น ความทุกข์
ทรมาน ความยุง่ ยากลาบากแก่จิตใจก็เรี ยกว่า อันไม่พงึ ปรารถนา แก้ ไขด้ วยการศึกษา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550: 7) ได้ ให้ ความหมายโดยอธิบายเน้ น
หลักอริยสัจ 4 ว่า หมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ ดาเนินชีวิตดีงามถูกต้ อง ทาให้ มีวิถีชีวิตที่เป็ นมรรค
เป็ นทางดาเนินชีวิตหรื อวิถีชีวิตที่ถูกต้ องดีงามของมนุษย์ ต้ องเรี ยนรู้ ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขา
มรรคกับสิกขาจึงประสานเป็ นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริ ยสัจ ๔ ก็เป็ นอริ ยมรรค คือ วิถีชีวิตอัน
ประเสริ ฐ เมื่อเป็ นมรรคก็ดาเนินก้ าวหน้ าไปสูจ่ ดุ หมายโดยกาจัดสมุทยั ให้ หมดไป ช่วยให้ เรามีชีวิต
ที่พึ่งพาอวิชชา ตัณหา อุปาทาน น้ อยลงไป ไม่อยู่ใต้ อานาจครอบงา ของมันพร้ อมกับที่เรามีปัญญา
เพิ่มขึ ้น และดาเนินชีวิตด้ วยปั ญญามากขึ ้นตามลาดับ จนกระทัง่ ในที่สดุ พอสมุทยั หมด ทุกข์ก็หมด ก็
บรรลุจดุ หมายเป็ น นิโรธ โดยสมบูรณ์
พระเทพวิสุท ธิก วี (2543:22) ได้ ให้ ค วามหมายในแง่ของการพัฒ นานาสู่อ ารย
ธรรมว่า คือ การศึกษาสามประการตามทางพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ซึ่งเป็ นกุศ
โลบายแก่การพัฒนาตนเองที่ถกู ต้ องของมนุษย์ทกุ คน ที่เป็ นรากฐานของการพัฒนาการทังหลายที
้
่
จะนาสังคมไปสูอ่ ารยธรรมอันถูกต้ อง
จากการนิยามความหมายของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาดังกล่าวมีความสอดคล้ อง
กันในด้ านเป็ นการศึกษา อบรมตนเพื่อความเจริ ญตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจยั พอสรุปได้
ว่า ไตรสิกขา หมายถึง กระบวนการศึกษาเรี ยนรู้ ฝึ กหัดอบรม กาย วาจา และจิตใจ ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อขัดเกลากิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ ให้ บรรเทาเบาบางลง
โดยใช้ ห ลัก อริ ย สัจ 4 จนบรรลุถึ ง ความหมดสิ น้ ไปแห่ ง ทุ ก ข์ ทัง้ มวลในที่ สุด คื อ พระนิ พ พาน
ประกอบด้ วยหลักการสาคัญ 3 ประการ ได้ แก่
1. ศีล (อธิ สีลสิกขา หมายถึง ข้ อปฏิบัติสาหรับฝึ กอบรมในทางความประพฤติ
อย่างสูง
2. สมาธิ (อธิ จิ ตตสิ กขา) หมายถึ ง ข้ อปฏิ บัติ ส าหรั บฝึ กอบรมจิ ตเพื่ อให้ เกิ ด
คุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง
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3. ปั ญญา (อธิปัญญาสิกขา) หมายถึง ข้ อปฏิบตั ิสาหรับฝึ กอบรมปั ญญา เพื่อให้
เกิดความรู้แจ้ งอย่างสูง
4.4 แนวคิดการพัฒนามนุษย์ ตามหลักไตรสิกขา
หลัก ไตรสิก ขา เป็ น หลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนาในการพัฒ นามนุษ ย์ มี
รายละเอียดอันลึกซึ ้ง และเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ อิงอาศัยกันและกัน สาหรับแนวทางการพัฒ นาตาม
หลักพุทธศาสนา เมื่อศึกษาวิเคราะห์ตามพระไตรปิ ฎกพบว่า หลักการพัฒนาที่พระพุทธองค์ทรง
ตรัสสอนไว้ นัน้ ได้ แก่ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปั ญ ญา นั่น เอง ในที่ นี ้ พระธรรมปิ ฎ ก
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2543: 18) ได้ แสดงจุดเริ่ มของการศึกษา (สิกขา) ตามหลักพุทธศาสนาไว้ ว่า “ปร
โตโฆสะที ่ด ีส ร้ า งศรัท ธาชนิด ที่ ชัก น าให้ เกิ ด โยนิ โสมนสิก าร เมื่ อ โยนิ โสมนสิการเกิ ด ขึน้ แล้ วก็
หมายถึงว่า ได้ มีจดุ เริ่ มของการศึกษาหรื อการพัฒนาปั ญญาได้ เริ่ มขึ ้นแล้ ว จากนันก็
้ จะเกิดการคิด
ที่ใช้ ปัญญาและทาให้ ปัญญาเจริ ญงอกงามยิ่งขึ ้น นาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาเป็ นทางแห่งความดับทุกข์
และนี ้ก็คือ การศึกษา พูดสันๆ
้ ว่า กระบวนการคิดที่สนองปั ญญา คือ การคิดที่แก้ ปัญหา นาไปสู่
ความดับทุกข์และเป็ นการศึกษา” นอกจากนัน้ โสรี ช์ โพธิ์แก้ ว (146: 2553) ได้ อธิบายเพิ่มเติมไว้ ใน
แง่ของจิตรักษาว่า “วิธีการและเทคนิคในการจิตรักษานันจะถู
้
กกาหนดไว้ ด้วยทฤษฎี หรื อแนวคิด
เบื ้องต้ น โดยมีข้อคิดว่าเป้าหมายของพุทธศาสนาในการพัฒนามนุษย์นนั ้ คือ การย้ ายฐานความคิด
จากฐานอวิ ชชาไปสู่ฐานสัมมาทิ ฏฐิ ซึ่งเป้าหมายนี ้จะต้ องเป็ นงานของนักจิตรักษาในมิติของการ
ประยุกต์พทุ ธศาสนามาใช้ เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานของการจิตรักษา ดังนัน้ ความพยายามของนัก
จิตรักษาต่อผู้รับบริ การ คือ การหาทางที่เอื ้ออานวยให้ เกิดการย้ ายความคิดจากฐานอวิชชามาสู่
ฐานสัมมาทิฏฐิ เป็ นการเปลี่ยนทิศทางของสายธารอวิชชามาสูส่ ายธารของสัมมาทิฏฐิ
สาหรับหลักการพัฒนามนุษย์ทางพระพุทธศาสนา ที่มีอรรถาธิบายอย่างชัดเจนและ
เป็ นที่ยอมรับ เป็ นหลักการที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) (206-207: 2549) ได้ แสดงไว้
ว่า ในการจะเข้ าสู่ หรื อเริ่ มก่อองค์รวมการดาเนินชีวิตที่ ดี โดยมีระบบการพัฒนาชีวิตได้ นนั ้ ต้ องมี
ปั จจัยชักนาเกื ้อหนุน เรี ยกว่า ปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ
ปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ คือ ปั จจัยที่จะกระตุ้นเร้ า เกือ้ หนุน ชักนาให้ เกิดความรู้ ความ
เข้ าใจ ได้ แนวคิดที่ถกู ต้ อง เรี ยกได้ ว่า เป็ นปั จจัยพื ้นฐานของการศึกษา หรื อปั จจัยพื น้ ฐานของการ
พัฒนามนุษย์ มี 2 อย่าง คือ
1) ปั จจัยภายนอก หรื อ องค์ประกอบภายนอก ได้ แก่ ปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้อื่น
หรื ออิทธิพลจากภายนอก) เฉพาะอย่างยิ่ง กัลยาณมิตร
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2) ปั จจัยภายใน หรื อ องค์ประกอบภายใน ได้ แก่ โยนิโสมนสิการ (แปลว่า การ
ทาในใจโดยแยบคาย) คือ การรู้จกั มอง รู้จกั คิด รู้จกั พิจารณา ให้ หาประโยชน์ได้ และให้ เห็นความจริง
ทังสองอย่
้
างนี ้เป็ นเรื่ องใหญ่ ในที่นี ้ได้ เพียงให้ หวั ข้ อและย ้าความสาคัญไว้ ว่าในการ
พัฒนา มนุษย์ ซึ่งก็รวมการพัฒนาสุขภาวะอยู่ด้วยนี ้ จะต้ องจัดการกับปั จจัยสองอย่างนี ้ให้ ดี ทัง้
ปั จจัยภายนอก คือ ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะปั จจัยทางสังคม และปั จจัยภายใน คือปั จจัย
ในตัวบุคคล
ด้ า นปั จ จัย ภายนอก จะต้ อ งจัด ระบบกัล ยาณมิ ต ร ให้ มี ระบบ ครอบครั ว ระบบ
โรงเรี ยน ระบบชุมชน ระบบสื่อมวลชน ตลอดจนสภาพทั่วไปของสังคมที่ ดี รวมไปถึงการดูแล
สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ ทางวัต ถุ และการส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรมอย่ า งถูก ต้ อ ง (ควรเน้ นเรื่ อ ง
ครอบครัวเป็ นพิเศษ)
ด้ านปั จจัยภายใน สาหรับคนทัว่ ไป ก็อาศัยปั จจัยภายนอกนัน่ แหละมาเหนี่ยวนา โดย
มีวิธีการที่แยบคาย และคนจะพึ่งตัวได้ จริ งก็ต่อเมื่อมีปัจจัยภายในอยู่ในตัว ถ้ ามีปัจจัยภายนอก
เพียงมีปัจจัยทางสังคมที่ดี ก็จะทาได้ แม้ แต่การบ่มอินทรี ย์ ที่จะทาให้ คนเกิดความพร้ อมที่จะก้ าว
ไปในการพัฒนา แต่ถ้าไม่จดั สภาพสังคมให้ ดี ปล่อยให้ ปาปมิตรแสดงฤทธิ์กนั เกลื่อนไป ก็คงจะได้
แค่การมอมอินทรี ย์ ที่ทาให้ เด็กมีความพร้ อมที่จะเสพติดมัวเมาในด้ านต่างๆ เร็ วไวอย่างที่อาจจะ
คาดไม่ถงึ ”
จากหลักพัฒนามนุษย์ดงั กล่าว หลักพุทธธรรมที่กล่าวว่า เป็ นระบบการพัฒนามนุษย์
ได้ แก่ ไตรสิกขา และภาวนา 4 อันเป็ นกระบวนการของอริ ยมรรคมีองค์ 8 มีความเชื่อมโยง จัดกลุม่
เข้ ากันระหว่างอริยมรรคมีองค์ 8 กับ ไตรสิกขา อันได้ แก่ ศีล สมาธิ และปั ญญา ตารางที่........
ตาราง 3 ความเชื่อมโยง จัดกลุม่ เข้ ากันระหว่างอริยมรรคมีองค์ 8 กับ ไตรสิกขา
ศีล

สมาธิ

ปั ญญา

สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)

สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)

สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)

สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ)

สัมมาสติ (ระลึกชอบ)

สัมมาสังกัปปะ (ดาริชอบ)

สัมมาอาชีวะ (เลี ้ยงชีพชอบ)

สัมมาสมาธิ (จิตมัน่ ชอบ)
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นอกจากนัน้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) (227-230, 234-237: 2549)
ได้ แสดงระบบการพัฒนามนุษย์ โดยแสดงหลักปฏิบตั ิด้วยไตรสิกขา และหลักตรวจสอบวัดผลด้ วย
ภาวนา 4 ดังนี ้
“ระบบการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ หรื อเรี ยกให้ สนว่
ั ้ า “ระบบการพัฒนามนุษย์” นี ้
โดยสาระก็คือการศึกษา ซึง่ เรี ยกว่า “สิกขา” และเนื่องจากมีองค์ร่วม 3 แดนดังกล่าวแล้ ว จึงมีชื่อ
ว่า ไตรสิกขา (สิกขา 3) ซึง่ เป็ นการพัฒนาขององค์ร่วม 3 แดน คือ
1) การพั ฒ นาแดนความสัม พั น ธ์ กั บ สิ่ งแวดล้ อมทั ง้ สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ
(ธรรมชาติ วัตถุสิ่งของ เทคโนโลยี) และสิ่งแวดล้ อมทางสังคม คือมวลเพื่อนมนุษย์ เรี ยกรวมว่า ศีล
แยกเป็ น
1.1) อินทรี ย์สงั วร คือ รู้จกั ใช้ อินทรี ย์ เช่น ตา หู ให้ ดฟู ั งเป็ น เป็ นต้ น เพื่อให้ ได้
ประโยชน์ โดยเน้ นให้ มงุ่ เพื่อการศึกษา ไม่ติดหลงในการเสพ
1.2) ปั จจัยปฏิเสวนา คือ กิน ใช้ เสพ บริ โภคด้ วยปั ญญา โดยรู้ จกั ประมาณ
ให้ เป็ นการกินเสพพอดี ที่จะเป็ นปั จจัยเกื ้อหนุนการพัฒนาชีวิต
1.3) สัมมาอาชีวะ คือ ประกอบอาชีพที่สจุ ริ ต ซึง่ ไม่เบียดเบียนใคร แต่เป็ นงาน
สร้ างสรรค์เกื ้อกูล และทาโดยซื่อตรงตามจุดหมาย กับทังได้
้ เป็ นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตน
1.4) วินัยบัญ ญัติ คือ การรักษากติกาของชุมชนหรื อสังคม โดยถื อเป็ นข้ อ
ปฏิบตั ิในการฝึ กตน เพื่อให้ วิถีชีวิตร่ วมกันนันเป็
้ นเครื่ องเอื ้อโอกาสในการก้ าวสู่จุดหมายของการ
พัฒนาชีวิต โดยมีตนเองเป็ นส่วนร่วมในการสร้ างสภาพเอื ้อโอกาสนัน้
2) การพัฒนาภาวะจิต ทัง้ ด้ านคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพ ให้ เป็ นจิตใจที่ดี
งาม เข้ มแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจานงที่เป็ นกุศล และมีสภาพเอื ้อพร้ อมต่อการใช้ งานทางปั ญญา
เรี ยกสันๆ
้ ว่า สมาธิ
3) การพัฒนาปั ญญา ให้ ร้ ู เข้ าใจมองเห็นตามเป็ นจริ ง ที่จะทาให้ ปฏิบตั ิจัดการ
แก้ ไขปรับปรุ งทุกอย่างทุกด้ านอย่างถูกต้ องได้ ผล จนหลุดพ้ นจากปั ญ หา ดับทุกข์ได้ ทาให้ เป็ น
อิสระ สดใสเบิกบาน สุขสงบอย่างแท้ จริง เรี ยกง่ายๆ ว่า ปั ญญา
การดาเนินชีวิตและการพัฒนาการดาเนินชีวิตนัน้ เป็ นระบบและเป็ นองค์รวม คือ
การดาเนินชีวิต 3 แดน ที่เป็ นองค์ร่วม จะสัมพันธ์เป็ นปั จจัยแก่กนั ก้ าวประสานไปด้ วยกันเป็ นอันหนึ่ง
เดียว ซึง่ เป็ นเรื่ องของความเป็ นไปตามความจริงแห่งธรรมดาธรรมชาติของชีวิตนี ้เอง
ดังเช่น เราสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้ อม ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรื อบุคคลด้ วยอินทรี ย์ เช่น ตา หู
หรื อด้ วยกาย-วาจา (ศีล) โดยมีเจตนาและสภาพจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง (จิตหรื อสมาธิ ) ตามความรู้
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ความเข้ าใจ ความคิ ดเห็ น ตลอดจนความเชื่ อถื อ (ต่อปั จจัยภายนอกที่ ชักจูง) อย่างใดอย่างหนึ่ ง
(ปั ญญา)
การพัฒ นาการด าเนิ น ชี วิต ต้ องท าโดยสอดคล้ องตรงกัน กับความเป็ น ไปของ
สภาวะในธรรมชาติ และผลที่เกิดขึ ้นก็เป็ นของจริ งที่มีสภาวะตามธรรมชาตินนั ้ ดังนัน้ เมื่อศึกษา
ฝึ กฝนพัฒนาการดาเนินชีวิต 3 แดนนี ้ไปแค่ไหน ก็มีองค์รวมการดาเนินชีวิตที่ดีขึ ้นเท่านัน้ ฝึ กฝน
พัฒ นาอย่ า งไร ก็ ได้ อ งค์ ร วมที่ ดี ขึน้ อย่ า งนัน้ หรื อ สิ ก ขาไปแค่ ไหน มรรคก็ ส มบู ร ณ์ ขึ น้ แค่ นัน้
ไตรสิกขาเป็ นอย่างไร ก็ได้ มรรคองค์รวม อย่างนัน้
ที่นี ้ก็มาดูหลักของระบบการตรวจสอบวัดผล ที่เรี ยกว่า ภาวนา 4
“ภาวนา” (ในภาษาบาลี ให้ ความหมายว่า “วฑฺฒนา” คือ วัฒนา นัน่ เอง) แปลว่า
การท าให้ เจริ ญ ท าให้ เป็ น ท าให้ มี ขึน้ หรื อ ฝึ ก อบรม แปลง่ ายๆ ว่า การพัฒ นา หรื อ การเจริ ญ
ภาวนา 4 คือ การพัฒนา (Development) 4 ด้ าน มีดงั นี ้
1) กายภาวนา (การพัฒ นากาย การพัฒ นาความสัมพันธ์ กับสิ่ งแวดล้ อมทาง
กายภาพ – Physical development) คือ การมีความสัมพันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพในทาง
ที่เกื ้อกูลและได้ ผลดี โดยรู้จกั อยูด่ ีมีสขุ อย่างเกื ้อกูลกันกับธรรมชาติ และปฏิบตั ิตอ่ สิ่งทังหลายอย่
้
าง
มีสติ มิให้ เกิดโทษ แต่ให้ เกื ้อกูล เป็ นคุณ โดยเฉพาะให้
1.1) รู้ จักใช้ อิ นทรี ย์ เช่ น ตา หู ดู ฟั ง เป็ นต้ น อย่ า งมี สติ ดูเป็ น ฟั งเป็ นให้ ได้
ปั ญญา
1.2) กิ น ใช้ ด้ วยปั ญ ญา เสพบริ โภคปั จจัย 4 และสิ่ งของเครื่ องใช้ ตลอดจน
เทคโนโลยี อย่างฉลาด ให้ พอดี ที่จะได้ ผลตรงเต็ม ตามคุณค่าที่แท้ จริ ง ไม่ล่มุ หลงมัวเมา ไม่ประมาท
ขาดสติ
2) ศี ล ภาวนา (การพั ฒ นาศี ล , การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม -Moral
development; Social development)
คือ การมี สัมพันธ์ ที่เกื อ้ กูลกับสิ่งแวดล้ อมทางสังคม มี
พฤติกรรมดีงาม ในความสัมพันธ์ กับเพื่อนมนุษย์ โดยตังอยู
้ ่ในวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยดี และมี
อาชีวะสุจริต ไม่ใช้ กาย วาจา และอาชีพในทางที่เบียดเบียน หรื อก่อความเดือดร้ อนเสียหายเวรภัย แต่
ใช้ เป็ นเครื่ องพัฒนาชีวิตของตนและช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน สร้ างสรรค์สงั คม ส่งเสริมสันติสขุ
3) จิตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ – Psychological development) คื อ การท า
จิตใจให้ เจริ ญงอกงามขึ ้นในคุณธรรม ความดีงาม ความเข้ มแข็งมัน่ คง และความเบิกบานผ่องใส
สงบสุขสมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต คือ งอกงามด้ วยคุณธรรม เช่น มีน ้าใจ เมตตากรุ ณา เผื่อแผ่ เอื ้ออารี
มีมทุ ิตา มีศรัทธา มีความเคารพ อ่อนโยน ซื่อสัตย์ กตัญญู เป็ นต้ น สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิต คือ มี
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จิตใจเข้ มแข็ง มัน่ คง หมัน่ ขยัน เพียรพยายาม กล้ าหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้ น และ
สมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจร่าเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม โปร่งโล่ง ผ่องใส และสงบ เป็ นต้ น
4) ปั ญญาภาวนา (การพัฒ นาปั ญ ญา – Cognitive development ; Mental
development ; Intellectual development)
คื อ การฝึ กอบรมเจริ ญ ปั ญญา เสริ ม สร้ าง
ความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ ให้ ร้ ู จกั คิด รู้ จกั พิจารณา รู้ จกั วินิจฉัย รู้ จกั แก้ ปัญหา และรู้ จกั จัดทา
ดาเนินการต่างๆ ด้ วยปั ญญาบริ สทุ ธิ์ ซึ่งมองดูร้ ู เข้ าใจเหตุปัจจัย มองเห็นสิ่งทังหลายตามเป็
้
นจริ ง
หรื อตามที่ มัน เป็ น ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เป็ น ผู้ที่ กิเลสครอบงาบัญ ชาไม่ได้ ให้
ปั ญญาเจริ ญพัฒนาจนรู้เข้ าใจหยัง่ เห็นความจริ ง เป็ นอยู่ ด้วยปั ญญารู้เท่าทัน เห็นแจ้ งโลกและชีวิต
ตามสภาวะ ลุถึงความบริสทุ ธิ์ปลอดพ้ นจากกิเลสสิ ้นเชิง มีจิตใจเป็ นอิสระสุขเกษมไร้ ทกุ ข์”
จากแนวคิดการพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของนักวิชาการที่แสดงไว้ ผู้วิจยั สามารถ
สรุ ปได้ ว่า กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา มิใช่อาศัยเฉพาะหลักไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ปั ญญา เพียงอย่างเดียวในการนามาพัฒนามนุษย์ แต่ในการพัฒนานันต้
้ องอาศัยรู ปแบบ
กระบวนการ วิธีการอื่นๆ ในการน้ อมนามนุษย์ให้ เข้ ามาสู่กระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมี
ประสิทธิผล สาหรับ รู ปแบบกระบวนการที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ แสดงไว้ สามารถ
สรุปได้ 4 กระบวนการ ดังนี ้
1) การเป็ นกัลยาณมิตรและการสร้ างศรั ทธา เป็ นกระบวนการสาคัญเป็ นอันดับ
แรก โดยเฉพาะเพื่ อ ให้ เกิ ด ศรั ท ธา (ความเชื่ อ ถื อ ) ความไว้ วางใจ ดึ งให้ บุ ค คลสนใจเข้ ามาสู่
กระบวนการพัฒนา ในส่วนของความศรัทธานี ้อยู่ในระดับมิตรภาพ ได้ แก่ ความเคารพ เชื่อใจ ไว้ วางใจ
ต่อกัน ทุกคนล้ วนเป็ นกัลยาณมิตรของกันและสร้ างศรัทธาให้ เกิดขึ ้นต่อกันและกัน สามารถพัฒนาให้
เกิดขึ ้นได้ ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ได้ แก่ 1) ปิ โย เป็ นบุคคลน่ารัก 2) ครุ เป็ นบุคคลน่า
เคารพ 3) ภาวนีโย เป็ นบุคคลที่น่าเจริ ญใจ 4) วัตตา เป็ นบุคคลผู้ร้ ู จกั พูดให้ เป็ นเหตุผล 5) วจนักขโม
เป็ นบุคคลผู้อดทนต่อถ้ อยคาต่างๆ ของผู้อื่น 6) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา เป็ นบุคคลผู้สามารถแถลง
เรื่ องลึกซึ ้งให้ เข้ าใจได้ ง่าย 7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย เป็ นบุคคลผู้ไม่ชกั นา ผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสีย
2) การสร้ างสัมมาทิฐิ (ปั ญญา) เป็ นกระบวนการที่บคุ คลในสังคมฝึ กฝนและสร้ าง
ปั จจัยแห่งสัมมาทิฐิให้ เกิดขึ ้นต่อกัน ประกอบด้ วยปั จจัย 2 ประการ ได้ แก่ ปั จจัยภายนอก คือ ปรโตโฆ
สะ รับฟั งเสียงจากผู้อื่นโดยเฉพาะกัลยาณมิตร และปั จจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ การทาในใจโดย
แยบคาย คือ การรู้จกั มอง คิด พิจารณา ให้ ได้ ประโยชน์ และให้ เห็นความจริง
3) การฝึ กอบรม พัฒนาจิตใจ (สมาธิ) เป็ นกระบวนการอบรม ฝึ กฝน พัฒนาจิตใจ
ให้ สงบนิ่ง ไม่ฟงุ้ ซ่าน มีอารมณ์เป็ นหนึง่ เดียว (เอกัคคตา) มีพลังจิตเป็ นสมาธิ และพัฒนาให้ เป็ นผู้มีสติ
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ในการใช้ ชี วิ ต โดยใช้ หลั ก ในการพั ฒ นาจิ ต ด้ วยองค์ ธ รรม คื อ องค์ ม รรค ๓ ประการ ได้ แก่
สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ), สัมมาสติ (ความระลึกชอบ), สัมมาสมาธิ (ความตังมั
้ น่ ชอบ) เป็ น
หัวใจหลักในการฝึ กฝน พัฒนาจิตใจ ให้ เป็ นผู้มีพลังจิตในการพัฒนาตนตามคุณลักษณะผู้นาเชิง
จริยธรรม
4) การแสดงออกด้ านพฤติ ก รรม (ศี ล ) เป็ นกระบวนการฝึ กฝน แสดงออก
คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม และวัดผลตนเอง ซึง่ กระบวนการพัฒนาในขันนี
้ ้จะมีความเชื่อมโยง
กับการสร้ างสัมมาทิฐิ (ปั ญญา) การฝึ กอบรม พัฒนาจิตใจ (สมาธิ ) โดยเป็ นกระบวนการฝึ กฝนซ ้า
กลับไปมาจนมีความเห็นแจ้ งด้ วยตนเอง (Insight) มีศรัทธาเต็มเปี่ ยม พร้ อมที่จะพัฒนาตนเอง และ
แสดงลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมให้ ปรากฏทางกาย วาจา อย่างชัดเจน
4.5 รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
ในการพัฒ นารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขานี ้ งานวิจยั ของนักวิชาการ
ส่วนใหญ่ เป็ นการพัฒ นาหลักสูตรการฝึ กอบรม ส่วน การพัฒ นารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขามีการศึกษาในวงจากัด ดังนัน้ จึงขอนาเสนอรู ปแบบงานวิจยั ของนักวิชาการที่มีรูปแบบ
การพัฒนาตามหลักไตรสิกขาที่เนื ้อหาชัดเจน สามารถบูรณาการในการนาไปใช้ ได้ จริง ดังนี ้
Phramaha Pongnarin Thitavamso (พระมหาพงศ์ น ริ น ท์ ฐิ ต วัง โส, 2548: 58-60)
ได้ ศึกษาและพัฒนางานวิจยั และนาเสนอแบบจาลองการศึกษา 1-2-3-4 หรื อ กระบวนการ 3 ป
ต่อเนื่อง ประกอบด้ วยรูปแบบของกระบวนการ 4 กระบวนการ ดังนี ้

ภาพประกอบ 8 แบบจาลองการศึกษา 1-2-3-4 หรื อเรี ยกว่า “กระบวนการ 3 ป ต่อเนื่อง”
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1.1) กระบวนการกัลยาณมิตร ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนต้
้
นเริ่ มที่สาคัญที่สดุ
โดยจัด วางเงื่ อ นไขให้ เกิ ด การน าพาให้ บุค คลต่า งๆ ซึ่ง มี ตัง้ แต่ก ลุ่ม เพื่ อ นใกล้ ตัว ครู ผู้บ ริ ห าร
พระสงฆ์ พ่อแม่ จนถึงองค์กรที่ให้ การสนับสนุนมารวมกลุม่ กันโดยดึงด้ านบวกของแต่ละคนแต่ละ
ฝ่ ายออกมาหากันให้ ได้ มากที่สดุ ให้ แต่ละคนมาสวมบทบาทเป็ นกัลยาณมิตรต่อกัน กัลยาณมิตร
นันมี
้ ความสาคัญอย่างมากที่จะช่วยกระตุ้นเตือน ช่วยสร้ างแรงบันดาลใจ ช่วยสร้ างศรัทธาในการ
ทาความดี ช่วยสนับสนุนให้ โครงงานดาเนินไปได้ ด้วยดี ขันตอนนี
้
จ้ ึงสาคัญมากที่สุดที่จะทาให้
เริ่มต้ นการเรี ยนรู้ได้ และดาเนินต่อไปจนถึงปลายทางแห่งความสาเร็จ โดยกัลยาณมิตรจะทาหน้ าที่
เป็ นผู้ชกั จูงปั จจัยภายนอกมากระตุ้นตัวเปิ ดการเรี ยนรู้ภายใน
1.2) การเปิ ดการเรี ยนรู้ ภายใน (ปรโตโฆสะสู่สัทธาและโยนิโสมนสิการ)
(ลูกศร A) การเปิ ดการเรี ยนรู้ภายใน เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญมากอีกขันตอนหนึ
้
่ง ที่เสมือนเป็ นการออก
สตาร์ ทหรื อจุดติดเครื่ องยนต์แห่งการเรี ยนรู้ ภายในตัวมนุษย์ ซึ่งมีองค์ธรรมเริ่ มต้ นแห่งการเรี ยนรู้
สาคัญสองประการด้ วยกันคือ “สัทธา” (ความสนใจใฝ่ รู้ , ความเชื่อใจ เชื่อถือ และความเชื่อมัน่ )
และ “โยนิโสมนสิการ” (พิจารณาอย่างแยบคาย – คิดเป็ น – น้ อมมาใส่ใจไปสูก่ ศุ ลได้ )
1.3) กระบวนการเรี ยนรู้ อย่ างเป็ นองค์ รวม ตามหลักไตรสิกขา (ลูกศร
B และ C) กระบวนการไตรสิกขา เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้อย่างเป็ นองค์รวม ในด้ านพฤติกรรม(ศีล)
ด้ านจิตใจ(สมาธิ ) ด้ านปั ญ ญา(ปั ญ ญา) ซึ่งจะเกิ ดขึน้ ได้ ต้องจัดเตรี ยมเหตุปัจจัยให้ เอือ้ ต่อการ
กระทาหรื อปฏิบตั ิงานจริ ง โครงการนี ้จึงเน้ นให้ มีช่วงระยะเวลาดาเนินงานนาน เพื่อให้ เพียงพอต่อ
การค่อยๆ สะสมการเรี ยนรู้ สัง่ สมและบ่มเพาะคุณความดีในจิตใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างน้ อย ระยะเวลา ๒ เดือนในการดาเนินการโครงการ
ศีล เป็ นการเรี ยนรู้ด้านพฤติกรรม หรื อการเรี ยนรู้ทกั ษะทางสังคมที่จะทางาน
ร่วมกันเป็ นกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื ้ออาทร พร้ อมที่จะให้ กาลังใจและให้ อภัยแก่กนั การระมัดระวัง
คาพูด-การกระทา ที่จะไม่เบียดเบียนใคร หากมีการกระทบกระทัง่ กันบ้ างก็มีศีลกากับที่จะไม่ให้ เกิน
เลยไปจนกระทบกระแทกให้ แตกทาลายความสัมพันธ์ ระหว่างกัน การสารวมระวังทังทางค
้
าพูด
และการกระทา การยอมรับสานึกผิด การให้ อภัยกัน ก่อให้ เกิดพัฒนาการทางด้ านพฤติกรรมไม่ให้
เป็ นมลภาวะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ก็จะทาให้ การทางานกลุม่ เกิดขึ ้นไปได้ ตลอดรอดฝั่ง
สมาธิ เป็ นการเรี ยนรู้ทางด้ านจิตใจ ที่ต้องเผชิญสถานการณ์จริ งจากการทางาน
ทาให้ ต้องมีความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ ความขยันหมัน่ เพียรกระทาอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอย มีความอดทน
ทังต่
้ อภาระงาน และทังต่
้ อคนและสถานการณ์ ที่เข้ ามา นอกจากนี ้ยังหมายถึงการเจริ ญงอกงาม
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ของคุณความดีหรื อคุณธรรมในจิตใจ อันนาไปสู่ภาวะความสุขสดชื่น แจ่มใสผ่องใสในจิตใจ ตังมั
้ น่
เป็ นสมาธิ
ปั ญ ญา เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ม าจากกระบวนการสัง เกต ส ารวจ การคิ ด การ
พิจารณาไตร่ตรอง การตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลเป็ นระบบ นาไปสูภ่ าวะที่ออกจากปั ญหา นาออก
จากทุกข์ นาไปสู่ภาวะที่ ดีงามเป็ นบุญ กุศล การเรี ยนรู้ ทางปั ญ ญาเริ่ มจากการเรี ยนความรู้ จาก
หลักธรรม คาสอน ข้ อมูล ข้ อเท็จจริ ง การจดจา การจับประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ อัน
เป็ นปั ญญาขันรู
้ ้ จา และพัฒนาขึ ้นไปสูป่ ั ญญาขันรู
้ ้ คิด อันเกิดจากการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์การคิดเชื่อมโยงเหตุปั จจัย การคิดพิจารณาคุณค่าแท้ คณ
ุ ค่าเทียมเป็ นต้ น และพัฒนา
ไปสูป่ ั ญญาขันรู
้ ้ แจ้ งที่ทาให้ แสวงหาทางออกจากปั ญหาได้ ตลอดจนปั ญญาที่ก่อเกิดจากการลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อบรรลุผลของการแก้ ไขปั ญหาหรื อดับทุกข์ได้ (เผด็จศึกกับปั ญหา) และปั ญญาติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็ นระบบเพื่อปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น นาสูก่ ารสัง่ สมเป็ นประสบการณ์และปรี ชาญาณรู้แจ้ ง
ในเรื่ องนันๆ
้
1.4) ขัน้ การพัฒนาแบบเวียนรอบต่ อเนื่อง (ภาวนา๔ สู่ กัลยาณมิตร) (ลูกศร
D) เมื่อผู้เรี ยนผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ใน ๓ ขันตอนแรกมาซ
้
้าแล้ วซ ้าอีก เป็ นเวลาต่อเนื่องกันใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม (กรณี ทาโครงงานคุณธรรม ต้ องทางานจริ งไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ผู้เรี ยนจะ
เกิดพัฒนาการในตนเองอย่างเป็ นองค์รวมทุกด้ าน ทังพั
้ ฒนาการทางพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับร่างกาย
และกายภาพแวดล้ อม (กายภาวนา) พัฒนาการทางสังคม (ศีลภาวนา) พัฒนาการทางจิตใจ (จิต
ภาวนา) และพัฒนาการทางปั ญญา (ปั ญญาภาวนา)
ในส่วนของงานวิจัยที่นาเทคนิค และวิธีการฝึ กอบรมมาผสานวิธีเป็ นรู ปแบบการ
ฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ยังไม่เป็ นที่ปรากฏนัก ศึกษาพบเฉพาะงานวิจยั ที่นาการเรี ยนรู้ และ
การสอนมาพัฒนาเป็ นรู ปแบบขันตอนการเรี
้
ยนรู้ สาหรับนักเรี ยนหรื อนักศึกษา เช่น ขวัญฟ้า รังสิ
ยานนท์ (2552: 65-66) ได้ ศึกษางานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ แนว
พุทธสาหรับเด็กปฐมวัย ” โดยการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานศึกษาภาคสนามจากโรงเรี ยนตัวอย่างวิถี
พุท ธ 4 แห่ ง และได้ ส รุ ป ด าเนิ น การวิ จัย ตามขัน้ ตอนในการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ แนวพุท ธ 5
ขันตอน
้
ดังนี ้ คือ
1. การจัด ปั จ จัย สนับ สนุ น การเรี ย นรู้ ใช้ ห ลัก ธรรมปรโตโฆสะ เป็ น การสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างครู กบั เด็กและระหว่างเด็กด้ วยกัน กิจกรรมประกอบด้ วยการทักทายเด็ก
ด้ วยใบหน้ ายิ ้มแย้ มแจ่มใส ใช้ สื่อหรื อกิจกรรมสร้ างสัมพันธภาพระหว่างกัน
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2. การฝึ กการรับรู้ ใช้ หลักธรรมปั ญญาวุฒิธรรม 4 (สัทธัมมัสสวนะ, สัปปุริสสังเส
วะและสัมมาทิฏฐิ ) เป็ นการสร้ างบรรยากาศให้ จิตสงบพร้ อมที่จะรับรู้ และกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้
ตามความจริ ง กิจกรรมประกอบด้ ว ย การจัดกิจกรรมที่ เน้ นการสารวมกาย วาจา ใจ ด้ วยการฝึ ก
เจริ ญ สติและแผ่เมตตา และกิ จกรรมที่ ครู น าเสนอข้ อมูล/ความรู้ ที่ สอดคล้ องกับความจริ งของ
ธรรมชาติ ด้ วยกิจกรรมหรื อสื่อ
3. การพัฒ นาการคิด ใช้ หลักธรรมสัมมาทิฏฐิ และปั ญ ญาวุฒิ ธรรม 4 (โยนิโส
มนสิการ) เป็ นกระบวนการนาสิ่งที่รับรู้ นนมาย่
ั้
อยจัดระเบียบ เพื่อให้ เกิดปั ญญารู้ ตามความเป็ น
จริงว่า สิง่ ทังหลายเป็
้
นไปตามเหตุปัจจัย กิจกรรมประกอบด้ วย การกระตุ้นให้ สืบค้ นความจริง โดย
ใช้ คาถามกระตุ้นให้ เด็กคิดพิจารณาสืบค้ นหาเหตุปัจจัย มองสิ่งทัง้ หลายที่เกิดขึ ้นเพราะมีเหตุมี
ปั จจัย โดยคิดเป็ นกลุ่ม/เดี่ยว และการหาข้ อสรุ ปโดยกระตุ้นให้ เด็กร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปเป็ น
องค์ความรู้และนาเสนอโดยใช้ แผนผังความคิดหรื อรูปแบบอื่น ๆ
4. การล งมื อป ฏิ บั ติ ใช้ ห ลั ก ธรรม ไตรสิ ก ขา และปั ญ ญ าวุ ฒิ ธรรม 4
(ธรรมานุธรรม-ปฏิบตั ิ) เป็ นการนาความรู้มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ คือ ลงมือกระทาให้ สอดคล้ องกับ
กฎธรรมชาติ โดยลงมือปฏิบตั ิการสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เหตุปัจจัยทังหลายด
้
าเนินไปในทางที่จะก่อผลดี
กิจกรรมประกอบด้ วย การกระตุ้นการวางแผนปฏิบตั ิ โดยครู กระตุ้นให้ เด็กมีเจตจานงร่ วมกันใน
การวางแผนปฏิบตั ิการสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เหตุปัจจัยทังหลายด
้
าเนิ นไปในทางที่จะก่อผลดี พร้ อมทัง้
สร้ างข้ อตกลงร่วมกัน โดยทางานเป็ นกลุ่ม/เดี่ยว และการเปิ ดโอกาสให้ ลงมือปฏิบตั ิ โดยให้ เด็กลง
มือปฏิบตั ิเป็ นกลุม่ /เดี่ยวตามแผนที่กาหนดไว้ พร้ อมบันทึกผลการปฏิบตั ิ
5. การประเมิน ใช้ หลักธรรมสัมมาทิฏฐิ และปั ญญาวุฒิธรรม 4 (โยนิโสมนสิการ
ธรรมานุธรรมปฏิบตั ิ) เป็ นการให้ เด็กทบทวนเหตุการณ์ความคิด ความรู้สกึ และการกระทา สิง่ ดี -ไม่
ดีที่เกิดขึ ้นแล้ วตังจิ
้ ตอธิษฐานที่จะกระทาแต่สงิ่ ที่ดีตอ่ ไป กิจกรรมประกอบด้ วยการวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบตั ิ โดยครูใช้ คาถามกระตุ้นให้ เด็กทบทวนเหตุการณ์ ความคิด ความรู้สกึ และการกระทาสิ่งดีไม่ดี ที่เกิดขึน้ ของตนเองและของเพื่อน ให้ เด็กประเมินตนเองและประเมินเพื่อน และการตังจิ
้ ต
อธิ ษ ฐาน โดยให้ เด็กตัง้ เป้าหมายในการกระท าสิ่งดีเป็ น ระยะ ๆ ในสมุดบัน ทึกความดี ให้ เด็ก
อธิษฐานให้ กระทาสิง่ นันให้
้ ได้ โดยเด็กประเมินตนเอง เพื่อนและครูประเมินเด็กเป็ นระยะ
นอกจากนัน้ ได้ มีงานวิจัยศึกษาขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบไตรสิกขา เรื่ อง
“การศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และการประพฤติ ต นตามคุณ ธรรมในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี
้ ที่ 1 ที่เรี ยนหลักธรรมในพุทธศาสนาด้ วย
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การสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบไตรสิกขา” ของ สมพร พงษ์ เสถียรศักดิ์ (2546: 39) ที่
ได้ ศกึ ษาและสรุปเป็ น 6 ขันตอน
้
ตามภาพประกอบ 9 ดังนี ้
ขัน้ นา
ขัน้ สอน
ขัน้ ใช้ไตรสิกขา
อธิสลี สิกขา (ศีล)
: การสารวมและปฏิบตั ทิ างกาย วาจาให้อยูใ่ นกรอบระเบียบของ
ศีลธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคม
อธิจติ ตสิกขา (สมาธิ)
: การฝึกและควบคุมจิตให้มนคง
ั ่ สงบ ไม่ฟ้ ุงซ่าน
และแน่วแน่เพือ่ ให้เกิดปั ญญาต่อไป
อธิปัญญาสิกขา (ปั ญญา)
: เกิดปั ญญาความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถพิจารณาการกระทา
จากเหตุปัจจัยและผลตามสภาพความเป็ นจริง
ขัน้ มอบหมายงาน
ขัน้ เสนอผลอภิปราย
ขัน้ สรุป
ภาพประกอบ 9 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบไตรสิกขา
ที่มา: สมพร พงษ์ เสถียรศักดิ,์ 2546: 39
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รู ป แบบกระบวนการตามหลัก ไตรสิก ขาตามที ่ก ล่า วมา เป็ น เพีย งแนวทาง
เบื ้องต้ น ในการนามาสังเคราะห์ เพื่อพัฒ นาเป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาในการ
เสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม กระบวนการตามหลักไตรสิกขาที่กล่าวมาจาต้ องผสานวิธีกับ
ทฤษฎี และเทคนิคทางจิตวิทยาการฝึ กอบรม และผ่านกระบวนการพัฒนารู ปแบบหลายขัน้ จึงได้
ชื่อว่า เป็ นรูปแบบการฝึ กฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ในเบื ้องต้ นนี ้ ผู้วิจยั สรุปเทคนิคการฝึ กอบรมทาง
จิตวิทยา ที่จะประยุกต์ใช้ ควบคูก่ บั วิธีการทางพระพุทธศาสนา ได้ แก่
1) การบรรยาย ให้ ความรู้ ทฤษฎีทางจิตวิทยา แสดงเนือ้ หา และยกตัวอย่าง
ด้ วยโปรแกรม Power Point และใช้ สื่อวีดีทัศน์ เช่น ประวัติผ้ นู าสาคัญ ได้ แก่ มหาตมะ คานธี และ ลี
กวน ยู เป็ นต้ น
2) การสนทนาธรรม/อภิปรายกลุ่ ม กาหนดหัวข้ อธรรมะ หรื อประเด็นการ
อภิปรายที่จะนาสูก่ ารเรี ยนรู้ และเข้ าใจ จนพัฒนาเป็ นพฤติกรรมใหม่ที่ดีงามขึ ้น
3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อันได้ แก่ กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมสร้ างความ
ร่วมมือและพัฒนาการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนาผู้นา เช่น เรี ยกพลัง ความพร้ อม ความเข้ าใจ, มารู้จกั กัน
เถอะ, ต่อสี่เหลี่ยม และผู้นาคนบอด เป็ นต้ น
4) เทคนิคทางจิตวิทยา ได้ แก่ การเข้ าใจธรรมชาติมนุษย์และเทคนิคการจูงใจ
โดยให้ ได้ รับประสบการณ์ จริ งผ่านการเล่นเกมส์การบริ หาร แสดงบทบาทสมมุติ สถานการณ์ จาลอง
จากนัน้ อภิปรายและสรุปความคิดเห็น
5) การสวดมนต์ ไหว้ พระ ดาเนินกิจกรรมการสวดมนต์เป็ นประจา เช่น บท
นมัสการพระรัตนตรัย ชัยมงคลคาถา ชินบัญชรคาถา เป็ นต้ น
6) การเจริญสติ ตามแนวสติปัฏฐาน 4: ฝึ กการเจริญสติปัฏฐาน 4 ดังนี ้
2.4.1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริ ญสติตามกาหนดกายเป็ นที่ตงั ้
2.4.2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เจริ ญสติตามกาหนดเวทนาเป็ นที่ตงั ้
2.4.3 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เจริญสติตามกาหนดจิตเป็ นที่ตงั ้
2.4.4 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริญสติตามกาหนดธรรมเป็ นที่ตงั ้
7) ฝึ กวิ ธี คิ ด แบบโยนิ โสมนสิ ก าร ได้ แก่ วิ ธี คิ ด แบบสื บ สาวหาเหตุ ผ ล
(อริยสัจ 4)
8) การเจริ ญเมตตาพรหมวิหาร ได้ แก่ การทาจิตให้ สงบ นิ่ งเป็ นหนึ่งเดียว
จากนัน้ ตังจิ
้ ตปรารถนาดีต่อตนเอง แผ่เมตตาให้ ตนเอง, ตังจิ
้ ตปรารถนาดี ต่อคนเป็ นที่รักมาก ได้ แก่
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บิดามารดา สามีภรรยา บุตร ธิ ดา แล้ วแผ่เมตตาต่อเขา, ตัง้ จิตปรารถนาดี ต่อคนกลางๆ ไม่รัก ไม่
เกลียด ได้ แก่ เพื่อนร่ วมงาน คนรู้ จกั กัน แล้ วแผ่เมตตาต่อเขา, ตังจิ
้ ตปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทงปวง
ั้
แล้ วแผ่เมตตาต่อเขา ฝึ กแผ่เมตตา ให้ มีจิตใจอ่อนโยน ขยายไปได้ จนถึงคนที่เกลียดชังเป็ นที่สดุ ได้
9) การตรวจสอบฝึ กปฏิบัติ ฝึ กใช้ สติและปั ญญากาหนดอารมณ์ เพ่งดูจิตของ
ตนเอง มองสรรพสิง่ ตามความเป็ นจริงกับปั จจุบนั ขณะ สะท้ อนออกมาให้ เพื่อนและคนรอบข้ างประเมิน
ตรวจสอบอารมณ์และปั ญหาการปฏิบตั ิว่า เป็ นอย่างไร เหตุคืออะไร จะแก้ ปัญหาด้ วยแนวทางใด เป็ น
ต้ น
และจากรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาดังกล่าวมา โดยสรุ ป สามารถ
กาหนดรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) กระบวนการกัลยาณมิตรและการสร้ างศรัทธา เป็ นกระบวนการสาคัญเป็ น
อั น ดั บ แรกในการสร้ างศรั ท ธา และดึ ง ให้ บุ ค คลสนใจเข้ ามาสู่ ก ระบวนการพั ฒ นาต่ อ ไป
ประกอบด้ วย กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ได้ แก่ 1.1) ปิ โย น่ารัก 1.2) ครุ น่าเคารพ 1.3) ภาวนีโย น่า
เจริ ญใจ 1.4) วัตตา รู้จกั พูดให้ ได้ ผล 1.5) วจนักขโม อดทนต่อถ้ อยคาต่างๆ 1.6) คัมภีรัญจะ กะถัง
กัตตา แถลงเรื่ องลึกซึ ้งให้ เข้ าใจได้ ง่าย 1.7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกั นาในทางเสื่อมเสีย
2) กระบวนการสร้ างปั จ จัย แห่ งสัม มาทิ ฏ ฐิ ประกอบด้ วย 2 ปั จ จัย ได้ แ ก่
ปั จจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะ รับฟั งเสียงจากผู้อื่นโดยเฉพาะกัลยาณมิตร และ ปั จจัยภายใน คือ
โยนิโสมนสิการ การทาในใจโดยแยบคาย คือ การรู้ จกั มอง คิด พิจารณา ให้ ได้ ประโยชน์ และให้
เห็นความจริง
3) กระบวนการฝึ กอบรม พัฒนาเป็ นองค์รวม ประกอบด้ วย ศีล ด้ านพฤติกรรม,
สมาธิ ด้ านจิตใจ และปั ญญา ด้ านความคิดพิจารณาด้ วยปั ญญา
4) กระบวนการตรวจสอบและวัดผล ประกอบด้ วย กายภาวนา พัฒนากาย,
ศีลภาวนา พัฒนาศีล, จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ และปั ญญาภาวนา พัฒนาปั ญญา
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ รู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา ผู้วิจยั พบงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้ องดังนี ้
ตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด (2551: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาวินยั ในตนเองของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ตามแนวทางไตรสิกขา วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อสร้ างและพัฒ นาชุดการพัฒ นาวิจัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา และเพื่ อศึกษาผลวิธี
ฝึ กอบรมวินยั ด้ วยชุดการพัฒนาในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เชิงทดลอง
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ได้ แก่ นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิจานวน 80 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุ่มทดลอง จานวน 40 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน เครื่ องมือการวิจยั เป็ นชุดการพัฒนา
วินยั ในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา และแบบสอบถาม ซึง่ ผู้วิจยั สร้ างขึ น้ เองส่วนหนึ่งและพัฒนา
มาจากผู้อื่นส่วนหนึ่ง สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Crosstabs) Paired
t-test, Independent t-test และ ANOVA ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษาที่ได้ รับวิธีฝึกอบรมวินัย
ด้ วยชุดการพัฒนาวินยั ในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา มีค่า ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยวินยั
ในตนเองสูงกว่า นักศึกษาที่ได้ รับวิธีฝึกอบรมวินยั ด้ วยการเรี ยนการสอนตามปกติ เมื่อสิ ้นสุดการ
ฝึ กอบรม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 2) เพศ ไม่มีอิทธิ พลต่อวินัยในตนเอง และการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธีฝึกอบรมวินยั (ไตรสิกขา: ปกติ) กับ เพศ (ชาย: หญิง) ไม่มีอิทธิพลต่อวินยั ใน
ตนเอง เช่นเดียวกัน
พระปลัดวีระชนม์ มาลาไธสง (เขมวีโร) (2551: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาผลของ
โปรแกรมการฝึ กตามแนวไตรสิกขาเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตผู้สงู อายุชาวธรรมวิจยั จุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาปั ญ หาสุขภาพจิตผู้สูงอายุชาวธรรมวิจัย กลุ่มประชากรเป็ น กลุ่มผู้สูงอายุชาวธรรมวิจัย
จ านวน 100 คน ส่ ว นกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมการฝึ ก ตามแนวไตรสิ ก ขาเพื่ อ พัฒ นา
สุขภาพจิตผู้สงู อายุชาวธรรมวิจยั เป็ นกลุม่ ผู้สงู อายุชาวธรรมวิจยั ที่สมัครใจเข้ าร่วมโปรแกรม และ
ผ่านการสุ่มอย่างง่าย จานวน 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถามสุขภาพจิต
ผู้สงู อายุ และโปรแกรมการฝึ กตามแนวไตรสิกขาเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตผู้สงู อายุชาวธรรมวิจยั สถิติ
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้ 1) ปั ญหาสุขภาพจิตผู้สงู อายุโดยรวม
อยู่ในระดับ มาก และเมื่ อ พิ จารณาปั ญ หาสุขภาพจิ ต ผู้สูง อายุ รายด้ านทัง้ 4 ด้ านพบว่า ด้ าน
ความเครี ย ด ด้ านความวิ ต กกังวล ด้ านความซึมเศร้ า และด้ านความบกพร่ องทางสังคม ของ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากเช่นกัน 2) ปั ญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุชาวธรรมวิจัย หลังการเข้ าร่ วม
โปรแกรมการฝึ กตามแนวไตรสิกขา ทังโดยรวมทุ
้
กด้ านและรายด้ านทุกด้ านลดลง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
พิ ริย ะ โม้ แ พง (2557: บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึก ษาการพัฒ นาหลัก สูต รฝึ ก อบรม
คุณธรรมจริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ นฐาน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดพระยายัง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2556 โรงเรี ยนวัดพระยายัง สานักงานเขตราชเทวี - สังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ห้ องเรี ยน
รวม 64 คน ได้ มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้
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ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามข้ อมูลพืน้ ฐานแบบเลือกตอบ (Check List) แบบประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึ กอบรม แบบประเมิ นความสอดคล้ องของหลักสูตรฝึ กอบรม แผนการจัด
กิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจากการฝึ กอบรม แบบวัดเจตคติของนักเรี ยน
จากการฝึ กอบรม แบบสังเกตทักษะทางสังคมของนักเรี ยนจากการฝึ กอบรม ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
ทดลองหลักสูตรฝึ กอบรมและหาคุณภาพใช้ เวลาการทดลอง 16 ชัว่ โมง แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่ม
ตัว อย่ า งเดี ย วมี ก ารสอบก่ อ นและหลัง การทดลอง วิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ สถิ ติ t – test for
Dependent Sample ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมโดยพิจารณาจาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยประเมิน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเหมาะสมของหลักสูตร ทังฉบั
้ บ
อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.20 ด้ านความสอดคล้ องของหลักสูตร ทัง้ ฉบับมีความสอดคล้ องเท่ากับ 0.98 และด้ านความ
สอดคล้ องของแผนการจัดกิจกรรมทังฉบั
้ บมีความสอดคล้ องเท่ากับ 0.96 2) นักเรี ยนที่ได้ รับการ
ฝึ กอบรมจากหลักสูตรฝึ กอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน หลังจากการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 3)
นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กอบรมจากหลักสูตรฝึ กอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ นฐาน มี
เจตคติตอ่ การฝึ กอบรม หลังจากการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 4) นัก เรี ย นที่ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมจากหลัก สูต รฝึ ก อบรมคุณ ธรรมจริ ย ธรรมโดยใช้
ไตรสิ ก ขาเป็ น ฐาน มี ทัก ษะทางสังคม หลังจากการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จารัน โอล์เซ็น และ ดักฟิ น อาร์ ฮสั บราเซ็ท (Jaran Olsen & Dagfinn Aarhas
Braseth, 2015: 3-80) ได้ ศึกษา ศีล สมาธิ และปั ญญา: การสารวจหลักพื ้นฐานทางพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการลดความเครี ยดมีการเจริ ญสติเป็ นพื ้นฐาน (Mindfulness-Based Stress Reduction
(MBSR) ) มีว ตั ถุป ระสงค์เพื่อ สารวจหลัก พื ้นฐานทางพุท ธศาสนาเกี่ย วกับ MBSR และศึกษา
ขอบเขตรวมถึ งส่วนประกอบที่ ได้ ถูกรวมเข้ าด้ วยกันในโปรแกรม MBSR เช่น หลักอริ ยสัจ 4, หลัก
ไตรสิกขา ได้ แก่ ศีล สมาธิ และปั ญญา, กระบวนการเปลี่ ย นจากทั ศ นะทางพุ ท ธศาสนา ,
ลักษณะสากล, การหยัง่ รู้ การเข้ าสมาธิ , วิถีเซ็นและการสอนเกี่ยวกับ MBSR เป็ นต้ น ผลการวิจยั
พบว่า ในคาสอนทางพุทธศาสนาเหล่านี ้ การเข้ าสมาธิที่ประกอบด้ วยการเจริ ญสติเป็ นเพียงส่วนหนึ่ง
ของเค้ าโครงที่ใหญ่กว่า ถูกเรี ยกว่า “ไตรสิกขา” ในเค้ าโคร่งนี ้ การฝึ กสมาธิมีการเจริญสติเป็ นพื ้นฐาน
มาพร้ อมกับวิธีการ 2 อย่าง คือ การอบรมสัง่ สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางศีลธรรม และการพิจารณา
โดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) เกี่ยวกับบทบาทของประสบการณ์อนั เป็ นสากล ซึง่ ในที่สดุ นาไปสูก่ าร
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เข้ าใจอย่างแจ่มชัดเกี่ยวกับตนเองและโลก บรรดาหลักธรรมทางพุทธศาสนา หลักไตรสิกขา ได้ แก่
ศีล สมาธิ และปั ญญา ถูกมองอย่างเช่นสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน และเป็ นสิ่งพิเศษสาหรับ
การบาบัดรักษา ในท้ ายที่ สดุ ความท้ าทายรวมลงในการใช้ องค์ประกอบซึง่ นามาจากคาสอนทาง
พุทธศาสนาในการจัดเป็ นวิธีจิตบาบัดต่อชาวโลกซึง่ จะถูกอภิปรายต่อไป
จากการศึ ก ษางานวิ จัย รู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิ ก ขาทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศดังกล่าว พบว่า งานวิจัยที่ ศึกษาการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา หรื อ ศึกษาหลัก
ไตรสิกขา ยังมีการศึกษาไม่แพร่ หลายนัก กล่าวคือ ปรากฏผลงานวิจัยในประเทศเป็ นส่วนใหญ่
และการศึกษานัน้ ส่วนใหญ่ดาเนินการวิจยั ในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา มุ่งกลุ่มเป้าหมายที่
นัก เรี ย น นัก ศึก ษาหรื อ ผู้มี อ ายุ มากกว่า คนวัย ท างาน ดัง งานวิจัย ของ พิ ริย ะ โม้ แ พง (2557:
บทคัดย่อ) ได้ ศึก ษาการพัฒ นาหลักสูตรฝึ กอบรมคุณ ธรรมจริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ น ฐาน
จุดมุ่งหมายเพื่ อพัฒ นาหลัก สูตรฝึ กอบรมคุณ ธรรมจริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ น ฐาน สาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดพระยายัง , งานวิจยั ของ ตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด (2551:
บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาการพัฒนาวินยั ในตนเองของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
ตามแนวทางไตรสิกขา และปรากฏผลงานวิจยั ในผู้มีอายุบ้าง ดังงานวิจยั ของพระปลัดวีระชนม์
มาลาไธสง (เขมวี โร) (2551: บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึก ษาผลของโปรแกรมการฝึ ก ตามแนวไตรสิ ก ขา
เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตผู้สงู อายุชาวธรรมวิจยั ส่วนผลงานวิจยั ในต่างประเทศ จากการค้ นคว้ าพบว่า
มี ป รากฏผลงานวิ จั ย ในชื่ อ ว่ า ไตรสิ ก ขาน้ อยมาก อาจเนื่ อ งด้ วยเป็ นศั พ ท์ เฉพาะในทาง
พระพุทธศาสนา มีคาที่สนใจศึกษาและปรากฏอยูม่ ากในคาอันเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของไตรสิกขา
เช่น สมาธิ (Concentration) หรื อ สติ (Mindfulness) ดังงานวิจยั ของ จารัน โอล์เซ็น และ ดักฟิ น
อาร์ ฮัส บราเซ็ท (Jaran Olsen & Dagfinn Aarhas Braseth. 2015: 3-80) ได้ ศึก ษาและส ารวจ
หลั ก พื น้ ฐานทางพุ ท ธศาสนาเกี่ ย วกั บ การลดความเครี ย ดมี ก ารเจริ ญ สติ เ ป็ นพื น้ ฐาน
(Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR))น า ม า ส ร้ า ง เป็ น โป ร แ ก ร ม MBSR มี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจหลักพื ้นฐานทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับ MBSR และศึกษาขอบเขตรวมถึง
ส่วนประกอบที่ได้ ถกู รวมเข้ าด้ วยกันในโปรแกรม MBSR เช่น หลักอริยสัจ 4, หลักไตรสิกขา ได้ แก่
ศีล สมาธิ และปั ญญา เป็ นต้ น ผลการศึกษาพบว่ า การเข้ าสมาธิที่ประกอบด้ วยการเจริ ญสติเป็ น
เพียงส่วนหนึง่ ของเค้ าโครงที่ใหญ่กว่า ถูกเรี ยกว่า “ไตรสิกขา” ได้ แก่ ศีล สมาธิ และปั ญญา ถูกมอง
อย่างเช่นสิง่ ที่ต้องพึง่ พาอาศัยกันและกัน และเป็ นสิง่ พิเศษสาหรับการบาบัดรักษาต่อชาวโลกซึง่ จะ
ถูกอภิปรายต่อไป ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
ในคนวัยทางาน โดยเฉพาะระดับผู้นาหรื อหัวหน้ างานขององค์กรอันเป็ นบุคลากรที่สาคัญยิ่งในการ
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ทางานบริ ห ารองค์ ก รและประเทศชาติโดยใช้ รูป แบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา อัน เป็ น
รู ป แบบที่ ป ระยุก ต์ จิ ต วิ ท ยาการฝึ ก อบรมกั บ หลัก ไตรสิ ก ขา เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การตรวจสอบตาม
กระบวนการวิจยั เป็ นรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีความมุ่งหมาย
1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม และรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา 2) เพื่อสร้ างและ
พัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา และ 3) เพื่อตรวจสอบรู ปแบบการฝึ กอบรมตาม
หลัก ไตรสิ ก ขา เพื่ อ เสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้บ ริ ห ารและหัว หน้ าองค์ ก ร ทัง้ นี ้
ด าเนิ น การวิ จั ย เชิ ง ผสานวิ ธี (Mix Method Research) ใช้ แบบแผนส ารวจบุ ก เบิ ก (The
exploratory sequential design) เป็ นแบบแผนในการวิ จั ย ด าเนิ น การศึ ก ษาเป็ น 2 ระยะ
ต่อเนื่องกัน (Two Phase Study) ประกอบด้ วย
1. ระยะการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. ระยะการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยด าเนิ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ก่ อ น และเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ในภายหลั ง ตามแบบแผน The exploratory sequential design
(รัตนะ บัวสนธ์ , 2555: 116-117) มีแบบแผนการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
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Phase 2

ภาพประกอบ 10 แบบแผนการดาเนินการวิจยั
ส าหรั บ ขัน้ ตอนการวิ จัย และพัฒ นา (Research and Development) ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ และศึกษาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก แล้ วนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้ าง พัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ก่อนตรวจสอบความ
เที่ ยงตรงของรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของ
ผู้บริ หารและหัวหน้ างานขององค์ กร ด้ วยการทดลอง ทัง้ นี ้ กาหนดการวิจัยเป็ น 2 ระยะ มีขัน้ ตอน
ดาเนินการวิจยั ตามลาดับ ดังนี ้
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ระยะที่ 1 ดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. การเลื อ กกลุ่ มตั ว อย่ าง (ผู้ ให้ ข้ อมู ล ): การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในเบื อ้ งต้ นนี ม้ ี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้ อมูลรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูล
ด้ วยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) โดยใช้ การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) พิจารณาคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง (ผู้ให้ ข้อมูล) จานวน 5 ท่าน เป็ นผู้ให้ ข้อมูล
รู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิ ก ขาเพื่ อ เสริ ม สร้ างภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรม โดยเป็ นผู้ มี
คุณลักษณะ ดังนี ้
1.1 นักวิชาการ (Scholars) หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรอบรู้หลักไตรสิกขา และการ
ประยุกต์จิตวิทยาการฝึ กอบรมกับหลักไตรสิกขา มีผลงานวิชาการเป็ นที่ปรากฏ จานวน 3 ท่าน
1.2 นักปฏิบตั ิการ (Practitioners) หรื อ ผู้นาองค์กร ผู้มีองค์ความรู้ในการบริ หารและ
พัฒนาบุคลากร จานวน 2 ท่าน
2. การสร้ างเครื่องมือการวิจัย
2.1 แบบคาถามสัมภาษณ์ เชิงลึก: ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิทยาด้ านการฝึ กอบรม หลัก
ไตรสิกขา และรูปแบบ (Model) ด้ านการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับหลักไตรสิกขา
2.1.2 ก าหนดประเด็ นเนื อ้ หา ประกอบด้ วย 1) หลักไตรสิ กขา ได้ แก่ ศี ล สมาธิ และ
ปั ญ ญา 2) จิ ต วิ ท ยาการฝึ ก อบรม ได้ แก่ การสร้ างแรงจูงใจ 3) รู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก
ไตรสิกขาได้ แก่ ขันตอน
้
กระบวนการ และวิธีการในการฝึ กอบรมฯ
2.1.3 ร่ างข้ อคาถามในการสัมภาษณ์ เชิงลึกเป็ นแบบกึ่งโครงสร้ าง จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ตามประเด็นเนือ้ หาที่กาหนดในข้ อ 2.2 จากนัน้ ตรวจสอบความสอดคล้ อง
ถูกต้ องกับเนื ้อหาก่อนในเบื ้องต้ น ด้ วยตัวผู้วิจยั
2.1.4 กาหนดข้ อคาถามที่มีความเหมาะสมกับผู้ให้ ข้อมูล 2 กลุม่ ได้ แก่
1) กลุ่มนักวิชาการ (Scholars) หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ กาหนดข้ อคาถามเน้ นเนื ้อหา
ด้ านหลักไตรสิกขา และจิตวิทยาการฝึ กอบรม ยกตัวอย่างข้ อคาถาม เช่น ไตรสิกขา คืออะไร ? มี
หลักการในการนาไปใช้ เพื่อการเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมอย่างไร ? เป็ นต้ น
2) นักปฏิบัติการ (Practitioners)หรื อผู้นาองค์ กร กาหนดข้ อคาถามเน้ นเนื อ้ หา
ความเหมาะสม และการนาไปใช้ ในองค์กรของผู้นา/ผู้บริ หาร เช่น ในการทางานให้ ประสบผลสาเร็ จ
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ต้ องอาศัยการสร้ างความร่วมมือ ประสานการทางานของทีมเป็ นหนึง่ เดียว ผู้นาเชิงจริยธรรม ควรมี
วิธีสร้ างความร่วมมือ ประสานการทางานเป็ นหนึง่ เดียวได้ อย่างไร ? เป็ นต้ น
2.1.5 น าร่ า งข้ อ ค าถามในการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลัก และ
อาจารย์ ที่ ปรึ กษารอง รวม 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้ อง และถูกต้ องกับ
เนื ้อหา
2.1.6 ปรับปรุ ง แก้ ไขข้ อคาถามในการสัมภาษณ์ เชิงลึก ตามคาแนะนาของอาจารย์
ทัง้ 3 ท่าน ให้ ถกู ต้ อง เหมาะสม และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ก่อนนาไปใช้ ตอ่ ไป
2.2 รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิง-จริยธรรม :
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
2.2.1 ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา และรู ปแบบการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา เช่น แบบจาลองการศึกษา 1-2-3-4 หรื อ
กระบวนการ 3 ป ต่อเนื่อง ของพระมหาพงศ์นรินท์ ฐิ ตวังโส (2548: 58-60) และ การจัดการเรี ยนรู้แบบ
ไตรสิกขา 6 ขันตอน
้
ของสมพร พงษ์ เสถียรศักดิ์ (2546: 39) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเบื ้องต้ น
2.2.2 ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะของภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมตามแนวคิดของนักวิจยั ต่างๆ กาหนดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของนักวิจยั ที่มีความสอดคล้ อง
กับ แนวคิ ด ภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรมสมัย ใหม่ ได้ แ ก่ แนวคิ ด ของ Northhouse และ Gary Yulk
จากนัน้ สังเคราะห์ คุณ ลักษณะภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรมใหม่ ที่ มีค วามเหมาะสมกับ บริ บ ทของ
สังคมไทย เพื่อนาไปสร้ างเป็ นแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อไป
2.2.3 ผู้วิจัยศึกษารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา จากสภาพจริ ง คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุม่ ตัวอย่าง (ผู้ให้ ข้อมูล) จานวน 5 ท่าน คือ
1) นักวิชาการ (Scholars) หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรอบรู้หลักไตรสิกขา หรื อการ
ประยุกต์จิตวิทยาการฝึ กอบรมกับหลักไตรสิกขา จานวน 2 ท่าน และนักจิตวิทยาเพื่อเสริ มสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม จานวน 1 ท่าน รวมจานวน 3 ท่าน
2) นักปฏิบตั ิการ (Practitioners) หรื อ ผู้นาองค์กร ผู้มีองค์ความรู้ ในการบริ หาร
และพัฒนาบุคลากร จานวน 2 ท่าน
2.2.4 ผู้วิจยั บันทึกข้ อมูลด้ วยเครื่ องบันทึกเสียง จากนัน้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแล้ ว
นามาสร้ างเป็ นร่ างรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้ วย
1) รศ.ดร. ปิ่ นกนก วงศ์ ปิ่น เพ็ ชร, 2) ผศ.ดร. วิธัญ ญา วัณ โณ, 3) ผศ.ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ ,
4) อาจารย์ ดร. ชัญญา ลี ้ศัตรู พ่าย 5) อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย และ อาจารย์ที่ปรึ กษา
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ได้ ตรวจสอบ ความถูกต้ อง สอดคล้ อง และให้ ข้อคิดเห็นในการปรับปรุ ง จากนัน้ ปรับปรุ ง แก้ ไข
ตามข้ อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2.5 ผู้วิจัย น ารู ป แบบการฝึ กอบรมตามหลัก ไตรสิกขาเพื่ อพัฒ นาภาวะผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรม ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริ หารขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดพะเยา แห่ง
หนึง่ จานวน 12 คน
2.2.6 ผู้วิจยั ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม จากผลการนารู ปแบบการฝึ กอบรมฯ ไป
ทดลองใช้ (Try out) ปรับรู ปแบบกิจกรรมในหลักสูตรที่มีข้อติดขัดในการดาเนินกิจกรรมให้ ถูกต้ อง
และลื่นไหลมากขึน้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องอื่ นๆ และน าข้ อมูล มาปรุ งปรุ งแก้ ไขให้ สมบูรณ์ ก่อนน าไป
ทดลองใช้
3. การตรวจสอบข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้ วิ จั ย ถอดเทปข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (Indept Interview) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักปฏิบตั ิการทัง้ 5 ท่าน โดยการถอดเทปคาต่อคา ไม่ให้ ความหมาย
ผิดเพี ้ยนไป และจับประเด็นให้ ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ จากนัน้ สังเคราะห์ โครงสร้ างของสาระจาก
ข้ อมูล โดยวิธีการ ดังนี ้
3.1 สกัดหน่วยข้ อมูล (Open Coding): อ่านข้ อมูลที่ได้ มาทัง้ หมดโดยพิจารณา
ในภาพรวมก่อน จากนัน้ กาหนดหน่วยข้ อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์
3.2 จัดกลุ่มข้ อมูล (Focused Coding): สรุ ปจัดหมวดหมู่ข้อมูล สร้ างคาอธิบาย
ความหมายกลุม่ ข้ อมูล
3.3 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มข้ อมูล (Axial Coding): วิเคราะห์ และ
แปลงกลุ่ ม ข้ อมู ล ให้ เป็ นข้ อความแสดงพรรณนา คื อ แปลงข้ อมู ล และประสบการณ์ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พดู ด้ วยภาษาทัว่ ไปให้ สะท้ อนความหมายทางจิตวิทยา
3.4 เมื่อสังเคราะห์ ข้อมูลที่ ได้ จากการวิจัยเชิงคุณ ภาพแล้ ว น าผลของข้ อมูลที่
ได้ รับจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักปฏิบตั ิการมาสรุป Theme และสร้ างนิยามปฏิบตั ิการ
ก่อนสร้ างรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
3.5. การตรวจสอบข้ อมูล: ตรวจสอบจากความน่ าเชื่ อถื อของผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 5
ท่าน การดาเนินการวิจยั ตามแบบแผนของผู้วิจยั โดยเคร่งครัด และ การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 5 ท่าน ก่อนนาไป Try out กับผู้บริ หารและหัวหน้ างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นจังหวัดพะเยา
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ระยะที่ 2 ดาเนินการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ในการทดสอบรู ปแบบการฝึ กอบรมนี ้ ผู้วิจัยได้ ท าการทดสอบความเที่ ยงตรงของ
รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ด้ วยวิธีการวิจยั เชิงทดลอง โดยนารูปแบบการฝึ กอบรมตาม
หลักไตรสิกขามาสร้ างหลักสูตรการทดลองจานวน 18 ชัว่ โมง ระยะเวลาการทดลอง 2 สัปดาห์ ๆ ละ
2 ครัง้ มีขนตอนด
ั้
าเนินการวิจยั ตามลาดับ ดังนี ้
1. การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร: ได้ แก่ ผู้บริหาร และหัวหน้ างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ของ
จังหวัดพะเยา จานวน 118 คน
กลุ่มตัวอย่ าง: ได้ แก่ ผู้บริ หาร และหัวหน้ างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดพะเยา ที่ได้ รับคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชา โดยตอบรับเข้ าร่วมงานวิจยั จานวน 24 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 12 คน
และกลุม่ ควบคุม 12 คน
การคานวณขนาดตัวอย่ าง (Sample size calculation): ขนาดตัวอย่างสาหรับ
การวิจัยเชิงทดลอง (การวิจัยระยะที่ 2) คานวณโดยการใช้ เกณฑ์ หรื อการประมาณจากจานวน
ประชากร ดังตารางแสดงเกณฑ์ประมาณจากจานวนประชากรที่ บุญชม ศรี สะอาด (2535: 38) ได้
แสดงไว้ ดงั นี ้
ตาราง 4 การคานวณขนาดตัวอย่าง
จานวนประชากร

ขนาดตัวอย่ าง

จานวนประชากรทังหมดเป็
้
นหลักร้ อย

15 – 30 %

จานวนประชากรทังหมดเป็
้
นหลักพัน

10 – 15 %

จานวนประชากรทังหมดเป็
้
นหลักหมื่น

5 – 10 %

ในการวิจยั เชิงทดลองนี ้ มีจานวนประชากร 118 คน คานวณตามตารางเกณฑ์
จานวนประชากรหลักร้ อยที่ 15 – 30 % เท่ากับขนาดตัวอย่างจานวน 18 – 36 คน และเพื่อให้ ได้
ขนาดตัวอย่างตามเกณฑ์ จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 24 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 12
คน กลุม่ ควบคุม จานวน 12 คน
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2. เครื่ องมือในการทดลอง ได้ แก่ แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม วัด 3 ระดับ คือ
1) ประเมิน โดบตนเอง 2) ประเมิ น โดยผู้บังคับ บัญ ชา 3) ประเมิ น โดยผู้ใต้ บังคับบัญ ชา = การ
ประเมินเป็ น 360 องศา โดยมีขนตอนสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังนี ้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิด ลักษณะ และรู ปแบบภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรมของนักวิชาการต่างๆ และแบบประเมินภาวะผู้นา จากนัน้ วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ ได้ ผล
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Northouse และ Gary Yukl กาหนดเป็ นภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 6 ด้ าน
2.2 สร้ างแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม เป็ นคาถามตรวจสอบลักษณะและ
วิธีการปฏิบตั ิ จานวน 47 ข้ อ แบ่งเป็ นด้ านการครองตน 13 ข้ อ ด้ านการครองคน 16 ข้ อ และการ
ครองงาน 18 ข้ อ กาหนดให้ คะแนนแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ (ตรงน้ อยที่สดุ – ตรงมากที่สดุ )
ดังนี ้
ตรงน้ อยที่สดุ
ประเมินค่าเท่ากับ
1
ตรงน้ อย
ประเมินค่าเท่ากับ
2
ตรงพอสมควร ประเมินค่าเท่ากับ
3
ตรงมาก
ประเมินค่าเท่ากับ
4
ตรงมากที่สดุ
ประเมินค่าเท่ากับ
5
2.3 น าแบบประเมิ น ภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรม ที่ ส ร้ างขึน้ ไปให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น
ประกอบด้ วย รศ.ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, ผศ.ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ, ผศ.ดร. วิธัญญา วัณโณ,
ดร. ภิญ ญาพันธ์ เพียซ้ าย และ ดร. ชาญ รัตนะพิสิฐ ตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนือ้ หา และ
พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุ ง แก้ ไข. ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื อ้ หา และ
พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุง แก้ ไข โดยมีตวั อย่างแบบประเมิน ดังนี ้
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ตาราง 5 ตัวอย่างแบบประเมิน

ข้ อ
1

รายการประเมินตนเอง
ข้ าพเจ้ าธารงไว้ ซงึ่ ความซื่อสัตย์สจุ ริต และไม่เคย
ประพฤติทจุ ริต คดโกงทรัพย์สินขององค์กรเลย

2

ข้ าพเจ้ าประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ บุคคลอื่น ใน
ด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริต

3

เมื่อมีบคุ คลยื่นเงินทองเป็ นค่าสินบนอย่างลับ ๆ เพื่อ
ร้ องขอให้ ข้าพเจ้ ากระทาการให้ ข้ าพเจ้ าจะปฏิเสธ

4

เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชามีการะทะเลาะ ขัดแย้ งต่อกัน
ข้ าพเจ้ าตัดสินปั ญหาได้ โดยไม่ลาเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายใด

5

เมื่อต้ องการให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิตาม ข้ าพเจ้ าจะใช้ วธิ ีชี ้แจง
บอกกล่าว มากกว่าออกคาสัง่ บังคับ

6

ข้ าพเจ้ าเคารพความคิดเห็นและพร้ อมรับฟั งทัศนะที่
แตกต่างของผู้ใต้ บงั คับบัญชา

7

ข้ าพเจ้ าสัง่ การผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยยึดเหตุผล และ
ความถูกต้ อง มากกว่าความพึงพอใจส่วนตน

8

ข้ าพเจ้ าติดตามงาน และ ส่งเสริมให้ เกิดการ
ประสานงานระหว่างทีมงานได้ เป็ นอย่างดี

9

ข้ าพเจ้ าดูแล เอาใจใส่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
ให้ ปฏิบตั ิงานได้ ตามแผนที่วางไว้

10 ข้ าพเจ้ าสัง่ การผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยยึดเหตุผล และ
ความถูกต้ อง มากกว่าความพึงพอใจส่วนตน

1

2

3

4

5

ตรงน้ อย

ตรง

ตรงพอ

ตรง

ตรงมาก

ที่สดุ

น้ อย

สมควร

มาก

ที่สดุ
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3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการทดลอง: เพื่อสร้ างเครื่ องมือแบบประเมิน
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
3.1 วิเคราะห์ ผลตรวจสอบแบบประเมิน และหาค่าความสอดคล้ องเชิงเนือ้ หาของ
แบบสอบถาม โดยนาคาตอบ ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาตรวจสอบและแปลงเป็ นคะแนน ดังนี ้
มีความเห็นว่าสอดคล้ อง เท่ากับ + 1 คะแนน
มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ เท่ากับ 0 คะแนน
มีความเห็นว่าไม่สอดคล้ อง เท่ากับ - 1 คะแนน
จากนันน
้ ามาแทนค่าในสูตรความสอดคล้ อง ถ้ าดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.50 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ใช้ ได้ ไม่ต้องปรับปรุง โดยใช้ สตู ร
สูตร IOC =

R
N

IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้ อง
R หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญ
3.2 ปรับปรุ งร่ างแบบประเมิน ฯ โดยน าผลจากการตรวจสอบความเที่ ยงตรงของ
เนื อ้ หาโดยผู้เชี่ ย วชาญทัง้ 5 ท่ า น มาเป็ น หลัก เกณฑ์ ในการปรั บ ปรุ ง และได้ ยึด เกณฑ์ ในการ
พิจารณา คือ ข้ อใดมีคา่ ความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป ถือว่าใช้ ได้ และไม่ต้องปรับปรุง ส่วนข้ อ
ที่ต่ากว่าเกณฑ์ ที่กาหนด ผู้วิจัยจะปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หรื อ พิจารณาตัด
ออกไป ในที่นี ้ ได้ ส่งแบบประเมินจานวน 60 ข้ อ ตามลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 6 ด้ าน ด้ าน
ละ 10 ข้ อ เมื่อผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ ว ได้ ปรับเนื ้อหาของคาถามตามข้ อคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบตัดข้ อคาถามที่มีค่าความสอดคล้ องต่ากว่า 0.50 ออกไปจานวน 10
คงเหลือ 50 ข้ อ สรุปแยกข้ อคาถามตามรายด้ าน ดังนี ้
3.2.1 การแสดงออกถึงความยุติธรรม ตัดออก 3 ข้ อ เหลือข้ อคาถาม 7 ข้ อ
3.2.2 การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต ตัดออก 2 ข้ อ เหลือข้ อคาถาม 8 ข้ อ
3.2.3 การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น ตัดออก 1 ข้ อ เหลือข้ อคาถาม 9 ข้ อ
3.2.4 การให้ บริการคนอื่น ตัดออก 3 ข้ อ เหลือข้ อคาถาม 7 ข้ อ
3.2.5. การใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นา ตัดออก 1 ข้ อ เหลือข้ อคาถาม 9 ข้ อ

97
3.2.6 การเสริมสร้ างความร่วมมือในกลุม่ ตัดออก 0 ข้ อ เหลือข้ อคาถาม 10 ข้ อ
3.3 น าแบบประเมิ น ภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรมไปทดสอบก่ อ นใช้ จ ริ ง (Try out) กับ
ผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กรแห่งหนึ่ง จังหวัดพิ ษณุโลก และ ผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กรแห่ง
หนึ่ง จังหวัดเชียงราย รวมจานวน 100 คน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบค่า
ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ เคราะห์ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟาของครอนบาค (Cronbach’s
coefficient Alpha) ได้ ค่าค่าความเชื่อมั่น ของแบบประเมินภาวะผู้นาทัง้ ฉบับอยู่ที่ 0.970 ถือว่า มี
คุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน
3.4 เมื่ อตรวจสอบแบบประเมิ น เพื่ อวิ เคราะห์ ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่าง
คะแนนรายข้ อกั บ คะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation, CITC) เพื่ อ หาค่ า อ านาจ
จาแนกรายข้ อของแบบประเมินตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป พบว่า คาถามข้ อที่ 11 (ด้ านความยุติธรรม),
คาถามข้ อที่ 13 (ด้ านความยุติธรรม) และ คาถามข้ อที่ 35 (ด้ านการใช้ อานาจและอิทธิพลอย่าง
เหมาะสม) มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อของแบบประเมินต่ากว่า 0.20 คือ มีคา่ คะแนน -.147, -.050
และ .059 ตามลาดับ ผู้วิจยั จึงได้ ดาเนินการตัดข้ อคาถามทัง้ 3 ข้ อดังกล่าว สรุปเหลือข้ อคาถามที่มี
คุณภาพในการนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม จานวน 47 ข้ อ แยกราย
ด้ านได้ ดังนี ้
3.4.1 การแสดงออกถึงความยุติธรรม เหลือข้ อคาถาม 7 ข้ อ
3.4.2 การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต เหลือข้ อคาถาม 6 ข้ อ
3.4.3 การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น เหลือข้ อคาถาม 9 ข้ อ
3.4.4 การให้ บริการคนอื่น เหลือข้ อคาถาม 7 ข้ อ
3.4.5. การใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นา เหลือข้ อคาถาม 8 ข้ อ
3.4.6 การเสริมสร้ างความร่วมมือในกลุม่ เหลือข้ อคาถาม 10 ข้ อ
4. แบบแผนการทดลอง (Experimental Design)
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง ทดลอง ผู้วิ จัย น ารู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก
ไตรสิกขาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ ว เป็ นโครงสร้ างหลักในการสร้ างหลักสูตรการฝึ กอบรมตาม
หลักไตรสิกขา ระยะเวลาการทดลอง 2 วัน จานวน 18 ชัว่ โมงโดย ดาเนินการทดสอบก่อนและหลัง
การอบรม แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน ตาม
รู ปแบบการวิ จัย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental Design) กลุ่ม วัด ก่ อ นและหลัง มี ก ลุ่ม
ควบคุ ม แต่ ไ ม่ มี ก ารสุ่ ม แบบสมบู ร ณ์ (Nonrandomized Control Group Pretest- Posttest
Design) (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561: 141-145) มีแบบแผน ในการวิจยั ดังนี ้
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ตาราง 6 แบบแผน ในการวิจยั
ก่อนการทดลอง

การทดลอง

หลังการทดลอง

กลุม่ ทดลอง

Obs1ex

TX

Obs2ex

กลุม่ ควบคุม

Obs1con

-

Obs2con

Obs1ex
Obs1con
Obs2ex
Obs2con
TX
-

= การวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (observation)
ก่อนการทดลองของกลุม่ ทดลอง
= การวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (observation)
ก่อนการทดลองของกลุม่ ควบคุม
= การวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (observation)
หลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง
= การวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (observation)
หลังการทดลองของกลุม่ ควบคุม
= การจัดกระทารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา (Treatment)
= ไม่ได้ รับการจัดกระทารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
(Treatment) แต่ได้ รับการให้ ความรู้ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม

5. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่
5.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)
5.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.2 สถิติสาหรับการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือ
5.2.1 หาค่าความเที่ยงตรง ของแบบวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
5.2.2 หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อ ของแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation,
CITC)
5.2.3 หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบวัด ภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรมโดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์อลั ฟา ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient Alpha)
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5.2.4 ค่าสหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั ระหว่างกลุ่มที่ตอบแบบประเมินภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม กับ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
5.3 สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
5.3.1 เปรี ยบเทียบภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริ หารองค์กร ทังก่
้ อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ใช้ การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent sample)
5.3.2 เปรี ยบเทียบภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารองค์กรกลุ่ม ที่ได้ รับการ
อบรมตามหลักไตรสิกขา กับผู้บริ หารองค์กรกลุ่มที่ไม่ได้ รับการอบรมตามหลักไตรสิกขา ภายหลัง
การทดลอง โดยใช้ การทดสอบค่าทีแบบเป็ นอิสระต่อกัน (t-test for independent sample)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) เรื่ อง การศึกษา
และพัฒ นารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่ อเสริ มสร้ างภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรมของ
ผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์กร ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดาเนินงานวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม และรูปแบบการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา ด้ วยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง และด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา สาหรับเสริมสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ด้ วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง และจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก จากนัน้ จึงสร้ างแบบร่ างรู ปแบบ และพัฒนารู ปแบบฯ ตาม
ข้ อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่ 2 ดาเนินงานวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีความมุ่งหมายข้ อสุดท้ าย 3)
เพื่ อ ตรวจสอบรู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิ ก ขา ก่ อ นน าไปใช้ เสริ มสร้ างภาวะผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ าองค์กรทั่วไป ทัง้ นี ้ ผู้วิจยั เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามลาดับ
ดังนี ้
ระยะที่ 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ตอนที่ 1: คุณลักษณะผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในการสัมภาษณ์เชิงลึก “รูปแบบการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม”
ตอนที่ 2: การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม และ
รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
ตอนที่ 3: การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลที่ ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก นาไป
สร้ างรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ตอนที่ 4: การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์กร
ระยะที่ 2: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั เชิงปริมาณ
ตอนที่ 1: หลักสูตรการฝึ กอบรม ที่สร้ างและพัฒนาจากรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ตอนที่ 2: ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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สัญลักษณ์ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์
และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ตาราง 7 สัญลักษณ์ / อักษรย่อ
สัญลักษณ์ / อักษรย่ อ
แทน
n
จานวนผู้บริโภคในกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
x
S.D.
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
ค่าสถิติที่ใช้ ในการพิจารณา t-Distribution
*
ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
A
หลักไตรสิกขา
A1
ศีล (Behavior)
A11
มรรคมีองค์ 8 (สงเคราะห์ในศีลมี 3 ได้ แก่ สัมมาวาจา เจรจาชอบ, สัมมากัมมันตะ
ทาการงานชอบ, สัมมาอาชีวะ ประกอบชีพชอบ)
A2
สมาธิ (Concentration)
A21
มรรคมีองค์ 8 (สงเคราะห์ในสมาธิมี 3 ได้ แก่ สัมมาวายามะ พยายามชอ, สัมมาสติ
ระลึกชอบ, สัมมาสมาธิ ตังมั
้ น่ ชอบ)
A3
ปั ญญา (Wisdom)
A31
มรรคมีองค์ 8 (สงเคราะห์ในปั ญญามี 2 ได้ แก่ สัมมาทิฐิ เห็นชอบ, สัมมาสังกัปปะ
ดาริชอบ)
A32
สัมมาทิฐิ (เห็นชอบ) ในฐานะจุดเริ่มต้ นของการศึกษาเรี ยนรู้
A33
ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อื่น หรื อ กัลยาณมิตร
A34
โยนิโสมนสิการ พิจารณาในใจโดยแยบคาย
A331
สุ = การฟั ง
A341
จิ = การคิด
A342
ปุ = การถาม
A343
ลิ = การเขียน
B
จิตวิทยาการฝึ กอบรม
B1
ทฤษฎีจิตวิทยาการฝึ กอบรม
B11
จิตวิทยาพุทธศาสนา
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ตาราง 7 (ต่อ)
สัญลักษณ์ / อักษรย่ อ
แทน
B12
ฉันทะ ความพึงพอใจ กับ ทฤษฎีจิตวิทยา

B2
B21
B22
C
C1
C11
C12
C2
C21
C22
C3
C31
C32

การประยุกต์กบั หลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ความสอดคล้ อง ประยุกต์กนั ได้
ความไม่สอดคล้ อง ไม่ควรประยุกต์เข้ ากัน
รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
ขันตอน
้
และกระบวนการ ของรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
การกาหนดขันตอน
้
กระบวนการฝึ กอบรมฯ
รายละเอียดของขันตอน
้
กระบวนการฝึ กอบรมฯ
วิธีการฝึ กอบรม ของรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
วิธีการ และเทคนิคในการฝึ กอบรม
การฝึ กฝนเป็ นนิสยั ในชีวิตประจาวัน
การสรุปผล ของการฝึ กอบรมฯ
การวางแผนพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ของผู้รับการฝึ กอบรมฯ
การแสดงภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมในองค์กร

ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ตอนที่ 1: คุณลักษณะผู้ให้ ข้อมูลหลักนการสัมภาษณ์ เชิงลึก “รูปแบบการ
ฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม” ประกอบด้ วยผู้ให้
ข้ อมูล 2 กลุ่ม ดังนี ้
1.1 นักวิชาการ (Scholars) หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรอบรู้ หลักไตรสิกขา และ
การประยุกต์จิตวิทยาการฝึ กอบรมกับหลักไตรสิกขา จานวน 2 ท่าน และ นักจิตวิทยาการฝึ กอบรม
เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม จานวน 1 ท่าน รวมจานวน 3 ท่าน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 1 –
3 ดังนี ้
1.1.1 ผู้ให้ ข้อมูลท่ านที่ 1: เป็ นพระภิกษุ นักพูด นักคิด นักเขียน นักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ผู้มีความรอบรู้หลักไตรสิกขา โดยสาเร็จการศึกษาเปรี ยญธรรม 9
ประโยค (การศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย) สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต และได้ รับปริ ญญาดุษฎี
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บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็ นผู้มีผลงานเขียนธรรมะและงานเขียนด้ านวิชาการโดดเด่น มี
ชื่อเสียงโด่งดังเป็ นที่ปรากฏ ทัง้ ยังได้ รับเชิญ เป็ นวิทยากร และอาจารย์ ผ้ ูสอนในหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาทัว่ ไป นอกจากงานด้ านวิชาการแล้ ว ท่านยังเป็ นนักพัฒนาสังคม เสียสละ และ
อุทิศตนเพื่อทางานเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนาพุทธศาสนิกชนปฏิบตั ิธรรม เจริ ญ
วิปัสสนากรรมฐาน โดยยึดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาอันเป็ นแก่นแท้ โดยตรง
1.1.2 ผู้ให้ ข้อมูลท่ านที่ 2: เป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยชันน
้ าของประเทศ
ผู้มีความรอบรู้ ความแตกฉานด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา โดยเป็ นผู้เชื่อมหลักพุทธศาสนากับ
จิตวิทยาการให้ คาปรึกษามาใช้ ในการศึกษาวิจยั จนเป็ นที่ยอมรับ และแพร่ หลายในกระบวนการ
วิธีการ และการนาไปใช้ เป็ นผู้ก่อตังและบุ
้
กเบิกสถาบันจิตวิทยาการปรึ กษาแนวพุทธ โดยได้ ศึกษา
เรี ยนรู้ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ ้ง โดยเฉพาะปรัชญาธรรมที่ได้ รับจากหลวงพ่อพุทธ
ทาสภิ ก ขุ เป็ น ผู้ถ่ า ยทอดให้ โดยตรง จนสามารถก่ อ ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ด้ า นจิ ต วิ ท ยาการให้
คาปรึ กษาแนวพุทธ ให้ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ ศึกษาต่อยอดนาไปประยุกต์เป็ นองค์
ความรู้ที่หลากหลายในด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา และจิตวิทยาแขนงอื่นๆ ต่อไป
1.1.3 ผู้ให้ ข้อมูลท่ านที่ 3: เป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยชันน
้ าของประเทศ
ผู้มีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้ านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร โดยเฉพาะการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาภาวะผู้นา และการนาเสนอแนวคิด และทฤษฎีใหม่ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้ นา โดยมีผลงาน
เขียนและผลงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะผู้นา และองค์ความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาเป็ นที่
ประจักษ์ ทงในและต่
ั้
างประเทศ เป็ นผู้บรรยายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นา และ
ได้ รับเชิญเป็ นวิทยากรผู้อบรมและบรรยายเรื่ อง “ภาวะผู้นาและการพัฒนาภาวะผู้นา” ในหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการศึกษาอื่นๆ มากมาย
1.2 นักปฏิบัติการ (Practitioners) หรื อ ผู้นาองค์ กร: เป็ นผู้นา หรื อผู้บริ หารงาน
ในองค์กร โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการนา หรื อบริ หารงานองค์กร และความรู้
ในการพัฒนาบุคลากร จานวน 2 ท่าน เป็ นผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 4 – 5 ดังนี ้
1.2.1 ผู้ ให้ ข้ อมู ล ท่ านที่ 4: เป็ น ผู้น า ผู้บ ริ ห ารปกครอง ผู้ขึน้ ชื่ อในเรื่ องความ
ตงฉิ น ซื ่อ สัต ย์ส จุ ริ ต และการตัด สิน ใจแก้ ไ ขปั ญ หาอัน เฉีย บคมและเฉีย บขาด ท่า นเป็ น ผู้มี
ประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานอย่างโชกโชนในหน่วยงานราชการ โดยเป็ นผู้นาองค์กรตังแต่
้ ขนาด
เล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เป็ นผู้นาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็ นที่ยอมรับจากการแก้ ไขวิกฤตการณ์ ที่
สาคัญ อีกทังท่
้ านเป็ นผู้มีความรู้ และแนวคิด มุมมองทันสมัยในการพัฒนาบุคลากร ที่เกิดจากการ
ประยุกต์ประสบการณ์การทางานกับความรู้ และวิสยั ทัศน์อนั ทันสมัย
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1.2.2 ผู้ให้ ข้อมูลท่ านที่ 5: เป็ นผู้บริ หารองค์กรเอกชน ผู้ผ่านประสบการณ์ การ
ทางานทังในฐานะผู
้
้ บริ หารองค์กร และฐานะอาจารย์สอนผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่นกั ศึกษาและ
ผู้ป ฏิ บัติ ง านในองค์ ก ร อี ก ทัง้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภ าวะผู้น าที่ เป็ น ที่
ต้ องการขององค์กรเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจด้ านการตลาด และการบริ การ จึงเป็ นผู้ให้ ข้อมูลที่มี
วิสยั ทัศน์สงู และให้ ข้อมูลในการยืนยันรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรมในเชิงความเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ องค์กรต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี
ตอนที่ 2: การศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม และรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา
2.1 การศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม เพื่อกาหนดคุณลักษณะ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะ
ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมในเบื ้องต้ น จากนัน้ ได้ เปรี ยบเทียบหลักการภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมและ
คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ของนักวิชาการต่างๆ พบว่า หลักการภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม 5
ประการ ของ Northouse (2010: 387-393) และแนวคิดตามเกณฑ์วดั ลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
8 ประการ ของ Gary Yukl (2010) มีความสัมพันธ์ เชื่ อมโยง และสอดคล้ องกัน อีกทัง้ เมื่อศึกษา
เที ยบเคียงหลักธรรมในพุท ธศาสนา ที่ ผ้ ูน าพึงตระหนัก ให้ ความสาคัญ ในการบริ หารปกครอง
ประเทศ คือ หลักอธิปไตย 3 (ความเป็ นใหญ่ 3) ได้ แก่
1) อัตตาธิปไตย ถือตนเป็ นใหญ่
= ครองตน
2) โลกาธิปไตย ถือชาวโลกเป็ นใหญ่
= ครองคน
3) ธัมมาธิปไตย ถือธรรมเป็ นใหญ่
= ครองงาน
เมื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยการจัดกลุม่ พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
ของ Northouse และ Gary Yukl มีความสอดคล้ องกับหลักอธิปไตย 3 และสามารถสงเคราะห์สรุป
ลงในหลักอธิปไตย 3 ได้ ดังนี ้
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ตาราง 8 หลักอธิปไตย 3
หลักอธิปไตยในพุทธ
ศาสนา
1. การครองตน
2. การครองคน

หลักการของ Northouse

องค์ ประกอบของ Gary Yukl

1. การแสดงออกถึงความยุติธรรม

1. ด้ านความเสี่ยงการตัดสินใจของผู้นา

2. การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต

2. ความซื่อสัตย์

3. การเคารพให้ เกียรติ

3. การใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นา

4. การให้ บริการคนอื่น

4. ด้ านการตอบสนองต่อคาวิจารณ์และ
ความไม่เห็นด้ วยของผู้ตาม
5. ด้ านการพัฒนาทักษะผู้ตามและความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง

3. การครองงาน

5. การเสริมสร้ างความร่วมมือในกลุม่

6. การให้ ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้ อง
7. ด้ านการพัฒนาวิสยั ทัศน์สาหรับองค์กร
8. ด้ านการสื่อสารหรื อการเปิ ดเผยข้ อมูล

ในคุณ ลักษณะเหล่ านี ้ มี คุณ ลักษณะหนึ่ งในเกณฑ์ วัดลักษณะภาวะผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรม 8 ประการ ของ Gary Yukl ที่มีบริ บทและความหมายกว้ างขวาง นับเป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ นู า
ได้ รับมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารปกครอง ทรงพลังในการบังคับบัญชา แต่เป็ นสิ่งที่ผ้ นู าทุกคน
จาต้ องระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้ นัน่ คือ การใช้ อานาจและการใช้ อิทธิพลของผู้นา (Use of
leader power and influence) จากการเป็ นคุณ ลักษณะที่ ส าคัญ และมี ความโดดเด่ นดังกล่าว จึ ง
กาหนดเป็ นคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเพิ่มขึ ้นมา รวมกับหลักการภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 5
ประการของ North house สรุ ป เป็ น คุณ ลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริ ยธรรม (Ethical Leadership)
จานวน 6 ด้ าน สงเคราะห์เข้ าในกรอบภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม 3 ดังนี ้
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ตาราง 9 คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)
กรอบภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 3
1. การครองตน

คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 6
1. การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต (manifests honesty)
2. การแสดงออกถึงความยุติธรรม (shows justice)

2. การครองคน

3. การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น (respect others)
4. การให้ บริ การคนอื่น (serves others)

3. การครองงาน

5. การใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นา (Use of leader power
and influence)
6. การเสริ มสร้ างความร่วมมือในกลุ่ม (builds community)

2.1 การศึ ก ษา รู ป แบบการฝึ กอบรมตามหลั ก ไตรสิ ก ขา: ขัน้ ตอนนี ้ เป็ น
การศึกษา และประมวลแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา รวมถึงทฤษฎีทาง
จิตวิทยาการฝึ กอบรม พบว่า ทฤษฎีการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เน้ นรูปแบบที่จาต้ องฝึ กฝนเอง
รู้ แจ้ งได้ ด้วยตนเอง (ตามพระบาลีว่า ปั จจัตตัง เวทิตัพโพ วิญ ญูหิ ) จุดมุ่งหมายของการฝึ กฝน
อันดับแรก มุ่งที่ความเข้ าใจ รู้ แจ้ งเห็นจริ งตามความเป็ นจริ ง (ปั ญญา) นาไปสู่การพัฒนาจิต ให้ มี
ความสงบนิ่ง มีอารมณ์ เป็ นหนึ่ง และมีกาลัง (สมาธิ ) แสดงออกด้ วยการเป็ นผู้มีความประพฤติ
หรื อพฤติกรรมทางกาย วาจา ที่ประกอบด้ วยคุณธรรม (ศีล) รวมเรี ยกว่า ไตรสิกขา ในส่วนทฤษฎี
ทางจิ ต วิ ท ยาการฝึ ก อบรมได้ ศึ ก ษาทฤษฎี ต่ า ง ๆ พบว่ า ทฤษฎี แ รงจู ง ใจและการเสริ ม แรง
(Motivation and Reinforcement Theory) มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับทฤษฎีการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขาที่มงุ่ กระบวนการทางปั ญญาเป็ นสาคัญ การประสานแนวคิด ทฤษฎี 2 ส่วน คือ
ทฤษฎีการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา และทฤษฎีทางจิตวิทยาการฝึ กอบรม ในการสร้ างรู ปแบบ
การฝึ กอบรมตามหลั ก ไตรสิ ก ขา ( Training Model according to the Threefold Training:
TMTT.) เป็ น การเติ มเต็ มกันและกัน น่ าจะน ามาสร้ างเป็ นรู ปแบบ (Model) ที่ มี คุณ ภาพในการ
เสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมได้ สามารถจาแนกเทคนิคที่สาคัญของทัง้ 2 ทฤษฎี ดังนี ้
2.1.1 เทคนิคตามทฤษฎีการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ได้ แก่ การไหว้ พระสวด
มนต์ การฝึ กเจริ ญ กรรมฐานตามแนวสติปั ฎ ฐาน 4 การเจริ ญ เมตตาพรหมวิห าร การบรรยาย
ธรรม การสนทนาธรรม ฝึ กวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การตรวจสอบฝึ กปฏิบตั ิ
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2.1.2 เทคนิคตามทฤษฎีจิตวิทยาการฝึ กอบรม ได้ แก่ กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ เกมส์
บริหาร แสดงบทบาทสมมุติ กรณีศกึ ษา สถานการณ์จาลอง การฝึ กปฏิบตั ิ และการอภิปรายกลุม่
จากนัน้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษารูปแบบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาของนักวิชาการต่างๆ ได้ แก่
แบบจาลองการศึก ษา 1-2-3-4 ของ Phramaha Pongnarin Thitavamso (พระมหาพงศ์ น ริ น ท์
ฐิ ต วังโส. 2548: 58-60), ขัน้ ตอนการจัด การเรี ย นรู้ แบบไตรสิ ก ขาของ สมพร พงษ์ เสถี ย รศัก ดิ์
(2546: 39) และการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ แนวพุท ธ ของ ขวัญ ฟ้ า รั งสิ ย านนท์ (2552: 65-66)
พบว่า ขันตอนและกระบวนการพั
้
ฒนาตามหลักไตรสิกขาของแต่ละท่านมีลกั ษณะและองค์ประกอบ
ภายในคล้ ายคลึง หรื อใกล้ เคียงกัน คือ ประกอบด้ วยการนาเข้ าสู่การเรี ยนรู้ การฝึ กฝนอบรม และการ
ประเมิน/วัดผล สาหรับการแสดงรายละเอียดภายในของกระบวนการพัฒนา แบบจาลองการศึกษา 12-3-4 แสดงรูปแบบการพัฒนาฯ ที่เป็ นแบบแผนค่อนข้ างชัดเจนมากกว่า 2 ท่าน และมีความสอดคล้ อง
ตามหลักการวิเคราะห์ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จากแบบจาลองการศึกษา 1-2-3-4
ดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจวิเคราะห์ เพื่อศึกษาพัฒนา สร้ างเป็ นรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
ต่อไป ดังนี ้
ตาราง 10 รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
รู ปแบบการพัฒนา
ขัน้ ตอน/กระบวนการ
1.แบบจ าลองการศึกษา 1.1 กัลยาณมิตร
1-2-3-4
1.2 เปิ ดการเรี ยนรู้ภายใน

ปั จจัยการพัฒนา
ปั จจัยภายนอก = กัลยาณมิตร
ปั จจัยภายใน 2 ประการ คือ
1. สัทธา ความเลื่อมใส
2. โยนิโสมนสิการ คิดโดยแยบคาย
1.3 เรี ยนรู้อย่างเป็ นองค์รวม ตามหลักไตรสิกขา หลักไตรสิกขา 3 ประการ คือ
1. ศีล ความปรกติทางกาย วาจา
2. สมาธิ ความตังมั
้ น่ ของจิตใจ
3. ปั ญญา ความรอบรู้
1.4 พัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่อง
ภาวนา 4 ประการ คือ
1. กายภาวนา ภาวนาทางกาย
2. ศีลภาวนา ภาวนาศีล
3. จิตภาวนา ภาวนาจิตใจ
4. ปั ญญาภาวนา ภาวนาปั ญญา
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ตาราง 10 (ต่อ)
รู ปแบบการพัฒนา
2. การจัดการเรี ยนรู้
ไตรสิกขา

ขัน้ ตอน/กระบวนการ
2.1 ขันน
้ า
2.2 ขันสอน
้
2.3 ขันใช้
้ ไตรสิกขา

2.4 ขันมอบหมายงาน
้
2.5 ขันเสนอผลการอภิ
้
ปราย
2.6 ขันสรุ
้ ป
3. การจั ด กระบวนการ 3.1 การจัดปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้
3.2 การฝึ กการรับรู้
แนวพุทธ
3.3 การพัฒนาการคิด

3.4 การลงมือปฏิบตั ิ
3.5 การประเมิน

ปั จจัยการพัฒนา
ผู้สอน/ผู้อบรมกล่าวนาสูก่ ารเรี ยน
ผู้สอน/ผู้อบรมแสดงบทเรี ยน
การฝึ กฝน เรี ยนรู้ในศีล สมาธิ
และปั ญญา
การทบทวนบทเรี ยน
การมีปฏิสมั พันธ์และเกิดเรี ยนรู้
การสรุปผล
หลักธรรมปรโตโฆสะ
หลักธรรมสัมมาทิฏฐิ และปั ญญา
วุฒิธรรม 4 (ฟั งธรรม, คบสัตบุรุษ)
หลักธรรมสัมมาทิฏฐิ และปั ญญา
วุฒิธรรม 4 (คิดโดยอุบายอันแยบ
คาย)
หลักธรรมสัมมาทิฏฐิ และปั ญญา
วุฒิธรรม 4 (ปฏิบตั ิธรรม)
หลักธรรมสัมมาทิฏฐิ และปั ญญา
วุ ฒิ ธรรม 4 (คิ ด โดยอุ บ าย อั น
แยบคาย และปฏิบตั ิธรรม)

จากตารางวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาทัง้ 3 รูปแบบ พิจารณาเห็นได้ ว่า เป็ นรูปแบบ
การพัฒนาตามหลักไตรสิกขานัน่ เอง แม้ ว่า จะไม่ได้ ใช้ ศพั ท์ธรรมะว่า ศีล สมาธิ ปั ญญา อย่างเช่น
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้แนวพุทธ ของ ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ ที่ใช้ คาว่า หลักธรรมสัมมาทิฏฐิ และ
ปั ญญาวุฒิ ธรรม 4 ได้ แก่ ฟั งธรรม, คบสัตบุรุษ, คิ ดโดยอุบายอันแยบคาย, ปฏิ บัติ ธรรม แต่เมื่ อ
สงเคราะห์แล้ ว การฟั งธรรมและคิดโดยอุบายอันแยบคาย คือ ปั ญญา, ปฏิบตั ิธรรม คือ สมาธิ, คบ
สัต บุรุษ คื อ ศี ล นั่น เอง ในการจัด ขัน้ ตอน เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ขัน้ ตอนการจัด การเรี ย นรู้ แบบ
ไตรสิกขาของ สมพร พงษ์ เสถียรศักดิ์ อาจสังเคราะห์ได้ เป็ น 3 ขันตอนใหญ่
้
ดังนี ้
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1) ขันเริ
้ ่มต้ น ได้ แก่ ขันน
้ า และ ขันสอน
้
2) ขัน้ ฝึ ก ฝน ได้ แ ก่ ขัน้ ใช้ ไตรสิ ก ขา ขัน้ มอบหมายงาน และ ขัน้ เสนอผลการ
อภิปราย
3) ขันบรรลุ
้
ผล / ประเมินผล ได้ แก่ ขันสรุ
้ ป และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ แบบจาลอง
การศึ ก ษา 1-2-3-4 ของพระมหาพงศ์ น ริ น ท์ ฐิ ต วัง โส อาจสัง เคราะห์ ได้ เป็ น 3 ขัน้ ตอนใหญ่
เหมือนกัน ดังนี ้
1) ขันเริ
้ ่มต้ น ได้ แก่ กัลยาณมิตร และ เปิ ดการเรี ยนรู้ภายใน
2) ขันฝึ
้ กฝน ได้ แก่ พัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่อง
3) ขันบรรลุ
้
ผล / ประเมินผล ได้ แก่ พัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่อง
เมื่อสังเคราะห์แล้ ว ขันตอนของการฝึ
้
กอบรมตามหลักไตรสิกขา อาจสังเคราะห์
ได้ เป็ น 3 ขันตอน
้
คือ 1) ขันเริ
้ ่มต้ น 2) ขันฝึ
้ กฝน 3) ขันประเมิ
้
นผล/ขันบรรลุ
้
ผล
ตอนที่ 3: การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก นาไป
สร้ างและพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม ผูว้ ิ จยั ได้ศึกษาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกในหัวข้ อที่สาคัญ 3 ข้ อ ดังนี ้
3.1 หลักไตรสิกขา
3.2 จิตวิทยาการฝึ กอบรม
3.3 รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
3.1 หลั ก ไตรสิ ก ขา: หลักไตรสิกขาเป็ น กระบวนการสาคัญ ในการพัฒ นามนุษ ย์
ประกอบด้ วยศีล สมาธิ และปั ญญา จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล ได้ ให้ คาจากัดความไว้ ในบริ บท
ของการขยายความในฐานทางพระพุทธศาสนาที่ใกล้ เคียงกัน ดังนี ้
3.1.1 ความหมายของหลักไตรสิกขา: ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 1 ได้ ให้ คาจากัดความ
ชัดเจนในเชิงวิชาการว่า “ไตรสิกขา (A) แปลว่า หลักการศึกษา 3 ด้ าน หรื อกระบวนการฝึ กหัด
พัฒนาคน 3 ด้ าน 1.ศีลสิกขา กระบวนการฝึ กหัดพัฒนาคนด้ านศีลหรื อด้ านพฤติกรรมและการปฏิบตั ิ
ต่อสิ่งแวดล้ อม คาว่าสิ่งแวดล้ อมหมายถึงทัง้ คน สัตว์ สิ่งของ (A1) 2.จิตตสิกขากระบวนการ
ฝึ กหัดพัฒนาทางด้ านจิตใจอารมณ์ ให้ มีความสงบ สว่าง สะอาดสดชื่น รื่ นเย็น โปร่ ง โล่งเบาและ
เป็ นอิสระพูดสันๆว่
้ า ให้ จิตมีคณ
ุ ภาพ สุขภาพ และมีสมรรถภาพ คุณภาพคือจิตมีคุณธรรมฝ่ าย
บวกเพิ่มขึ ้นๆ สุขภาพ คือ มีความสุข ความโปร่ ง ความโล่ง ความเบาสบาย สมรถภาพ คือ เป็ น
นายเหนื อจิตสัง่ จิตตัวเองได้ สงั่ ความคิดตัวเองได้ (A2) 3. ปั ญ ญาสิกขากระบวนการพัฒ นาคน
ทางด้ านปั ญญาให้ ร้ ูจกั คิด ให้ ร้ ูจกั วินิจฉัย รู้จกั ใช้ เหตุผลในการดารงชีวิต ในความหมายอย่างสูงให้
รู้จกั สิ่งต่างๆตามความความเป็ นจริ ง มองสิ่งต่างๆ ตามเหตุความปั จจัย แล้ วก็ป ฏิบตั ิตามสิ่งต่างๆ
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ให้ สมหลักสอดคล้ องตามหลักตามปั จจัย ด้ วยความสว่างไสวในสติปัญญาและนาพาตัวเองหลุด
พ้ นจากการครอบงาจากความโลภ ความโกธร ความหลงที่เป็ นกิเลสพื ้นฐานทังหลายมี
้
จิตใจและมี
ปั ญญาสว่างไสวเป็ นอิสระ (A3)”
จากค าอธิ บายหลักไตรสิ กขาของผู้ให้ ข้ อมูลท่ านที่ 1 มี ความชัดเจน ตรงตาม
เอกสารและงานวิ จัย ต่ างๆ อัน เป็ นที่ ป รากฏ แต่ ในมุม มองของผู้ ให้ ข้ อ มูล ท่ านที่ 2 ได้ อ ธิ บ าย
ความหมายในแง่ของการนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตว่า
“ไตรสิ กขา ก็คือ การศึกษาตัวเองจนพบว่า เบื ้องลึกจิ ตใจซึ่ งม่นหมอง ว้าวุ่น จิ ตวิ ตก ไม่
เข้าใจนี ้ มี ไตรสิ กขาซ่อนอยู่ และมาช่วยให้ขจัดปัดเป่ าความเข้าใจคลาดเคลื อ่ นเหล่านัน้ ออกไปให้ได้
หมด ท าให้เกิ ดปั ญ ญา อันเกิ ดจากความเข้าใจโลกและชี วิต ท าให้ใจสงบ คื อ มี ส มาธิ และมี
พฤติ กรรมอันไม่เป็ นโทษเป็ นภัยต่อตนเองและผูอ้ ืน่ (A)”
นอกจากนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลท่ านที่ 2 ยังได้ อธิ บ ายในมุมมองง่ายๆ ของการน าศี ล
สมาธิ และปั ญญามาใช้ ในทุกขณะของการดาเนินชีวิต ว่า
“จริ งๆ ได้ทกุ แบบฝึ กหัด ทุกกิ จกรรมทีเ่ ราทาน่ะครับ...แค่เรี ยงหนังสือบนโต๊ะ มี ศีล สมาธิ
ปัญญา ไหม ? มันขึ้นอยู่กบั แบบฝึ กหัด หรื อขึ้นอยู่กบั การรู้ว่า มี ศีล สมาธิ ปัญญา ? ต้องชี ใ้ ห้รู้ว่า
มันมี อยู่แล้ว...ทาของที ค่ ว่ าให้หงาย ตามพระพุทธเจ้าบอกไว้ ใช่ไหม แล้วต้องหาแบบฝึ กหัดอะไร
อีก ฉะนัน้ แค่ผมขยับตัวก็เป็ นศีล สมาธิ ปัญญาแล้วนะ...นีป่ วดหลังวะ นัน่ ..ทุกข์ ...ผมก็เลยต้องมี
ปัญญา ในการขยับท่าใหม่ให้มนั สบายหน่อย อันนีก้ ็เรี ยกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ไหม ? ต้องไปถื อ
ศีล 5 ข้อ 10 ข้อ...ไหม ? คื อ ถ้าเราเข้าใจมันแล้วนะ เราทาได้เยอะเลย แต่เราไม่เข้าใจ เพราะเรา
ไปติ ดรู ปแบบ ชีวิตเราเต็มไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญาเลย ไม่ตอ้ งหา”
3.1.2 การนาไปใช้ ตามแนวทางแห่ งมรรคมีองค์ 8: ในการนาหลักไตรสิกขามา
ใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวันนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลท่านอื่นๆ ได้ แสดงทัศนะบูรณาการหลักไตรสิกขาใน
แนวทางของมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้ วยสัมมาทิฐิ เห็นชอบ, สัมมาสังกัปปะ ดาริ ชอบ, สัมมาวาจา
เจรจาชอบ, สัมมากัมมันตะ ทาการงานชอบ, สัมมาอาชีวะ เลี ้ยงชีพชอบ, สัมมาวายามะ พยายาม
ชอบ, สัมมาสติ ระลึกชอบ, สัมมาสมาธิ ตังมั
้ น่ ชอบ
1) ศีล: มรรคมีองค์ 8 ในส่วนของศีล ประกอบด้ วยสัมมากัมมันตะ ทาการ
งานชอบ, สัมมาวาจา เจรจาชอบ และสัมมาอาชีวะ เลี ้ยงชีพชอบ ในที่นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 4 ได้
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อธิบายเชื่อมโยงกับการทางานเป็ นผู้นาในองค์กรของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้ ยกศัพท์ธรรมะดังกล่าว
มาพูด แต่ความหมายบ่งถึงมรรรคมีองค์ 8 ในส่วนของศีลนันโดยตรง
้
ว่า
“ผมทางานที ่นี่ง่ายมาก ถ้าเรามี ศีล.. มี ศีล ไม่ได้แปลว่าเป็ นคนดี แต่การมี ศีลคื อการตัง้
ธงว่าจะทางานเพือ่ สาธารณะ เราจะไม่ทาผิ ด ถ้างานไหนไม่ได้ทาเพือ่ สาธารณะหรื อเป็ นงานทีผ่ ิ ดก็
ตัดไปได้เลย (=สัมมากัมมันตะ) จะเห็นว่าสมาธิ แทบจะไม่ได้ใช้ เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะทาผิ ด
อะไรหรื อจะถูกฟ้องร้อง ร้องเรี ยนหรื อไม่ เพราะเราตัดความยอกย้อนหรื ออะไรที ่จะทาให้ไม่มีศีล
ออกไป เมื ่อเรามองแต่ศีลหรื อสิ่ งทีถ่ ูกอย่างเดียว เราย่อมมี สมาธิ เราจะมุ่งสติ ปัญญาไปยังสิ่ งทีถ่ ูก
เท่ านั้น ไม่ ต้อ งคิ ด แก้ไขสิ่ ง ที ่ผิ ด เมื ่อ คุณ มี ส รรพก าลังเหลื อ เฟื อในการมี สมาธิ ในการตัดสิ นใจ
สามารถเซ็ นต์ งานไปด้วย พูดคุยไปด้วย(=สัมมากัมมันตะ+สัมมาวาจา) เพราะไม่กลัวว่าจะมี ใครมา
สอยหรื อพาดพิ ง เพราะเราทาสิ่ งที ่ถูก เมื ่อมี สมาธิ จะอ่านหนังสือ จะตัดสิ นใจ จะเข้าใจได้ทงั้ หมดแม้
จะเหมือนเบลอๆเหมือนจะหลับ และมีปัญญาในการตัดสิ นใจในทีป่ ระชุม (=สัมมาอาชีวะ) (A11)”
ในการพัฒนาหรื อเสริ มสร้ างให้ ศีลเกิดขึ ้นนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 ได้ ให้ ความ
คิดเห็นเชิงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสติและสมาธิ ดังนี ้ว่า
“ศี ล แปลว่า Behavior ที ่วางอยู่บนรากฐานของจิ ตใจที ่สงบ สงบด้วยสมาธิ สงบด้วย
ปัญญาก็ได้ ฉะนัน้ ถ้ามี สมาธิ อย่างที ่คยุ กับน้อง...นี ่ ก็มีศีลละครับ ศี ลมาจากใจที ่สงบ ถ้าใจไม่
สงบมี โทสะมาแทรก มัน ก็ เป็ น ..ผิ ดศี ลละครับ ข้อที ่ 1 เพราะมี โทสะ ถ้ามี โลภะ ผิ ดศี ลข้อที ่ 2
อยากให้เข้าใจแบบนี ้ และโลภทาให้เกิ ดโกรธ ถ้าใจไม่สงบ อาจทาให้เกิ ดกิ เลสกาม ทาให้ประพฤติ
ผิ ดในกาม โกหกก็เพราะกลัว กลัวเพราะใจไม่สงบน่ะ เมาเป็ นโมหะจริ ต มัชชะ..เมา เมาเงิ น เมา
อานาจ เมาชือ่ เสียง เมาหญิ ง เมาชายอย่างนีค้ รับ มันก็ขาดสติ ละ
ครับ ก็ผิดศีลข้อที ่ 5 ฉะนัน้ มีสติ สมาธิ ..ศีลก็เกิ ดขึ้นโดยธรรมชาติ (A1)”
2) สมาธิ : มรรคมี องค์ 8 ในส่ วนของสมาธิ ประกอบด้ ว ยสัม มาวายามะ
พยายามชอบ, สัม มาสติ ระลึก ชอบ, สัม มาสมาธิ ตัง้ มั่น ชอบ ผู้ให้ ข้ อ มูล ท่ า นที่ 4 ได้ ชี ใ้ ห้ เห็ น
ความสาคัญและความสัมพันธ์ กนั ของสมาธิและสติว่าเป็ นรากฐานสาคัญของหลักไตรสิกขา และ
การทางานต่างๆ ให้ บรรลุผลสาเร็จว่า
“ความมี สติ ผมตอบอยู่เสมอว่าอยู่ใน....สติ คือเรื ่ องที ่สาคัญที ่สดุ ถ้าไม่มีสติ งานจะไม่
สาเร็ จ เพราะจะว้าวุ่นอันนัน้ อันนี ้ มี เรื ่องเข้ามาร้อยแปดพันเก้า ทุกนาที จะมี คนมาฟ้องอย่างนู้น
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อย่างนี ้ จะด่าอย่างนี ้ สื อ่ มวลชนจะออกข่าวอย่างนี ้อยู่ตลอด แต่สติ จะต้องอยู่กบั ตัวเราเสมอ ให้
เราสานึกอยู่เสมอว่า ณ เวลานัน้ เรากาลังทาอะไรอยู่ ถ้าเราจะทาขัน้ ตอนนีค้ ี ย์เซ็นเตอร์ อยู่ตรงไหน
เราต้องไปตรงนัน้ ไปให้กาลังใจตรงนัน้ เพราะฉะนัน้ ต้องมี สติ ไม่ใช่ว่า เวลาต้องทายังงี ้ ไปทาอี ก
เรื ่อง แต่โมเดลนี ้ สติ กบั สมาธิ ผมว่าใกล้เคี ยงกันหรื อใกล้จะเป็ นตัวเดี ยวกัน สติ ทาให้เรามี ศีล สติ
ทาให้เรามี ปัญญา สติ ทาให้เรามี สมาธิ ในมุมมองของผมนัน้ สติ กบั สมาธิ นนั้ คื อตัวเดี ยวกัน คื อ
ตัวทีท่ าให้เรารู้ตวั ตนว่าเวลานีเ้ รากาลังทาอะไรอยู่ เรานิ่ งพอที จ่ ะตัดสิ นใจในแต่ละเรื ่อง ผมจึ งมอง
ว่ า สติ กับ สมาธิ มัน ใกล้ เคี ย งกัน มาก เป็ นตัว เดี ย วกัน เหมื อ นแยกกัน ไม่ อ อก (=สัม มาสติ
สัมมาสมาธิ ) (A21)”
ข้ อคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 4 นี ้สอดคล้ องกับการฝึ กฝน และใช้ สมาธิในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน ที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลท่านที่ 2 ได้ อธิบายไว้ วา่
“สมาธิ ..นีน่ ะ สมาธิ ทาให้เราสงบครับ ไหนลองสงบกับการอ่าน “ก ไก่” ซิ นีส่ มาธิ ไหม ?
สิ่ งนี ้ได้ประโยชน์ ไหมครับ ? ลองมี สมาธิ กบั การผูกเชื อกรองเท้าซิ เรา..เดิ น..ลองเดิ นมี สมาธิ ซิ...ลอง
เดิ นแบบมี สมาธิ แบบกระโดดโลดเต้น (=สัมมาสมาธิ + สัมมาวายามะ) อันนี ้ เห็ นความแตกต่าง
ระหว่างการมี สมาธิ กับ ไม่มีสมาธิ ...มี สมาธิ ซิค่ะ ลองดมดอกไม้ซิ ตัง้ ใจดมมันนะ นี .่ ..สมาธิ ไหม
? ต้องเข้าใจว่า สมาธิ คื ออะไร ? แต่ทกุ วันนี ้ เราเข้าใจว่า สมาธิ คื อการไปนัง่ หลับตา คื อ คนละ
ความหมายอย่างสิ้ นเชิ ง ฟ้า กับ เหว (A21)”
สรุ ปอธิ บายความหมายของการใช้ สมาธิ ของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 ได้ ชีแ้ นะเรื่ อง
สมาธิว่า ไม่ใช่เพียงการไปนัง่ หลับตา ตามรูปแบบการฝึ กฝนที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า “นัง่ สมาธิ” หรื อว่า
“นั่งวิปัสสนากรรมฐาน” หากแต่ สมาธิ ในคาอธิ บายของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 นี ้ หมายถึง การมี
สมาธิในทุกจังหวะของการใช้ ชีวิตของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็ นการผูกเชือกรองเท้ า การเดิน การดม
ฯลฯ ตามที่ผ้ ูให้ ข้อมูลท่านที่ 2 ได้ ชีแ้ นะไว้ นอกจากนัน้ จากความเห็นของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 4 ที่
กล่าวไว้ ว่า “สติ ทาให้เรามี ศีล สติ ทาให้เรามี ปัญญา สติ ทาให้เรามี สมาธิ ในมุมมองของผมนัน้ สติ
กับสมาธิ นนั้ คื อตัวเดี ยวกัน” จึงยิ่งชี ้ให้ เห็นว่า สติเป็ นองค์ธรรมที่สาคัญมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผู้ให้
ข้ อมูลท่านที่ 2 ที่ได้ แสดงทัศนะไว้ ว่า เราแยกสติ ...ออกจากกระบวนการไตรสิ กขาไม่ได้ครับ สติ ...
ต้องซ่อนอยู่กบั ปัญญา สมาธิ และศีล อยู่ในนัน้ ละครับ... ศีลก็เป็ น Behavior ซึ่ งต้องมี สติ ควบคุม
อยู่แล้ว...ไม่เช่นนัน้ ไม่มีศีล..ครับ (A21) นอกจากนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 3 ได้ ชี ้ความสาคัญของสติ
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สาหรับผู้นา โดยอธิบายการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาเป็ นองค์รวมและใช้ คาว่า Awareness แสดง
ความหมายส่องถึงคาว่า สติและสัมปชัญญะ ดังนี ้
“อาจารย์ มีความเชื ่อส่วนตัวว่า หลักไตรสิ กขาน่าจะดี คื อต้องเริ่ มจากมี ศีลก่ อน แล้วก็ มี
สมาธิ ซึ่งก็เหมือนกับ awareness เพราะถ้าเราไม่มี awareness ก็จะพลาดเป้าได้ เช่นมีคากล่าวว่า
ถ้าอยากให้ผูน้ าเสียคน ลองให้เงิ นกับให้อานาจ มี อิทธิ พล แต่ถา้ ไม่มีศีลหรื อไม่มีสมาธิ เราก็จะไม่
รู้เท่าทัน เราก็อาจจะเบี ่ยงเบนเป้าหมายไป คื อไม่มีเข็มทิ ศที แ่ ท้จริ ง ไม่รู้ทิศเหนื อที ่แท้จริ ง คื อเป็ น
ตัว น าให้ผู้น ามี จริ ย ธรรม เพราะฉะนั้น ครู ก็ เชื ่อว่ าศี ล กับ สมาธิ จะท าให้ผู้น าเกิ ด wisdom เกิ ด
ปัญญาทีแ่ ท้จริ ง”
3) ปั ญญา: มรรคมี อ งค์ 8 ในส่ ว นของปั ญ ญา ประกอบด้ ว ยสัม มาทิ ฐิ
เห็นชอบ และ สัมมาสังกัปปะ ดาริชอบ ในการสร้ างปั ญญาให้ เกิดขึ ้นนี ้มีสมั พันธ์ กบั ปั จจัยแห่ง
สัมมาทิฐิ 2 ประการ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 ได้ กล่าวไว้ วา่
“ปัญญาก็เกิ ดขึ้นจากกัลยาณมิ ตร คือ ผูม้ ี สมั มาทิ ฐิ และเกิ ดโดยการโยนิ โส-มนสิ การ คือ
การสื บค้นภายใน ก็ มีเพี ยง 2 Factor นี ้เท่านัน้ เอง ก็จะมี ปรโตโฆสะ และโยนิ โสมนสิ การ (A33,
A34)
จากข้ อคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 นี ้ มีความสอดคล้ อง และสอดรับการยืนยัน
ตรงกันกับทัศนะของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 1 ที่แสดงไว้ วา่
“อันนีม้ นั เป็ นหลักคู่กนั สัมมาทิ ฐิมนั จะเกิ ดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยของสัมมาทิ ฐิ ปรโต-โฆสะกับ
โยนิ โสตัวนี ้แหละ เพราะฉะนัน้ มันต้องเป็ นโมเดลนัน้ เลย 2 อันนี ้เขาเรี ยกว่าปัจจัยของสัมมาทิ ฐิ
หรื อจะเรี ยกว่ากระบวนการสร้างสรรค์ศรัทธาก็ได้มนั คืออันเดียวกัน (A32)“
จากความเห็นของผู้ให้ ข้อมูลดังกล่าว มีความสอดคล้ องกับการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ องกับการสร้ างปั ญ ญา เชื่อมโยงกับจุดเริ่ มต้ นของการศึกษาที่ การพัฒ นา
ปั ญญาก่อนตามแนวคิดของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 52) ได้ แสดงทัศนะไว้ ว่า “ระบบ
การปฏิบตั ิของพระพุทธศาสนานี ้ดูเหมือนว่า เวียนกลับไปกลับมา คือ การปฏิบตั ินนเริ
ั ้ ่ มจากศีลเข้ า
ไปหาจิตหรื อสมาธิ แล้ วจากสมาธิก็โยงไปหาปั ญญา แต่ในทางกลับกัน เวลาส่งผลนี่ปัญญาส่งผล
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มาสู่ ร ะดั บ สมาธิ ข องจิ ต แล้ วสมาธิ ก็ ส่ ง ผลมาสู่ พ ฤติ ก รรมระดั บ ศี ล ทั ง้ หมดนี เ้ ป็ นระบบ
ความสัมพันธ์ในองค์รวมของชีวิตที่ดีงามของมนุษย์”
จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจยั พบว่า จุดเริ่ มต้ นของการศึกษา หรื อ การ
พัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาควรเริ่ มต้ นจากปั จจัยแห่งสัมมาทิฐิ ได้ แก่ ปรโตโฆสะ เสียงจาก
ผู้อื่น โดยเฉพาะจากกัลยาณมิตร (ปั จจัยภายนอก) และ โยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดย
แยบคาย (ปั จจัยภายใน) เมื่อสังเคราะห์ให้ ลึกซึ ้งลงไป จะพิจารณาเห็นได้ ว่า ปั จจัยทัง้ 2 เป็ นตัว
เหตุให้ เกิดสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ แล้ วยังเชื่อมต่อให้ เกิด สัมมาสังกัปปะ ดาริ ชอบ เกิดขึ ้นตามมา
อัน เป็ น ไปตามหลัก อิ ทัป ปั จ จยตา (หลัก อาศัย กัน และกัน เกิ ด ขึน้ ) เป็ น ประเด็ น ลึก ซึง้ เกิ น กว่า
ขอบเขตการศึกษาวิจยั นี ้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสอบถามปั จจัยเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ก่อให้ เกิดการสร้ างปั ญญา
ในประเด็นนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 1 ได้ แสดงปั จจัยที่สาคัญ อื่นๆ ในการสร้ างปั ญ ญาให้ เกิดขึ ้น คือ
หัวใจนักปราชญ์ 4 ประการ ว่า
สุ จิ ปุ ลิ ง่ายสุด 1) สุ = สุตะ ก็คืออ่านฟั ง ค้ นให้ เยอะสุดสัง่ สมระดมความรู้ ไห้ มีเยอะที่สดุ
ซึง่ ตรวจกับอะไร research สุตะนี ้ตรงกับ research (A331) 2) จิ. ก็คือ จินตนาการก็คือการคิดตรง
กับโยโสมนสิการ คิดอย่างมีระบบ (A341) 3) ปุ. ก็คือปุจฉา ก็เป็ นนักตังค
้ าถาม คาตอบดีๆจะเกิด
ไม่ได้ ถ้าไม่ใด้ ตงค
ั ้ าถาม พระพุทธเจ้ าตังค
้ าถามอะไรคือที่สดุ การที่ใด้ ตงว่
ั ้ าอะไรคือกฎ การแกว่งของ
ลูกตุ้ม ตังค
้ าถามว่ามันใช่หรออ อริสโตเติลพูดแล้ วมันจริงทุกอย่างหรอทุกคนตังค
้ าถามทังนั
้ นเลยเห็
้
น
ไหม...ปุจฉา (A342) 4) ลิ.ก็คือลิขิต สังเคราะห์และมาจัดพิมพ์เผยแพร่ออกมาเป็ นงานวิจยั ใช้ หวั ใจ
นักปราชญ์เช่นเบอร์ 1 เลย (A343)
จากความเห็ น ของผู้ให้ ข้ อ มูล ท่ า นที่ 1 นี ้ ผู้ให้ ข้ อ มูล ท่ า นที่ 2 ได้ ก ล่ า วความ
เชื่อมโยงของหัวใจนักปราชญ์ 4 โดยสงเคราะห์เข้ าในปั จจัยแห่งสัมมาทิฐิ 2 ดังนี ้ว่า
“นั่น ก็ คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิ โสมนสิการ ... สุ. ก็ คือ ปรโตโฆสะ (A331) จิ. โยนิ โส
มนสิการ (A341) ปุ ลิ ก็คือ โยนิโสมนสิการ (A342, A343) ความจริ ง มันซ้ อนอยู่ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หมดแล้ ว”
เมื่ อวิเคราะห์ จากข้ อมูลดังกล่าว จึงสรุ ปได้ ว่า กระบวนการสร้ างปั ญ ญายังมี
ปั จจัยอีกหลายประการ แต่ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัจจัยเหล่านัน้
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ออกมา พบว่า มักมีความเชื่อมโยงและนับเนื่องถึงกันได้ ทงหมด
ั้
ในที่นี ้ ผู้วิจยั อาศัยการเชื่อมโยง
ข้ อ มูล ดัง กล่ า ว จึ ง น าปั จ จัย แห่ ง สัม มาทิ ฐิ 2 และ หัว ใจนัก ปราชญ์ 4 เป็ นเทคนิ ค วิ ธี ก ารใน
กระบวนการสร้ างปั ญญาต่อไป
3.2 จิตวิทยาการฝึ กอบรม: จากการศึกษาข้ อมูลในการสัมภาษณ์ เชิงลึกเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการฝึ กอบรม ผู้วิจยั สามารถกาหนดเนื ้อหาที่สาคัญได้ ตามหัวข้ อ ดังนี ้
3.2.1 ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาในการฝึ กอบรม: ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่ น ามาใช้ ใน
รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขานี ้ เป็ นการประยุกต์ทฤษฎี 2 แนวทางเข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ 1)
ทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ตามแนวพุทธ หรื อหลักไตรสิกขา (ทฤษฎีตะวันออก) 2) ทฤษฎีแรงจูงใจ
(ทฤษฎีตะวันตก) โดยผู้ให้ ข้อมูลได้ แสดงความคิดเห็นและข้ อชี ้แนะในรู ปแบบ วิธีการ ตามหัวข้ อ
ดังนี ้
1) ทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ตามหลักไตรสิกขา: การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหลักไตรสิกขาและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลทังหลาย
้
เป็ นสิ่งสาคัญนา
ทางให้ ผ้ วู ิจยั ค้ นพบว่า หลักไตรสิกขา (หลักแห่งการศึกษา 3) เป็ นแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการ
เรี ยนรู้ ในที่นี ้ ขอใช้ ชื่อว่า “ทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ตามหลักไตรสิกขา” อันอาจเป็ นชื่อเรี ยกใหม่
ในศัพท์ ทางวิชาการ แต่โดยใจความแล้ ว ก็คืออันเดียวกันกับคาว่า “หลักไตรสิกขา” ผู้วิจยั ได้ รับ
ความมัน่ ใจ ยืนยันว่า หลักไตรสิกขาเป็ นทฤษฎีทางจิตวิทยาอย่างแน่นอน มีเนื ้อหาแก่นสารอัน
ลึกซึ ้ง ทนต่อการพิสจู น์ และความสาคัญมากไม่ยิ่งหย่อนกว่าทฤษฎีทางจิตวิทยาอื่นๆ ในที่นี ้ ผู้ให้
ข้ อมูลท่านที่ 2 ได้ ตอบคาถาม ประเด็นหลักไตรสิกขาเป็ นจิตวิทยาแนวพุทธโดยตรงหรื อไม่ ? ไว้ วา่
“ต้องถื อว่า แนวพุทธ ..อันนี ้ เราถือว่า เชือ่ มแนวพุทธเข้ากับจิ ตวิ ทยาครับ ...ก็ได้ แต่ตอ้ ง
ไม่ ทาให้พุท ธฯ เสี ย หาย อัน นี ้ก็ต้องระวัง ต้องอธิ บ ายให้ชดั ว่า มัน เป็ นจิ ตวิ ท ยายังไง อาจต้อง
อธิ บายว่า จิ ตวิ ทยา คือ Something of Behavior……:ซึ่งมี หลาย definition ตะวันตกน่ะ แล้วเรา
ต้องสังเคราะห์ บอกว่า นีค่ ือการ Study ปรากฏการณ์ของจิ ต”
จากประเด็ น ดังกล่ าว น ามาสู่ก ารศึ ก ษาทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ ตามหลัก
ไตรสิกขา หรื อเรี ยกสัน้ ๆ ว่า หลักไตรสิกขา โดยเฉพาะด้ านการน าไปเสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรม ผู้ให้ ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า หลักไตรสิกขา ประกอบด้ วย ศีล
สมาธิ และปั ญญา เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่สืบ เนื่อง เชื่อมโยงกัน อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ ้น ดัง
ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 5 กล่าวไว้ วา่
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“3 สิ่ งนี ้เป็ นวงจรของมันอยู่แล้ว มี ศีล สมาธิ ปัญ ญา เป็ นวงรอบของมันอยู่แล้ว มันก็
เสริ มกันไปมา ผมคิ ดว่ามันสมบูรณ์อยู่ในตัวไม่ตอ้ งหาอะไรมาเสริ มของมันอีก เพียงแต่ว่าเราจะเอา
มาใช้กบั ฆราวาสที ่อยู่ในองค์ กรได้ยงั ไง เพราะถ้าแปลงวงจรอันนี ้ คื อ 3 อันนี ้ identified ให้เป็ น
ภาษาใช้งานยุคใหม่ เข้าใจได้ง่าย ๆ คือมันเอือ้ กันอยู่แล้ว คือเมื อ่ เราเจริ ญสมาธิ มันก็กลับไปสร้าง
ปัญญา แล้วก็มาปรับปรุงศี ลให้เราสะอาดขึ้ น มันเป็ นตัวเชื ่อมโยงกันอย่างเป็ นวงจรอยู่แล้ว มัน
อาจจะไม่มีอะไรเกิ ดก่อนอะไรด้วยซ้ าไป” (B11)
จากข้ อคิดเห็นนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 5 ได้ แสดงถึงความเป็ นปั จจัยสนับสนุนเกื ้อกูล
กันและกันเป็ นวงจร (ตามหลักอิทปั ปั จจยตา) และแสดงว่า “มันอาจจะไม่มีอะไรเกิ ดก่อนอะไรด้วย
ซ้ าไป” ในประเด็นนี ้ สอดคล้ องกับ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 ที่ได้ อธิ บายไตรสิกขาในความเป็ นปั จจัย
เชื่อมโยงกัน เกิดขึ ้นในขณะเดียวกัน และควรนาไปประยุกต์ฝึกฝนในทุกขณะจิตของการดาเนิน
ชีวิต อันเป็ นความลึกซึ ้ง ที่นาไปปฏิบตั ิยอ่ มได้ รับผลและเห็นผลด้ วยตนเอง ว่า
“ (หลักไตรสิ กขา) .ทามากกว่าเชื อ่ มโยง คื อ ซ้อนกันอยู่เลยละครับ เพราะว่า ต้องเข้าใจ
ว่า ในพุทธศาสนาพูดถึงขณะจิ ตเดี ยว ในหนึ่งขณะจิ ต สิ่ งนี ่เกิ ดขึ้ นพร้อมกัน แต่ปรากฏออกมา 3
มิ ติ การฝึ กศี ล ในอาทิ ตย์ นี้ แล้วไปฝึ กสมาธิ ในอาทิ ตย์ หน้า นัน่ คื อ การทีอ่ าทิ ตย์ หน้า เราจะมี ชีวิต
อยู่ แต่ บ างที เราอาจจะอยู่ ไม่ ถึ ง และผมมี ค วามรู้ สึก ว่ า ถ้า เราอยากฝึ กให้ได้ผ ลนี ่ ต้องฝึ กให้
ทันที ทนั ใด ในขณะนี ้เลย ถ้าผูส้ อนจะสามารถนามาชี ้ให้เห็นว่า การกระทาของเรา จะกิ นข้าวก็ดี
รดน้ าก็ดี คื อ วิ ธีที่จะทาให้เกิ ดศี ล สมาธิ ปัญญา ได้ คื อ รดน้ า ฯลฯ เนี ้ยนะ ชี วิตของเราก็จะเอิ บ
อาบด้วยพุทธธรรมอยู่เต็มที ่ทุกขณะจิ ต ถ้าใช้ในชี วิตประจาไม่ได้เนี ้ยนะ มันก็ สูญ เปล่านะครับ
(B11)
2) ทฤษฎี แรงจูงใจ กั บ การสร้ างฉั น ทะ: นอกจากทฤษฎี จิตวิท ยาการ
เรี ยนรู้ ตามหลักไตรสิกขาแล้ ว ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 1 ได้ แสดงแนวทางการพัฒนามนุษย์โดยเชื่อมโยง
ทฤษฎีแรงจูงใจ กับ การสร้ างฉันทะ (ความพึงพอใจ) อันเป็ นอิทธิบาทข้ อที่ 1 ในอิทธิบาท 4 ว่า
“Motivate ก็ คือ การเสริ มแรงก็คืออิ ทธิ บาท 4 ฉันทะ คนเราทาอะไรก็ตามต้องมี ฉนั ทะ
สัมเพ ธัมมา ฉันทะมูลกา ธรรมทัง้ ปวงมี ฉนั ทะเป็ นมูล คนเราถ้ามันมี ฉนั ทะคื อ Motivate ขึ้นแล้ว
จะอยากทาโน้นทานี ่แล้วมันทาได้ทกุ อย่างแต่ถ้าไม่มี ฉนั ทะไม่มี Motivate ฉันทะจะทาอะไม่ได้สกั
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อย่าง Motivation ต้องการ Motivator ต้องมี คนมาจุดประกายคนที ่จุดประกาย ก็คือ กัลยาณมิ ตร
กัลยาณมิ ตรจะเป็ นตัวทีม่ าจุดให้เกิ ด Motivation คือ ฉันทะ บางคนทีม่ ีฉนั ทะจะทานูน้ ทานีส้ ารพัด
ทาให้ทกุ อันโยงเข้าหาธรรมะได้หมดเลยเห็นไหม (B12)
จากข้ อคิดเห็น ของผู้ให้ ข้อมูลดังกล่าว ได้ แสดงอย่างชัดเจนว่า Motivate หรื อ
ทฤษฎีการสร้ างแรงจูงใจ นัน้ มีความเชื่อมโยงกับอิทธิบาทข้ อที่ 1 คือ ฉันทะ ความพึงพอใจ ในการ
จัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนามนุษย์ ต้ องเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์แต่ละคนจะทาอะไร
ตามความต้ องการภายใน หรื อ ตามแรงขับ (Drive) เมื่อวิเคราะห์ถึงทฤษฎีที่จะนามาสร้ างฉันทะ
ความพึ ง พอใจ ให้ ค นเต็ ม ใจฝึ ก ฝนอบรมตนเองตามหลัก ไตรสิ ก ขา ทฤษฎี แ รงจูง ใจ มี ค วาม
เหมาะสมในการนามาสร้ างฉันทะแก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมฯ เพื่อให้ แต่ละท่านได้ บรรลุผลสาเร็จในการ
ฝึ กอบรมฯ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลท่านที่ 1 ได้ แสดงความคิดเห็นแสดงความสาคัญของการสร้ างสติ โดย
ต้ องมีฉนั ทะเป็ นฐานไว้ ว่า
“ในการเจริ ญสติ มันต้องมี ฉนั ทะก่อน ฉันทะ มันเป็ นตัวหนุนสติ อย่างอยู่เฉยๆแล้วไป
บอกเด็กว่านัง่ สมาธิ มันนิ่ งไหม มันไม่มีหรอก เราต้องบอกลูก รู้เปล่าการนัง่ สมาธิ ความจาดี นะ
สมองแจ่มนะ เรี ยนดี ทกุ คนนะ เพราะอะไร ? สร้างฉันทะ ...พอสร้างฉันทะปุ๊ บ เห็นค่าของสติ ไหม
มานัง่ สมาธิ มาแล้ว เพราะฉะนัน้ ฉันทะนี ่พระพุทธเจ้าบอกจึ งเป็ นธรรมที ่สาคัญมากๆ สัพเพ ธัม
มา ฉันทมูลกา... นะ ธรรมทัง้ ปวงมันเริ่ มจากฉันทะ ฉันทะสาคัญ เพราะว่าเป็ นพืน้ ฐานของธรรม
ทัง้ ปวง และในธรรมทัง้ ปวงนัน้ สิ่ งสาคัญมากๆคื อ สติ มันคู่กนั ฉันทะเป็ นฐาน สติ เป็ นยอด คิ ด
แบบนีล้ ะกัน” (B12)
ในประเด็นนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 ไม่ได้ เชื่อมโยงกับทฤษฎีแรงจูงใจ แต่อธิ บาย
เสริ มวิธีการสร้ างฉันทะว่า อยู่ที่การชีใ้ ห้ เห็นประโยชน์ และการสอนที่เป็ นระบบที่ดี นาสู่การเกิด
ฉันทะ ดังนี ้
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“ถ้าเห็นประโยชน์ มันก็มีฉนั ทะ ครับ ที ่นี้ เราสอนให้เขาเห็นประโยชน์ ไม่ได้ เช่น พาเด็ก
ไปนัง่ สมาธิ แล้วก็ ดุ ไม่มีทางที ่จะมี ฉนั ทะ ครับ หรื อ ไม่ได้บอกหลักการอะไร แล้วบอกว่า นัง่ ....
เด็กไม่ได้ประโยชน์ล่ะครับ อย่างผูใ้ หญ่เนีย้ ก็ไม่มาแล้ว ฉะนัน้ การสอนเรา..มันไม่ได้ผลน่ะ เพราะ
เรารู้ไม่ทวั่ ถึง และวิ ธีการสอนของเรานีข่ ้ามขัน้ ไป ไม่เป็ นระบบทีด่ ี ” (B12)
2) การประยุกต์ ทฤษฎีจิตวิทยาสมัยใหม่ กับหลักไตรสิกขา: จากข้ อมูล
ที่ได้ ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นในการประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาสมัยใหม่ เข้ ากับ หลัก
ไตรสิกขา พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ เชิงลึก มีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ าย
หนึ่ง เห็นด้ วย สามารถประยุกต์กนั ได้ แต่ในแนวของการเชื่อมโยงกัน โดยวิเคราะห์เนื ้อหา ไม่ให้ ทฤษฎี
ดังเดิ
้ มเสียหายไป และอีกฝ่ ายหนึ่ง ไม่เห็นด้ วย ไม่ควรประยุกต์ด้วยกัน ในที่นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 1
ได้ ตอบคาถามประเด็นการประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู้ของ Bandura กับหลักไตรสิกขา ใน
ด้ านการเชื่อมโยงไว้ ดังนี ้
“พระอาจารย์ ว่า ทฤษฎี ใดก็ได้ที่สามารถบูรณาการได้ ไม่จาเป็ นว่าของใครอาจจะเป็ น
ของ Jung ของใครก็ ได้ ถ้ามันบู รณาการกันได้และนาไปสู่เป้าหมายได้ ก็ ถือว่าใช้ได้ แนวคิ ดนี ้
สามารถทาได้หมดเลย Attention ก็คือสมาธิ Retention ก็คือสติ ไง สติ จดจาทุกคาพูดคือทีท่ าและ
ค าพู ด ให้ รู้ ต ัว ตลอดเวลา Reproduction พฤติ ก รรม คื อ Modeling ตัว นี ้ ก็ คื อ สัม มาอาชี ว ะ
สัมมากัมมันตะในมรรค 8 Motivate ก็คือการเสริ มแรงก็คืออิ ทธิ บาท 4 ฉันทะคนเราทาอะไรตาม
ต้องมีฉนั ทะ สัมเพ ธัมมา ฉันทะมูลกา ธรรมทัง้ ปวงมีฉนั ทะเป็ นมูล ” (B21)
นอกจากนัน้ ผู้ให้ ข้ อ มูล ท่ า นที่ 3 ได้ เสนอทฤษฎี จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา เพื่ อ มา
ประยุกต์ใช้ ในการเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม โดยกล่าวว่า
“ตอนนี ้ครู ใช้แนวของจิ ตตปัญญา อาจมี งานวิ จยั หลายอย่างที ่ใช้วิธีทางจิ ตตปัญญา จะใช้
เทคนิ คหลายเทคนิ ค อาจจะต้องไปดู ไปค้น เค้าก็คงจะรี วิวมาหลายคนแล้วก็มาสรุป ครู ทางาน
เกี ่ ย วกับ visual หรื อ wisdom ก็ จ ะคล้ า ยๆ กัน จะใช้ค าว่ า จิ ตตปั ญ ญา หรื อจิ ตภาวะทางจิ ต
วิ ญญาณ อันนี ้จะเป็ นนายแพทย์ ประเวศพูด จะมี ตงั้ แต่โยคะ ศิ ลปะ วิ ปัสสนา คุณต้องไปหาต้นฉบับ
เลย คี ย์เข้าไปในจิ ตตปัญญา หรื อมหิ ดลมี ศูนย์ จิตตปัญญา มี หลักความเมตตา ความช่วยเหลื อ
ความต่อเนือ่ ง ความมุ่งมัน่ การสร้างชุมชน ต้องไปดูว่าทีไ่ หนทีเ่ หมือนกับไตรสิ กขา” (B21)
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ในส่วนความคิดเห็นของอีกฝ่ ายหนึ่ง ได้ แก่ ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 และผู้ให้ ข้อมูล
ท่านที่ 5 ได้ แสดงความไม่เห็นด้ วย ไม่ควรประยุกต์ ทฤษฎีจิตวิทยาอื่นใด เข้ ากับหลักไตรสิกขา
เพราะหลักไตรสิกขามีความสมบูรณ์แบบอยูแ่ ล้ ว ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ โดยลาดับ ดังนี ้
ความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2
“วิ ถีพทุ ธ เขาทามา 2,600 ปี แล้วครับ ไม่ตอ้ งไปทาใหม่หรอก ทาความเข้าใจมันน่ะครับ
แล้วก็ทาอย่างนัน้ อย่างที ่เราเข้าใจมัน ไม่ต้องไปทาอะไรใหม่แล้ว เพราะว่า คาสอนศาสนาพุทธ
เนี ้ยจบไปเรี ยบร้อยแล้ว ทาตามที ่เขาสอนมาได้แล้วครับ ไม่ต้องไปใส่ Bandura ไม่ต้องเอาไปใส่
John duey ไม่ ต้องใส่ Skinner ไม่ ต้องใส่ Pavlov…. ไม่ ต้องใส่อะไรแล้ว ไม่ ต้องเลย ไม่ เช่นนัน้
เราจะ...ทาศาสนาพุทธเสี ยหาย วิ เคราะห์ มนั คนละฐานคิ ดน่ะครับ Bandura เป็ น Behavior …
พฤติ กรรมนิ ยม เป็ นเสี ้ยวเล็กๆ ของพระพุทธศาสนาด้วยซ้ า ของพุทธฯเรามี มโนกรรม วจี กรรม
กายกรรม Behavior เป็ น Part 1 เล็ กๆ ของกายกรรมด้วยซ้ า ถ้าจะเอาสิ่ งที ่ใหญ่ ๆ กว่ ามาลบ
เฉลีย่ สิ่ งทีเ่ ล็กๆ กว่าเนีย้ มันไม่ได้นะ” (B22)
ความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 5
“ผมไม่คิดว่าจะต้องเอาอย่างอื ่นมาผสมกันกับไตรสิ กขานี ้นะ ผมไม่คิดเลยนะ เพราะว่า
มันสมบูรณ์ ของมันอยู่แล้ว ยิ่ งถ้ามาผสมผมว่ามันจะใช้งานได้ซบั ซ้อนมากขึ้ นไปอี ก ไตรสิ กขาคื อ
ศี ล สมาธิ ปัญญา ศี ล คื อ การรับรู้ในเชิ ง knowledge รู้เหตุ รู้ผล รู้อะไรต่าง ๆ รู้ข้อห้าม รู้ข้อควร
ทา อันนี เ้ ราใส่ training ปกติ ใส่ workshop ได้ สมาธิ คือการฝึ กปรื อทางจิ ตใจ มี ความสาคัญ ผม
จะเล่าให้ฟังในองค์ กรที ผ่ มสังกัดอยู่นี้ ผูบ้ ริ หารที จ่ ะเติ บโตไปอยู่ในระดับหนึ่งต้องเจริ ญสมาธิ แบบ
เดียวกับพระ เราก็ใช้กฎ กติ กา ของการเจริ ญสมาธิ อาณาปานสติ ต่างมาเติ มในส่วนของการสร้าง
สมาธิ และปลายสุดคื อตัวปัญญาที จ่ ะเกิ ดขึ้น เพราะผมมองในแง่ว่า ถ้ามี การบูรณาการเอาอย่าง
อื น่ เข้ามาผสมยิ่ งใช้งานได้ยาก ผมยังคิ ดว่าตัวศี ล ไตรสิ กขามันสมบูรณ์ ในตัวของมัน ไม่ใช่ผมพูด
เพราะว่าเป็ นคนพุทธแล้วก็ดูถูกเหยี ยดหยามอันอื น่ ผมเคยบวชเรี ยนมา ผมเคยฝึ กปฏิ บตั ิ มา และ
ผมก็ อยู่ในองค์ กรด้วย เคยใช้ชีวิตของความเป็ นพระด้วย ถ้าเราได้เอาโมเดลนี ้มาใช้จาลองภาพ
จาลองสิ่ งแวดล้อมในองค์ กร คุณ ได้ตวั ศี ล ได้ข้อห้ามอะไรต่าง ๆ คุณ มี แง่มุมที ่ได้ฝึกตัวเอง ได้
สัมผัสจริ งๆ เพราะอย่าลื มนะ การปลูกฝังจริ ยธรรม มันอธิ บายด้วยตรรกะไม่ได้ มันต้องสัมผัสโดย
ตัวตนของตัวเอง สัมผัสความดี สัมผัสความสงบ ต้องสัมผัสด้วยใจของตัวเอง ดังนัน้ การเจริ ญ
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สมาธิ มนั สมบูรณ์ ในไตรสิ กขาอยู่แล้ว และในองค์กรเราทีผ่ มทางานอยู่เราไม่ได้ผสมผสานอย่างอืน่
เลย” (B22)
จากข้ อมูลในการสัมภาษณ์ เชิงลึกดังกล่าว ผู้วิจยั พบว่า ผู้แสดงความเห็นด้ วย
และ ผู้ความไม่เห็นด้ วย มีจานวนฝ่ ายละ 2 ท่านเท่ากัน ในส่วนความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 4
เนื่องจากท่านเป็ นนักปฏิบตั ิการ (practitioner) ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารและผู้นาองค์กรอย่าง
เดียวโดยตลอด ไม่ได้ เป็ นนักวิชาการ การถามคาถามนี ้อาจไม่เหมาะสมและสร้ างความบีบคันใน
้
การตอบ ผู้วิจัยจึงเลี่ยงคาถามนีก้ ับผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 4 ดังนัน้ จึงสรุ ปแนวทางปฏิบตั ิได้ ว่า การ
ประยุก ต์ ท ฤษฎี จิต วิท ยากับ หลัก ไตรสิกขาอาจสามารถด าเนิ นการได้ แต่มี ความสุ่มเสี่ยงในการ
บิ ดเบื อนหลักการ/ทฤษฎี จิ ตวิ ทยาต้ นฉบับ ผู้ป ระยุก ต์ ท ฤษฎี จึ ง ควรใช้ ค วามระมัด ระวัง และ
วิจารณญาณอย่างสูงในการประยุกต์ แนวทางที่เหมาะสมที่สดุ คือ การนาเสนอหลักการ ทฤษฎี โดย
คงรู ปแบบต้ นฉบับเดิมไว้ ทงหมด
ั้
หากจะประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาอื่นเข้ ามาจริ ง ควรแยกส่วนในการ
พัฒนา หรื อ การฝึ กฝนอบรมฯ เป็ นกระบวนการหนึ่งต่างหาก โดยไม่กระทบทฤษฎีจิตวิทยาต้ นฉบับ
เดิม
3.3 รู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา:หมายถึง รูปแบบการฝึ กฝน พัฒนา
บุคคลให้ มีความเจริ ญ มีศกั ยภาพสูงขึ ้น ด้ วยวิธีการฝึ กอบรมตามหลักการของไตรสิกขา เสริมและ
ผสานวิ ธี ด้ วยจิ ต วิ ท ยาการฝึ กอบรมพื น้ ฐาน ได้ แก่ ทฤษฎี แ รงจู ง ใจ (Motivation Theory)
ประกอบด้ วยหลักการใหญ่ ๓ ประการ คือ ศีล (Normal Behavior), สมาธิ (Concentration) และ
ปั ญญา (Wisdom) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการฝึ กอบรมตาม
หลัก ไตรสิก ขา(ในข้ อ 2.1) ได้ ข้อ สรุ ป ในการก าหนดขัน้ ตอนเป็ น 3 ขัน้ ตอน คื อ 1) ขัน้ น าสู่ก าร
พัฒนา 2) ขันการฝึ
้
กฝนอบรม 3) ขันบรรลุ
้
ผลการพัฒนา ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงขอนาเสนอขันตอนทั
้
ง้ 3
ดังกล่าว เป็ นโครงสร้ างหลัก และกาหนดกระบวนการต่างๆ เป็ นโครงสร้ างรอง โดยลาดับต่อไป
3.3.1 ขัน้ นาสู่การพัฒนา
1) กระบวนการกัลยาณมิตร: จุดเริ่มต้ นของการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
ผู้ให้ ข้อมูลเห็นตรงกันโดยส่วนใหญ่วา่ เริ่มต้ นที่ปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ เสียง
จากผู้อื่น และโยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดยแยบคาย ดังการแสดงความคิดเห็นสอดคล้ อง
กันของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 1 และผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 ที่ให้ คาตอบประเด็นจุดเริ่มต้ นของการศึกษา เริ่มที่
ไหน ว่า
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ผูใ้ ห้ข้อมูลท่านที ่ 1: “ฝึ กคนให้รู้จกั คิ ด การศึกษาจะศูนย์ ป่าวถ้าคนไม่รู้จกั คิ ด ฉะนัน้ พระ
อาจารย์ จึงพูดไว้เสมอว่า การศึกษาเริ่ มต้นก็ต่อเมื ่อคนรู้จกั คิ ด คุณต้องออกแบบการฝึ ก ให้คนมี
ทักษะการคิ ดเชิ งวิ เคราะห์ ซึ่ งการคิ ดแบบโยนิ โส-มนสิ การมี 10 วิ ธี ใช่ไหม (A34) นี ม้ นั เป็ นหลักคู่
กัน สัมมาทิ ฐิ มันจะเกิ ดไม่ได้ถา้ ไม่มีปัจจัยของสัมมาทิ ฐิ ปรโตโฆสะกับโยนิ โสมนสิ การ ตัวนี แ้ หละ
เพราะฉะนัน้ มันต้องเป็ นโมเดลนัน้ เลย เรี ยกว่าปัจจัยของสัมมาทิ ฐิหรื อจะเรี ยกว่า กระบวนการ
สร้างสรรค์ศรัทธา ก็ได้มนั คืออันเดียวกัน...”. (A33, A34)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลท่านที ่ 2: “ปัญญาก็เกิ ดขึ้นจากกัลยาณมิ ตร คือ ผูม้ ีสมั มาทิ ฐิ และเกิ ดโดยการ
โยนิ โสมนสิ การ คื อ การสื บค้นภายใน ก็มีเพี ยง 2 Factor นี ้เท่านัน้ เอง ก็จะมี ปรโตโฆสะ และโยนิ โส
มนสิ การ”
จากข้ อมูลดังกล่าว พบว่า การฝึ กอบรมในการพัฒ นามนุษย์ ตามรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ทางพุทธศาสนา เริ่มต้ นจากปั จจัย 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อื่น หรื อเสียงจาก
กัลยาณมิตร (เป็ นปั จจัยภายนอก) และโยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดยแยบคาย (เป็ นปั จจัย
ภายใน) ดังนัน้ ในการกาหนดกระบวนการแรกควรเริ่มจากปั จจัยที่ 1 คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อื่น
หรื อ เสียงจากบุคคลผู้เป็ นกัลยาณมิตร ก่อน ในที่นี ้ ผู้วิจยั จึงกาหนดกระบวนการแรก โดยให้ ชื่อว่า
กระบวนการกัลยาณมิตร ซึง่ เป็ นอันเดียวกันกับปั จจัยที่ 1 คือ ปรโตโฆสะ นัน่ เอง
2) กระบวนการสร้ างฉั น ทะ ด้ ว ยแรงจู ง ใจ 3 ประการ: เมื่ อ ก าหนด
กระบวนการกัลยาณมิตรเป็ นกระบวนการแรกแล้ ว ผู้วิจยั พบว่า การแสดงทัศนะของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่
1 ได้ ก ล่า วเชื่ อมโยงกับ ทฤษฎี ท างจิ ตวิท ยา คื อ ทฤษฎี แรงจูงใจ ที่ ส ามารถประยุกต์ ใช้ ร่วมกับ
รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาได้ ดังนี ้
“Motivate ก็คือการเสริ มแรงก็คืออิ ทธิ บาท 4 ฉันทะคนเราทาอะไรต่างต้องมีฉนั ทะ สัมเพ
ธัม มา ฉันทะมู ลกา กรรมทัง้ ปวงมี ฉนั ทะเป็ นมู ล คนเราถ้ามัน มี ฉันทะคื อ Motivate ขึ้ น แล้วจะ
อยากทาโน้นทานีแ่ ล้วมันทาได้ทกุ อย่างแต่ถา้ ไม่มี ฉนั ทะไม่มี Motivate ฉันทะจะทาอะไม่ได้สกั อย่าง
Motivation ต้ อ งการ Motivator ต้ อ งมี ค นมาจุ ด ประกายคนที ่ จุ ด ประกายก็ คื อ กั ล ยาณมิ ตร
กัลยาณมิ ตรจะเป็ นตัวทีม่ าจุดให้เกิ ด Motivation คือฉันทะ บางคนที ม่ ี ฉนั ทะจะทานูน้ ทานีส้ ารพัด
ทาให้ทกุ อันโยงเข้าหาธรรมะได้หมดเลยเห็นไหม” (B12)
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จากข้ อคิดเห็นดังกล่าว ผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 1 กล่าวว่า ฉันทะ (ความพึงพอใจ) คือ
Motivate เป็ น ตัวเดีย วกัน มี ความเชื่ อมโยงกัน และพบค าที่ มีความหมายเหมื อนกัน อีกคา คื อ
Motivator กับ กัลยาณมิตร ว่า เป็ นคนจุดประกายให้ เกิด Motivate หรื อ ฉันทะ (ความพึงพอใจ)
ดังนัน้ หากกาหนดกระบวนการกัลยาณมิตร เป็ นเหมือน Motivator กระบวนการที่ 2 ก็ควรเป็ น
กระบวนการสร้ างฉัน ทะ ด้ วยแรงจูงใจ (Motivate) ในการนี ้ ผู้วิจัยจึงพิ จารณาเชื่ อมโยงข้ อมูล
ดังกล่าว และกาหนดกระบวนการที่ 2 โดยอาศัยทฤษฎีสร้ างแรงจูงใจ ใช้ ชื่อว่า กระบวนการสร้ าง
ฉันทะ ด้ วยแรงจูงใจ 3 ประการ ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์ และแรงจูงใจใฝ่ อานาจ
3.3.2 ขัน้ การฝึ กฝนอบรม: การฝึ กฝนอบรมตามหลักไตรสิกขา ประกอบด้ วย
กระบวนการ 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ และปั ญญา เป็ นกระบวนการอันเป็ นต้ นฉบับดังเดิ
้ มของ
พระพุทธศาสนา อันมีความสมบูรณ์แบบในหลักไตรสิกขาเองอยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงยึดถือรูปแบบ
และวิธีการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาดังเดิ
้ มไว้ ทุกประการ โดยมิได้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลัก
ไตรสิกขาแต่อย่างใด มีเพียงการเสริ มเทคนิค วิธีการของจิตวิทยาการฝึ กอบรม ที่สามารถปรับใช้
ในหลักไตรสิกขาได้ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกม การแสดงบทบาทสมมติ ตามทัศนะของผู้ให้
ข้ อมูลท่านที่ 2 ดังนี ้
“คาสอนศาสนาพุทธเนีย้ จบไปเรี ยบร้อยแล้ว ทาตามทีเ่ ขาสอนมา ได้แล้วครับ ไม่ตอ้ งไป
ใส่ Bandura ไม่ ต้อ งเอาไปใส่ John duey ไม่ ต้อ งใส่ Skinner ไม่ ต้อ งใส่ Pavlov…. ไม่ ต้อ งใส่
อะไรแล้ว ไม่ตอ้ งเลย ไม่เช่นนัน้ เราจะ...ทาศาสนาพุทธเสียหาย วิ เคราะห์ มนั คนละฐานคิ ดน่ะครับ
Bandura เป็ น Behavior …พฤติ กรรมนิ ยม เป็ นเสีย้ วเล็กๆ ของพระพุทธศาสนาด้วยซ้ า ของพุทธฯ
เรามี มโนกรรม วจี กรรม กายกรรม Behavior เป็ น Part 1 เล็กๆ ของกายกรรมด้วยซ้ า ถ้าจะเอา
สิ่ งทีใ่ หญ่ๆ กว่ามาลบ เฉลีย่ สิ่ งทีเ่ ล็กๆ กว่าเนีย้ มันไม่ได้” (B22) ….
นอกจากนัน้ ได้ นาแนวทางแห่งมรรคมีองค์ 8 เป็ นกระบวนการฝึ กฝนอบรมของ
หลักไตรสิกขา ให้ สอดคล้ องตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ เสนอว่า “ วิถีของไตรสิกขา เขาก็เรี ยกว่า วิถีของ
มรรคมีองค์ 8 อยู่แล้ ว อย่างนีค้ รับ มันก็สมบูรณ์ ในตัวของมันหมดแล้ ว ” (A11, A21, A31) ตาม
ตาราง ดังนี ้
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ตาราง 11 วิถีของมรรคมีองค์ 8
กระบวนการศีล
สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)
สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ)
สัมมาอาชีวะ (เลี ้ยงชีพชอบ)

กระบวนการสมาธิ
สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)
สัมมาสติ (ระลึกชอบ)
สัมมาสมาธิ (จิตมัน่ ชอบ)

กระบวนการปั ญญา
สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)
สัมมาสังกัปปะ (ดาริชอบ)

3.3.3 ขัน้ บรรลุผลการพัฒนา
1) กระบวนการเห็ น แจ้ งด้ วยตนเอง: ในส่ ว นของกระบวนการนี ้ เป็ น
กระบวนการที่ผ้ รู ับการฝึ กอบรมฯ แล้ ว เกิดปั ญญา คือ โยนิโสมนสิการ สามารถเข้ าใจได้ อย่างชัด
แจ้ งด้ วยตนเองถึงรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
ตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลท่านที่ 2 ได้ แสดงทัศนะไว้ วา่
ความรู้ในศาสนาพุทธ คื อ ประจักษ์ แจ้งโดยตรง (experientual) คื อ สันทิ ฏฐิ โก ประจักษ์
แจ้งด้วยตนเอง ถ้ามี คนบอกว่า อร่ อย กิ นก๋ วยเตี ๋ยวอร่ อย แล้วคุณ ก็ บอกว่า เฮ้ย อร่ อยเว้ย...นี ่
ความรู้ แ บบประเภท Interactual เราต้ อ ง experience กั บ อร่ อ ย จึ งจะรู้ ม ั น คื ออะไรนะ
เพราะฉะนัน้ ผู้น ากลุ่ม จริ งๆ จะต้องน าคนไป experience กับอร่ อย หรื อว่ า ทุกข์ หรื อว่ า สุข
ภายในใจทีล่ ึกซึ้ง ซึ่งวิ ทยากรต้องเตรี ยมตัวมาดีมาก (B11)
2) กระบ วนการสร้ างภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ยธรรมด้ วยตน เอง: ใน
กระบวนการนี ้ เป็ นกระบวนการเสริ มสร้ างและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็ นกระบวนการที่เกิดได้
ยากมาก ต้ องอาศัยการสร้ างฉันทะและกระบวนการพัฒนา ฝึ กฝนอบรมทังหมดเป็
้
นแรงจูงใจให้
เกิดการเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ได้ ตามที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลท่านที่ 2 ได้ ตกั เตือน เน้ นย ้า ชีใ้ ห้ เห็นคุณค่าของการฝึ กฝนด้ วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องว่า
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“ก็แหงล่ะซี ่....ก็กลับมา ไม่ฝึกปฏิ บตั ิ เอง มันไม่เหมื อนกิ นข้าว ที จ่ ะอิ่ มไปเรื ่อยๆ น่ะครับ
มันต้องทาทุกขณะ ครับ คุณ...พิ จารณาเองนะ มันไม่มีสมาธิ ที่ได้ ตรงจุดนัน้ แล้วก็...ถ้าคิ ดอย่าง
นั้น เป็ นเรื ่ อ ง “อัต ตา” ละ สมาธิ คื อ การที ่ เรา Focus ความสนใจอยู่ ที่ สิ่ ง ที ่ เคลื ่ อ นไหวอยู่
ตลอดเวลา ถ้าเราคล้ายๆ ขาดสติ เราก็เสร็ จมันละ มันจะให้ได้สมาธิ ดารงอยู่ในใจแบบประเภท
มัน่ คง ดิ่ ง เป็ นอัตตาได้อย่างไร ? มันไม่ได้ละครับ แสดงว่าสอนไม่ถูก ทาไม่ถูก ใช่ไหม สมาธิ มนั
เป็ น Behavior ที ่เป็ นกงมอเตอร์ เช่ น ที ่ถีบจักรยานน่ะ ถี บจักรยานได้แล้ว ก็ ติดกับมอเตอร์ ใช่ป่ะ
สมาธิ ตอ้ งทาตลอด คือ จนเป็ นนิ สยั ครับ” (B11)
จากความคิ ด เห็ น ดังกล่าว น าไปสู่ข้อ สรุ ป ของรู ป แบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขาว่า หัวใจ ของการพัฒนา/เสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมให้ บรรลุผลสาเร็ จ คือ การมี
ปั ญญารู้แจ้ ง และศึกษาฝึ กฝนด้ วยตนเองอยู่เสมอ ต้ องผ่านประสบการณ์เรี ยนรู้ด้วยตนเอง จึงจะ
ประสบผลสาเร็ จ ตามความคิดเห็นที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลท่านที่ 2 ได้ สรุ ปเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
เป็ นสาคัญส่งท้ าย ว่า
“แต่พุทธศาสนานี ่เป็ น First person science คื อ ศึ กษาตนเอง ซึ่ งพวก Turk person
ด่ามากว่า ไม่น่าเชื อ่ ถื อได้...ก็เป็ นคติ ความเชื อ่ ของคน ซึ่ งจริ งๆ อยู่ทีห่ ลักสันทิ ฏฐิ โก ต้องเข้าใจใน
ระดับ Experiential…สันทิ ฏฐิ โก ให้ได้ แค่ Introductual น๊า ทาประโยชน์อะไรไม่ได้ ศาสนาพุทธ
ไม่ใช่ Introductual นะ เป็ นเรื ่องของความเข้าใจนะ” (B11)
สรุ ปการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม ด้ านวิชาการทางพระพุทธศาสนา และด้ านการพัฒนาภาวะผู้นาใน
องค์กร ผู้วิจยั พบว่า การฝึ กอบรมทางจิตวิทยา และการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ ในการฝึ กอบรม เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมได้ แต่ต้องดาเนินการด้ วยความ
ระมัดระวังไม่ให้ เนื ้อหาของทฤษฎีต้นฉบับเสียหาย ดังนัน้ จึงนาปั จจัยแห่งสัมมาทิฐิ คือ ปรโตโฆสะ
เสียงจากผู้อื่น คือ เสีย งจากกัลยาณมิตร และการฝึ กอบรมตามทฤษฎี จิตวิท ยา คือ การสร้ าง
แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นฐานเบื ้องต้ นนาสู่ความพึงพอใจ (ฉันทะ) และเข้ าสู่การฝึ กอบรมตาม
หลักไตรสิกขา เป็ น 3 ขันตอน
้
7 กระบวนการ ตามแผนผังแสดงขันตอนและกระบวนการฝึ
้
กอบรมฯ
ดังนี ้
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ภาพประกอบ 11 แผนผังแสดงขันตอนและกระบวนการฝึ
้
กอบรมฯ
ตอนที่ 4: การพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์ กร
4.1 การสรุ ปรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาด้ วยโมเดลพระธาตุเจดีย์:
จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกจนสามารถกาหนดขันตอนและ
้
กระบวนการของรูปแบบฯ เป็ น 3 ขันตอน
้
7 กระบวนการดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ จินตนาการนาขันตอน
้
และกระบวนการประกอบลงในภาพพระธาตุเจดีย์ อันเป็ นที่สกั การบูชาของพุทธศาสนิกชน และสื่อ
ความหมายถึงการฝึ กฝนจากพื ้นฐานจนบรรลุถึงจุดสูงสุด เรี ยกว่า โมเดลพระธาตุเจดีย์ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 12 โมเดลพระธาตุเจดีย์
จากโมเดลพระธาตุเจดีย์ การฝึ กอบรมฯ เริ่ มต้ นจากกระบวนการกัลยาณมิตรและ
การสร้ างความพึงพอใจ ตามทฤษฎีจิตวิทยา คือ การสร้ างแรงจูงใจ 3 (Motivation) เป็ นฐานที่มี
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ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ (ฉันทะ) อันนาเข้ าสู่การฝึ กอบรม ตามหลักไตรสิกขาอันเป็ นหัวใจ
สาคัญของการพัฒนา เป็ น 3 ขันตอน
้
7 กระบวนการ ดังนี ้
1. ขัน้ นาสู่การพัฒนา
1.1 กระบวนการกัลยาณมิตร เป็ นกระบวนการเดียวกันกับปรโตโฆสะ (เสียงจาก
ผู้อื่น) อันเป็ นจุดสาคัญ เริ่ ม ต้ น ด้ วยการที่ ผ้ ูอบรมเริ่ ม กระบวนการเรี ย นรู้ โดยท าตนเป็ น ปั จจัย
ภายนอก เป็ นเสมือน Motivator ผู้กระตุ้น สร้ างความสัมพันธ์ มิตรภาพระหว่างผู้อบรมและผู้รับ
การอบรม ให้ เกิดความรู้สกึ อบอุ่น สบายใจ เชื่อใจ และไว้ วางใจ ให้ ทกุ คนล้ วนเป็ นกัลยาณมิตรต่อ
กัน โดยผู้อบรมปฏิบตั ิตนตังอยู
้ ่ในหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ได้ แก่ 1) ปิ โย น่ารัก 2) ครุ
น่าเคารพ 3) ภาวนีโย น่าเจริ ญใจ 4) วัตตา รู้ จักพูดให้ ได้ ผล 5) วจนักขโม อดทนต่อถ้ อยคา
ต่างๆ 6) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่ องลึกซึ ้งให้ เข้ าใจได้ ง่าย 7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกั
นาในทางเสื่อมเสีย จากนันสร้
้ างบรรยากาศความเป็ นกัลยาณมิตรต่อกันระหว่างผู้อบรมและผู้รับ
การอบรม ด้ วยเทคนิค วิธีการของปั จจัยหลัก คือ ปรโตโฆสะ (Voice from other people) เสียง
จากผู้อื่นโดยเฉพาะเสียงจากกัลยาณมิตร คาว่า เสียงจากผู้อ่ ืน นี ้ มิได้ หมายถึงเพียงแค่การพูด
บรรยายของผู้อบรม แต่หมายถึง เทคนิควิธีการทางจิตวิทยาอื่นๆ ที่สามารถสื่อสาร จุดประกายให้
เกิดความเป็ นกัลยาณมิตรต่อกัน หรื อปฏิสมั พันธ์ ที่ดีต่อกันระหว่างผู้อบรมและผู้รับการอบรมด้ วย
ได้ แก่ การอภิปราย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมสารสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ ปั จจัยนี ้
เป็ นสิ่งสาคัญ ประการแรกในทุกกระบวนการฝึ กอบรม ที่ เป็ นพืน้ ฐานในการนาเข้ าสู่การพัฒ นา
เปรี ย บเสมื อ นการจุด ประกายไฟให้ เกิ ด ขึน้ ในครั ง้ แรกจึงเป็ น ปั จจัย ประการแรกที่ ผ้ ูอ บรมต้ อ ง
ดาเนินการก่อนเข้ าสูก่ ารฝึ กอบรม
1.2 กระบวนการสร้ างฉั นทะ (ความพอใจ) ได้ แก่ การสร้ างความพอใจในภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรม น้ อมนาให้ เกิดความพอใจในการฝึ กฝนตนเองตามรูปแบบ/หลักสูตรการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา แบ่งเป็ นความพอใจ 2 ระดับ คือ 1) ความพอใจเบือ้ งต้ น เกิ ดจากแรงจูงใจ
ภายนอก โดยการเสริ มแรง และใช้ กระบวนการอบรมฯ ของผู้อบรมต่อผู้รับการอบรมให้ เกิดความ
ประทับใจ ความรู้ สึกชื่นชมในการประกอบคุณความดีของผู้ นาเชิงจริ ยธรรม หรื อในการประสบ
ความสาเร็ จของบุคคลต้ นแบบผู้นาเชิงจริ ยธรรม นาให้ เกิดความพอใจในการฝึ กฝนตนเองตาม
รู ปแบบ/หลักสูตรการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา 2) ความพอใจรักใคร่ เกิดจากแรงจูงใจภายใน
เป็ น ความพอใจที่ จะฝึ ก ฝนและแสดงภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรมต่อเนื่ องด้ วยตนเอง ภายหลังผ่าน
กระบวนการเสริมแรง และกระบวนการฝึ กอบรมฯ เกิดเป็ นความพอใจรักใคร่ที่จะกระทา โดยใช้ ทฤษฎี
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แรงจูงใจ 3 ของ McClelland เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาพืน้ ฐานเพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม ร่วมกับหลักไตรสิกขา ดังนี ้
1.2.1 แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ (Achievement Motive) ได้ แก่ ความต้ องการหรื อแรง
บันดาลใจ ที่จะบรรลุผลสาเร็ จหรื อสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ เป็ นแรงขับภายในของบุคคลผู้มี
ลักษณะชอบแข่งขัน ตังเป้
้ าหมายในการประสบผลสาเร็ จ มีความรับผิดชอบในตนเองสูง ผู้อบรม
ดาเนินการโดยสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ รู ับการอบรมเห็นตัวอย่างการประสบความสาเร็ จของต้ นแบบผู้นา
เชิงจริ ยธรรม ได้ แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เป็ นต้ น โดยการบรรยายประกอบวีดี
ทัศน์ ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม สรุ ปผลอภิปรายในการน้ อมนาแนวทางปฏิบตั ิของต้ นแบบผู้นาเชิง
จริ ยธรรมมาใช้ ปฏิบตั ิในการครองตน ครองคน และครองงาน ตามตาแหน่งและหน้ าที่ของตน และให้
นามาสู่การปฏิบัติจริ งโดยมอบหมายการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมภายในองค์กร ให้ ผ้ ูเข้ ารับอบรมได้
ดาเนินการจนสาเร็จเอง
1.2.2 แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliative Motive) ได้ แก่ ความต้ องการ หรื อความ
ปรารถนาในการสร้ างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้อื่น ชอบการประสานความร่ วมมือในการ
ท างานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ผู้อ บรมด าเนิ น การโดยสร้ างแรงจูง ใจ เสริ ม แรง ตอบสนองความ
ต้ องการภายในด้ านการสร้ างความสัม พัน ธ์ / สานความสัมพั น ธ์ เคารพให้ เกี ยรติต่อกัน และ
สนับสนุนให้ บริ การต่อกันระหว่างผู้เข้ ารับการอบรม ผ่านตัวอย่างการประสบความสาเร็ จของ
ต้ น แบบผู้น าเป็ น แรงจูงใจใฝ่ สัมพัน ธ์ เป็ น ศูน ย์ รวมของมวลชน ได้ แก่ มหาตมะคานธี โดยการ
บรรยายประกอบวีดีทศั น์ ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุม่ สรุปผลอภิปรายในการน้ อมนาแนวทางปฏิบตั ิ
ของต้ น แบบผู้นาฯ มาใช้ ปฏิบัติ พร้ อมทัง้ เสริ มแรงด้ วยกิ จกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็ น การสร้ างแรง
บันดาลใจ ความมัน่ ใจในการดาเนินตามแรงจูงใจของตนเองต่อไป
1.2.3 แรงจู ง ใจใฝ่ อ านาจ (Power Motive) ได้ แ ก่ ความต้ องการ หรื อ ความ
ปรารถนาในการมีอานาจ หรื ออิทธิ พลในการสัง่ การ ควบคุม โน้ มน้ าวบุคคลอื่นให้ ทาในสิ่งที่ตน
ต้ องการ เป็ นลักษณะของบุคคลที่มีความเป็ นผู้นาสูง แต่อาจหนักไปในทางลุแก่อานาจฝ่ ายตนได้
โดยง่าย ดังนัน้ ผู้อบรมดาเนินการโดยสร้ างแรงจูงใจ เสริ มแรง ตอบสนองความต้ องการในการมี
อานาจของผู้รับอบรม ผ่านการบรรยายบรรยายประกอบวีดีทศั น์ ยกตัวอย่างของต้ นแบบผู้นาเป็ น
แรงจูงใจใฝ่ อานาจ ได้ แก่ วลาดิเมี ยร์ ปูติน (ประธานาธิ บดีของประเทศรัสเซีย) อภิปราย ข้ อดี
ข้ อเสียการใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นาดังกล่าว เพื่อนาไปปรับใช้ ให้ เหมาะกับบริ บทการทางาน
ในตาแหน่ง หน้ าที่ของตนเอง
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2. ขัน้ การฝึ กฝนอบรม
2.1 กระบวนการของปั ญญา
2.1.1 สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) คือ การตังความคิ
้
ดให้ ตรงทาง มีความคิด
ถูกต้ องดีงาม ตามทานองครองธรรม ไม่หลงผิดด้ วยความไม่ร้ ู (อวิชชา) อันนาไปสู่ความมืดบอด
ทางปั ญ ญา เกิ ด จากปั จจัย 2 ประการ คื อ 1) ปรโตโฆสะ เสี ย งจากผู้อื่ น โดยเฉพาะเสี ย งจาก
กัลยาณมิตร เป็ นปั จจัยภายนอก กระตุ้นการพัฒนา และ 2) โยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดย
แยบคาย เป็ นปั จจัยภายใน เกิดจากการวิเคราะห์ ตรึกตรองในใจด้ วยตนเองจนเกิดปั ญญา นาสูก่ าร
ปฏิบตั ิตอ่ ไป
2.1.2 สัมมาสังกัปปะ (ความดาริ ชอบ) คือ การมีวิจารณญาณ รู้จกั พิจารณา
ไตร่ ตรองเหตุผลจนนาไปสู่การแก้ ปัญหาชีวิต ปั ญหาการพัฒนาองค์กร อย่างเป็ นระบบ โดยลึกซึ ้ง
ด้ วยตนเอง เป็ นองค์ธรรมที่เกิดโดยอาศัยปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้อื่น) และ โยนิโสมนสิการ (การ
พิจารณาในใจโดยแยบคาย) เป็ นรากฐานในการพัฒนา นาไปสู่ศรัทธา ความเลื่อมใสอันแน่วแน่
มัน่ คง เชื่อมัน่ ที่จะน้ อมใจให้ เกิดความดาริ หรื อ ให้ เกิดปณิธานในการทาความดีโดยชอบยิ่งขึ ้นไป
อันเป็ นขันตอนขั
้
นสู
้ งของการบรรลุผลการพัฒนา
2.2 กระบวนการของสมาธิ
2.2.1 สัมมาวายามะ การทาความเพียรโดยชอบ มีความขยันหมัน่ เพียรอย่างตัง้
มัน่ ดาเนินการงานต่างๆ ด้ วยความอดทนต่อเนื่องไม่ท้อถอย
2.2.2 สัมมาสติ การมีความระลึกได้ ของจิตโดยชอบ มีความระลึกเท่าทันจิตของ
ตน กาหนดจิตของตนได้ ก่อนจะกระทา พูด หรื อคิด สามารถกาหนดระลึก ได้ เกิดวิจารณญาณ
ตรึกตรอง ใคร่ครวญก่อนอย่างมีเหตุผล
2.2.3 สัมมาสมาธิ การมีความตังมั
้ น่ ของจิตโดยชอบ มีจิตรู้ ตวั ทัว่ พร้ อม จิตมีความ
นิ่ง แน่วแน่ มีกาลังในการรับมือกับสถานการณ์ หรื อทางานภายใต้ ความกดดันต่างๆ ได้ โดยไม่
หวัน่ ไหว อันเป็ นสภาวะจิตใจที่มีความสุข สดชื่น แจ่มใส และมัน่ คงเป็ นปรกติ
2.3 กระบวนการของศีล
2.3.1 สัมมาวาจา การพูดดี สารวมวาจา ใช้ คาพูดประกอบด้ วยเมตตา สามารถ
ชี ้แนะ โน้ มน้ าวใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ดาเนินงานประสบผลสาเร็จด้ วยดี
2.3.2 สัมมากัมมันตะ การทาการงานดี สารวมกาย มีพฤติกรรมแสดงออกทาง
กายด้ วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่ลแุ ก่อานาจของตนในการเบียดเบียนผู้อื่น
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2.3.3 สัมมาอาชี วะ การประกอบอาชี พดี ดาเนิ นชี วิต เลีย้ งชี พของตนด้ วยความ
สุจริ ต ไม่ทุจริ ต คอรัปชัน่ สามารถบริ หารปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชา และพัฒนาองค์กรให้ สงบสุข
และมีความเจริญยัง่ ยืน
3. ขัน้ บรรลุผลของการพัฒนา
3.1 กระบวนการเห็นแจ้ งด้ วยตนเอง คือ เห็นแจ้ งโดยประจักษ์ ตระหนักถึง
ผลประโยชน์ หรื อคุณ ค่าของการฝึ กฝนอบรมตามรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาด้ วย
ตนเอง ภายหลังผ่านกระบวนฝึ กฝนอบรมฯ แล้ ว เกิดความสว่างของปั ญญาควบคูก่ บั ศรัทธาในการ
ที่จะดาเนินการเรี ยนรู้และฝึ กฝนในกระบวนการของไตรสิกขาในชีวิตของตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป
3.2 กระบวนการแสดงภาวะผู้ น าเชิงจริ ยธรรม 6 ด้ วยตนเอง ได้ แก่ การ
แสดงออกของบุคคลผู้ผ่านการอบรม ด้ วยการสร้ าง หรื อ วางแผนในการพัฒนาได้ ด้วยตนเอง เป็ น
การผลิดอกออกผล สร้ างพฤติกรรมอันเป็ นคุณ ลักษณะของผู้นาเชิงจริ ยธรรม คือ การครองตน
ครองคน และครองงาน นาองค์กรสูเ่ ป้าหมายความสาเร็จ อันได้ แก่ การสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
6 ประการ ดังนี ้
1) การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (manifests honesty) หมายถึง ลักษณะ
ของผู้น าที่ ยึ ด มั่น ธ ารงไว้ ซึ่ง ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ไม่ แ สดงออกถึ ง ความโลภ หรื อ ความทุ จ ริ ต
(Corruption) โดยปฏิบตั ิตนให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีตอ่ บุคคลในองค์กร
2) การแสดงออกถึงความยุติธรรม (shows justice) หมายถึง ลักษณะของผู้นาที่
แสดงออกให้ เห็น ถึงความเที่ ยงธรรม ยุติธรรม ไม่ลาเอียง หรื อเห็ น แก่พวกพ้ องของตนเอง เป็ น
พฤติกรรมแสดงให้ ผ้ ตู ามในองค์กรเกิดความมัน่ ใจหรื อเชื่อมัน่ ในตัวผู้นาว่า มีความโปร่ งใส ชัดเจน
ตรงไปตรงมา
3) การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น (respect others) หมายถึง ลักษณะที่แสดงออก
ของผู้นาด้ วยการเคารพและให้ เกียรติในสิทธิการแสดงออกทางความคิด และศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษ ย์ ของผู้ตาม เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ูตามสามารถปฏิบัติงานให้ ประสบผลสาเร็ จและบรรลุตาม
เป้าหมาย
4) การให้ บ ริ ก ารคนอื่ น (serves others) ลัก ษณะที่ แสดงออกของผู้น าใน
ฐานะเป็ นผู้ให้ บริ การผู้ตามให้ เกิดความประทับใจ โดยให้ การสนับสนุน ส่งเสริ มในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อโน้ มน้ าวจูงใจให้ ผ้ ตู ามสามารถปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมาย
5) การใช้ อานาจและอิทธิ พลอย่างเหมาะสม (Use of suitable power and
influence) หมายถึง ลักษณะการใช้ อานาจและอิทธิพลของผู้นาที่เป็ นไปโดยยึดหลักความถูกต้ อง

131
ชอบธรรม และประโยชน์สว่ นรวมเป็ นใหญ่ ไม่ลแุ ก่อานาจ กระทาการตามอาเภอใจหรื อตามความ
ต้ องการของตนเอง ทังไม่
้ เป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้ องการของบุคคลบางคน บางกลุม่
6) การเสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ ในกลุ่ ม (builds community) หมายถึ ง
ลักษณะของผู้นาที่ มี พ ลังขับ เคลื่อน สร้ างสรรค์ ให้ เกิ ดการท างานร่ วมมื อกัน ของที มงานด้ วยดี
เพื่อให้ บรรลุส่เู ป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตกลงร่ วมกัน หรื อกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน ตลอดจนทางานให้ สาเร็จด้ วยกัน
4.2 การพัฒนาหลักสูตรและรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ าง
ภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมด้ ว ยการตรวจสอบโดยผู้ เชี่ ย วชาญ: ในการวิ จัย นี ้ เมื่ อ ได้ ศึก ษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์จนสามารถสร้ างรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาแล้ ว ผู้วิจยั ได้ สร้ าง
หลักสูตรการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาฯ โดยอาศัยรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาฯ เป็ น
โครงสร้ างในการสร้ างกิ จกรรมการฝึ กอบรมในแต่ละชั่วโมง กาหนดและสร้ างหลักสูตรการศึกษา
(Module) ตามขันตอน
้
3 และกระบวนการ 7 ประกอบด้ วย 5 โมดูล คือ นาเข้ าสู่การพัฒนาภาวะผู้นา
เชิงจริ ยธรรม, การครองตน, การครองคน, การครองงาน และการบรรลุผลการพัฒนา จากนัน้ ได้ นา
หลักสูตรการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาฯ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ แก่ รศ.ดร. ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่น
เพ็ชร์ , ผศ.ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ,ผศ.ดร. วิธัญญา วัณโณ, อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย
และ อาจารย์ ดร. ชัญญา ลี ้ศัตรู พ่าย ได้ ตรวจสอบเนื ้อหาของหลักสูตรฯ ได้ แก่ ความสอดคล้ อง
ของรู ปแบบฯ กับ หลักสูตรฯ ความเหมาะสมของกิจกรรมพร้ อมข้ อปรับปรุ งกิจกรรมในหลักสูตรฯ
สาหรับ เสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรมให้ ต รงตามวัต ถุป ระสงค์ สรุ ป ประเด็ น ส าคัญ ในการ
ตรวจสอบแล่ะปรับปรุงรูปแบบฯ กับ หลักสูตรฯ ดังนี ้
1) ความสอดคล้ องของรู ปแบบฯ กับ หลักสูตรฯ: พิจารณาความเหมาะสมของ
การตังชื
้ ่อโมดูลที่ 1-5 ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ค่อนข้ างมีความเห็นด้ วยกับการตังชื
้ ่อโมดูลที่ 1-5 แม้
จะมีบางท่านแสดงข้ อสงสัย ผู้วิจยั ได้ ชี ้แจงว่า กระบวนการที่ 1-2 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร และ
กระบวนการสร้ างฉันทะ เป็ นกระบวนการหลักพื ้นฐานที่ดาเนินการก่อนในทุกโมดูลก่อนเริ่ มกิจกรรม
ส่วนกระบวนการอื่นๆ เป็ นไปตามลาดับขันการพั
้
ฒนาตามหลักไตรสิกขา โดยแสดงความเชื่อมโยง
โมดูลแต่ละโมดูลกับขันตอนและกระบวนการของรู
้
ปแบบฯ ที่เน้ นในการดาเนินการอบรมฯ (ตาม
ตารางที่ ) ดังนี ้

132
ตาราง 12 ความเชื่อมโยงโมดูลแต่ละโมดูลกับขันตอนและกระบวนการของรู
้
ปแบบฯ ที่เน้ นในการ
ดาเนินการอบรมฯ
ที่
1

ชื่อโมดูล
การนาเข้ าสูก่ ารพัฒนาภาวะ

ขัน้ ตอน
1. ขันน
้ าสูก่ ารพัฒนา

ผู้นาเชิงจริ ยธรรม
2

3

4

5

การครองตน

กระบวนการ
1. กระบวนการกัลยาณมิตร
2. กระบวนการสร้ างฉันทะ

2. ขันการฝึ
้
กฝนอบรม

1. ปั ญญา

2.1 ความซื่อสัตย์สจุ ริต

2. สมาธิ

2.2 ความยุติธรรม

3. ศีล

การครองคน

2. ขันการฝึ
้
กฝนอบรม

1. ปั ญญา

3.1 การให้ เกียรติผ้ อู ื่น

2. สมาธิ

3.2 การให้ บริการผู้อื่น

3. ศีล

การครองงาน

2. ขันการฝึ
้
กฝนอบรม

1. ปั ญญา

3.1 การใช้ อานาจและอิทธิพล

2. สมาธิ

3.2 การสร้ างความร่วมมือในกลุม่

3. ศีล

การบรรลุผลการพัฒนา

3. ขันบรรลุ
้
ผลการพัฒนา 1.เห็นแจ้ งด้ วยตนเอง
2.แสดงภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม 6
ด้ วยตนเอง

จากตารางความสัมพันธ์ ระหว่างโมดูลกับขันตอนและกระบวนการดั
้
งกล่าว การนา
กระบวนการไตรสิกขาเริ่ มต้ นจากปั ญญา, สมาธิ และ ศีล ตามลาดับ เป็ นผลจากการศึกษาแนวคิด
ของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) (2546: 52) ได้ แสดงทั ศ นะไว้ ว่ า “ระบบการปฏิ บั ติ ข อง
พระพุทธศาสนานี ้ดูเหมือนว่า เวียนกลับไปกลับมา คือ การปฏิบตั ินนเริ
ั ้ ่ มจากศีลเข้ าไปหาจิตหรื อ
สมาธิ แล้ วจากสมาธิก็โยงไปหาปั ญญา แต่ในทางกลับกัน เวลาส่งผลนี่ปัญญาส่งผลมาสู่ระดับ
สมาธิของจิต แล้ วสมาธิก็ส่งผลมาสู่พฤติกรรมระดับศีล ทังหมดนี
้
้เป็ นระบบความสัมพันธ์ ในองค์
รวมของชีวิตที่ดีงามของมนุษย์ ” และเมื่อเสนอแนวคิดนี ้สู่การวิพากย์ในการสัมภาษณ์ เชิงลึกของ
ผู้ให้ ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความเห็นสอดคล้ องกับพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) มี
เพี ยงผู้ให้ ข้อมูลท่ านหนึ่งที่ ก ล่าวว่า การฝึ กปฏิ บัติไม่สามารถแยกเป็ น Function ได้ เพราะศี ล
สมาธิ ปั ญญา เกิดขึ ้นในขณะจิตเดียว จากการศึกษา วิเคราะห์ของผู้วิจยั เชื่อถือแนวคิดการเกิดขึ ้น
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ของศีล สมาธิ ปั ญ ญาในขณะจิตเดียว แต่เมื่อต้ องสร้ างรู ปแบบและกระบวนการฝึ กอบรมตาม
โมเดลและโมดูล จึงเห็ น พ้ องความเหมาะสมตามแนวคิ ด ของกระบวนการฝึ ก อบรมตามหลัก
ไตรสิกขาที่ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงไว้ ในทางกลับกัน คือ เวลาส่งผลจากภายในควร
เริ่ มต้ นจากปั ญญา สู่สมาธิ และศีล ตามลาดับ ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงกาหนดกระบวนการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา ตามแนวคิดเวลาส่งผลจากภายใน เริ่มต้ นจากปั ญญา สูส่ มาธิ และศีล
2) เนื ้อ หา ความเหมาะสมของกิ จ กรรม พร้ อมข้ อปรั บ ปรุ งกิ จ กรรมและ
หลักสูตรฯ: ผู้เชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบเนื ้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมในหลักสูตร วิธีการเขียน
และกรุ ณาให้ ข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ มากมาย ซึ่งผู้วิจยั ได้ ปรับปรุ งตามประเด็น เช่น กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม ตัดการรายงานตัวเสมือนมีความผิดออก เมื่อผู้รับอบรมปฏิบตั ิท่าทางผิดแปลก
จากเพื่อนตามคาสัง่ ปฏิบตั ิของผู้อบรม, ปรับกิจกรรมการสร้ างความพอใจให้ ตรงตามทฤษฎีการ
สร้ างแรงจูงใจ 3 ประการ, ตัดการอภิปรายเนื่องด้ วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปบางคลิป
ที่มีผลกระทบออก, ตัดการชี ้นาให้ เกิดความชอบในคุณลักษณะผู้นาผู้เป็ นต้ นแบบ ให้ อิสระในการ
เลื อ กและแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผู้ น าในอุ ด มคติ ข องผู้ รั บ อบรมแต่ ล ะท่ า น , ตั ด คลิ ป
ประกอบการบรรยายที่ไม่เหมาะสมออก และปรับการบรรยายประกอบคลิปให้ เหมาะสมกับเนื ้อหา
และเวลาในการฝึ ก อบรม, การเพิ่ ม ใบงาน ประกอบกิ จ กรรมภายหลังการอภิ ปรายตามความ
เหมาะสม, การปรับลดโครงการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมในองค์กรภายหลังเสร็จสิ ้นการฝึ กอบรม
ออก เนื่องจากเป็ นการสร้ างภาระแก่ผ้ รู ับอบรมมากเกินไป และในการปฏิบตั ิจริงได้ รับความร่วมมือ
น้ อย จึงปรับเป็ นการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมด้ วยตนเอง เมื่อต้ องอยู่
ในสภาพการปฏิบตั ิงานตามปรกติในชีวิตจริ ง สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ เพียงใด เป็ นต้ น นอกจาก
ประเด็น ดังที่ แสดงไว้ แล้ ว การประเมิ น ผลโดยเฉพาะการฝึ ก สมาธิ ปั ญญา เป็ นข้ อจากัดในการ
ประเมิน ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ เสนอว่า การประเมินผลให้ มีความเที่ยงตรงเป็ นสิ่งที่
ทาได้ ยาก เพราะเป็ นสภาวะจิต ต้ องอาศัยการสังเกต สัมภาษณ์ เป็ นพิเศษด้ วยผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้ ใน
ที่ นี ้ ด้ ว ยข้ อ จ ากัด ความลึก ซึง้ ในการสร้ างแบบสัง เกต แบบสัม ภาษณ์ และระยะเวลาที่ ต้ อ ง
ดาเนินการยาวนานขึ ้น จึงวัดได้ เพียงแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมในระดับพฤติกรรมเท่านัน้
เป็ นข้ อเสนอเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ สาหรับผู้สนใจพัฒนาให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นต่อไป
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ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจยั เชิงปริมาณ
การดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 2 นี ้ เป็ นการดาเนินการตรวจสอบรูปแบบการฝึ กอบรมตาม
หลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ด้ วยรูปแบบการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (QuasiExperimental Design) กลุ่ ม วัด ก่ อ นและหลั ง มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม แต่ ไ ม่ มี ก ารสุ่ ม แบบสมบู ร ณ์
(Nonrandomized Control Group Pretest- Posttest Design) (อิ ท ธิ พั ท ธ์ สุว ทั น พรกู ล , 2561:
141-145) แบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ทดลอง 12 คน และกลุม่ ควบคุม 12 คน
ตอนที่ 1: หลักสูตรการฝึ กอบรม ที่สร้ างและพัฒนาจากรูปแบบการฝึ กอบรมตาม
หลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
จากโครงร่างของ “รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา” ที่ได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และสร้ างเป็ น 3 ขันตอน
้
7 กระบวนการ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ระยะที่ 1 ดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ นา
รู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เป็ นโครงร่ างในการสร้ างและพัฒนาเป็ น “หลักสูตรการ
ฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา” กาหนดหัวข้ อการอบรมตามขันตอนและกระบวนการของรู
้
ปแบบ คือ
1) ขันน
้ าสู่การพัฒนา 2) ขันการฝึ
้
กฝนอบรม 3) ขันบรรลุ
้
ผลการพัฒนา จากนัน้ กาหนดหลักสูตร
การศึกษา หรื อ โมดูล ตามขันตอนการฝึ
้
กอบรม ผสมกับ หัวข้ ออันเป็ นเกณฑ์ในการฝึ กอบรมภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรม 3 ประการ คือ การครองตน การครองคน และการครองงาน บางโมดุลประยุกต์ใช้
กระบวนการครบถ้ วน บางโมดุลใช้ กระบวนเพี ยง 1-2 ตามความเป็ น ไปของลาดับขัน้ ตอนและ
กระบวนการพัฒนา ดาเนินการอบรมแบบ Intensive Course (หลักสูตรต่อเนื่อง) จานวน 2 วัน ใน
วันเสาร์ – อาทิ ตย์ ต่อด้ วยการอบรมแบบ Daily Course (หลักสูตรรายวัน) จานวน 1 ครัง้ เพื่ อ
ประเมิ น ผลการฝึ ก ฝนอบรมด้ ว ยตนเองของผู้รับ การฝึ ก อบรมฯ รวม เป็ น 18 ชั่วโมง โดยแบ่ ง
หลักสูตรเป็ น 5 โมดูล ดังนี ้
โมดุลที 1 การนาเข้ าสู่การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม: เนื ้อหาของโมดุลนี ้เน้ น
กระบวนการพัฒนาอันเป็ นฐานนาสู่การพัฒนา 2 กระบวนการ คือ กระบวนการกัลยาณมิตร และ
การบวนการสร้ างฉัน ทะ ความพอใจ ด าเนิ น กิ จกรรม โดยใช้ เทคนิ ค การฝึ ก อบรมตามปั จจัย
สัม มาทิ ฐิ ข้ อ ที่ 1 คื อ ปรโตโฆสะ เสี ย งจากผู้อื่ น ได้ แก่ เสี ย งของกัล ยาณมิ ต ร และตามทฤษฎี
แรงจูงใจ 3 ประการ คือ แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่ อานาจ
โมดุลที 2 การครองตน: เนื ้อหาของโมดุลนี ้มุ่งเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
ในด้ านการครองตน ประกอบด้ วยภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 2 คือ การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และ การแสดงออกถึ ง ความยุติ ธ รรม โดยเน้ น ฝึ ก ฝนที่ ก ระบวนการปั ญ ญา ได้ แ ก่ ปั จ จัย แห่ ง
สัมมาทิฐิ 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อื่น ได้ แก่ เสียงของกัลยาณมิตร ซึง่ ก็คือ ผู้อบรมทา
หน้ า ที่ เป็ น เสมื อ น Motivator ผู้จุด ประกายความคิ ด สร้ างแรงจูง ใจ สร้ างปั ญ ญาด้ ว ยวิ ธี ก าร
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บรรยาย ยกตัวอย่างจากกรณี ศึกษา และนาเข้ าสู่การอภิปราย และ โยนิโสมนสิการ พิจารณาในใจ
โดยแยบคาย ได้ แก่ การคิดวิเคราะห์พิจารณาในเชิงเหตุผล อะไร แบบไหน อย่างไร ? เพื่อให้ เกิด
ความรู้ และความเข้ าใจ และทัศนคติในการนามาพัฒนาตนเองต่อไป ซึง่ ในส่วนการเรี ยนรู้ของผู้รับ
การฝึ กอบรมเป็ นไปตามหลักธรรมหัวใจนักปราชญ์ 4 ประการ คือ 1) สุ. = การฟั ง 2) จิ. = การคิด 3)
ปุ. = การถาม 4) ลิ. = การเขียน โดยการปฏิบตั ิของผู้รับการอบรมด้ วยการฟั ง (สุ.) = เป็ นวิธีการ
เรี ยนรู้ในเทคนิคของปรโตโฆสะ การปฏิบตั ิของผู้รับการอบรมด้ วยการคิด (จิ.), การถาม (ปุ.) และ การ
เขียน (ลิ.) = เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ในเทคนิคโยนิโสมนสิการ พิจารณาในใจโดยแยบคาย
โมดุลที่ 3 การครองคน: เนื ้อหาของโมดุลนี ้มุ่งเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
ในด้ านการครองคน ประกอบด้ วยภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 2 คือ การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น และ การ
ให้ บริ การผู้อื่น ดาเนินการอบรมด้ วยกระบวนการปั ญญาเป็ นรากฐานเช่นเดิม โดยประยุกต์เทคนิค
วิธีการฝึ กอบรมทางจิตวิทยา ประกอบด้ วย กิ จกรรมกลุ่ม “ผู้น าแบบไหน” และ กิ จกรรมแสดง
บทบาทสมมติ และเพิ่มเติมกิจกรรมการไหว้ พระสวดมนต์ และฝึ กฝนวิธีการเจริ ญจิตภาวนา อัน
เป็ นการเริ่มฝึ กฝนในกระบวนการของสมาธิตอ่ ไป
โมดุลที่ 4 การครองงาน: เนื ้อหาของโมดุลนี ้มุ่งเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
ในด้ านการครองงาน ประกอบด้ วยภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 2 คือ การใช้ อานาจและอิทธิพลอย่าง
เหมาะสม และ การประสานความร่ วมมือในกลุ่ม ดาเนินการอบรมด้ วยกระบวนการปั ญญา และ
กระบวนการสมาธิเป็ นฐาน นาเข้ าสู่การฝึ กฝนในกระบวนการศีล (พฤติกรรม) ด้ วยกิจกรรมไหว้
พระสวดมนต์ การพูดสื่อสารงานในกลุ่ม = สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) ด้ วยกิจกรรมการเดินจงกรม
กิจกรรมคนใบ้ นาทางคนตาบอด และกิจกรรมการต่อสี่เหลี่ยม = สัมมากัมมันตะ การงานชอบ และ
การประชุมกลุม่ เพื่อวางแผนพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมในองค์กร = สัมมาอาชีวะ เลี ้ยงชีพชอบ
โมดุ ล ที่ 5 การบรรลุ ผ ลการพั ฒ นา: เนื อ้ หาของโมดุ ล นี ม้ ุ่ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
ประเมิ น ผล ในขัน้ ของการบรรลุ ผ ลการพั ฒ นา ประกอบด้ วยกระบวนการ 2 ขัน้ สุ ด ท้ าย คื อ
กระบวนการเห็นแจ้ งด้ วยตนเอง และ กระบวนการสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 6 ด้ วยตนเอง ด้ วย
การสังเกตอารมณ์ และความตังมั
้ น่ ของสมาธิของผู้รับการอบรมในกิจกรรมไหว้ พระสวดมนต์และ
เจริ ญภาวนา และด้ วยการตรวจสอบจากการอภิปรายผลการพัฒนาตนเอง และจากแผนงานในการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมในองค์กร
ตอนที่ 2: ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการดาเนินการตรวจสอบรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมนี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนิ น การทดลองกับ ผู้บริ ห าร และหัวหน้ างาน ขององค์ กร
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ปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดพะเยา ประกอบด้ วย กลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน ที่
ได้ รับ คัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และได้ รับ อนุ มัติ จ าก
ผู้บงั คับบัญชา รวมจานวน 24 คน การวิเคราะห์ข้อมูลได้ แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็ น 3 ส่วนตามลาดับดังนี ้
ส่วนที่ 1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมระยะก่อนและระยะ
หลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
1.1 คานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลคะแนนรวมของคะแนนภาวะผู้นา
เชิงจริ ยธรรม อันเป็ นคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 3 ระดับ คือ 1) แบบ
ประเมินโดยตนเอง 2) แบบประเมินโดยผู้บงั คับบัญชา 3) แบบประเมินโดยผู้ใต้ บงั คับบัญชา ใน
กลุม่ ทดลอง และ ควบคุม ระยะก่อนและหลังการทดลอง
1.2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ระหว่าง
ระยะก่ อ นและระยะหลังทดลอง ในกลุ่ม ทดลอง และกลุ่ม ควบคุม ด้ วยการทดสอบค่า t แบบ
สัมพันธ์กนั (Dependents Samples t-Test)
1.3 เปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของกลุม่ ทดลองในระยะก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง
1.4 เปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของกลุม่ ควบคุมในระยะก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง
ส่วนที่ 2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ระยะ
ก่อนทดลองและหลังทดลอง ของกลุม่ ควบคุม และกลุม่ ทดลอง ด้ วยการทดสอบค่า t แบบอิสระกัน
(Independents Samples t-Test)
ส่วนที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ ของคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมรายด้ านทัง้ 6 ด้ าน
ของกลุ่มตอบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม จานวน 100 คน กับ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จานวน 24 คน ที่ได้ รับการอบรมตามรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
ส่ วนที่ 1: การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมระยะก่อนและระยะ
หลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
1.1 คานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลคะแนนรวมของคะแนนภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรม อัน เป็ น คะแนนเฉลี่ ย จากแบบประเมิ น ภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรม 3 ระดับ คื อ 1) แบบ
ประเมินโดยตนเอง 2) แบบประเมินโดยผู้บงั คับบัญชา 3) แบบประเมินโดยผู้ใต้ บงั คับบัญชา ใน
กลุม่ ทดลอง และ ควบคุม ระยะก่อนและหลังการทดลอง ดังตาราง 4.6
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ตาราง 13 คะแนนรวมภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม จากคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม 3 ระดับ ของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ในระยะก่อนทดลอง และหลังทดลอง
กลุม่ ทดลอง
ผู้ทดลอง คะแนนรวมภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
คนที่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
1
188
189
2
210
216
3
179
186
4
159
167
5
207
213
6
217
222
7
208
214
8
195
207
9
179
196
10
194
207
11
216
224
12
201
219
196.08
205.00
x
S.D

17.43

17.22

ผู้ทดลอง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x

S.D

กลุม่ ควบคุม
คะแนนรวมภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
175
174
206
207
172
171
158
156
200
201
209
208
203
203
192
194
178
177
192
191
208
207
194
193
190.58
190.17
16.37

16.95

จากตาราง เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนรวมภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจากแบบประเมิน 3
ระดับ ของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง พบว่า กลุม่
ทดลองมีคะแนนรวมภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมระยะก่อนและหลังทดลอง เท่ากับ 196.08 คะแนน
และ 205.00 คะแนน ตามลาดับ โดยเพิ่มขึ ้น 8.92 คะแนน และกลุ่มควบคุม มีคะแนนรวมภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรมระยะก่อนและหลังทดลอง เท่ากับ 190.58 และ 190.17 คะแนน ตามลาดับ โดย
ลดลง 0.41 คะแนน
เพื่อทดสอบ ความแตกต่างของค่าคะแนนรวมภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจากแบบประเมิน 3
ระดับ ของกลุม่ ทดลอง และ กลุม่ ควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง และ หลังการทดลอง รวมทังค่
้ า
คะแนน ของกลุ่มทดลอง และกลุม่ ควบคุม ทังในระยะก่
้
อนการทดลอง และหลังการทดลอง จึงทา
การทดสอบทางสถิติด้วยค่า t (t-Test) เพื่อทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติตอ่ ไป
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1.2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ระหว่างระยะ
ก่อนและระยะหลังทดลอง ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมด้ วยการทดสอบค่า t แบบสัมพันธ์ กนั
(Dependents Samples t-Test) ดังตาราง
ตาราง 14 การเปรี ยบเทียบ คะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมรายด้ านทัง้ 6 ด้ าน ของกลุม่ ทดลอง ใน
ระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง

n

x

S.D

t

Sig.

1. คะแนนซื่อสัตย์ก่อนทดลอง
คะแนนซื่อสัตย์หลังทดลอง

12
12

30.75
30.58

3.42
4.70

.283

.782

2. คะแนนยุติธรรมก่อนทดลอง
คะแนนยุติธรรมหลังทดลอง

12
12

24.08
25.00

1.93
2.70

-1.836

.047

3. คะแนนเคารพผู้อื่นก่อนทดลอง
คะแนนเคารพผู้อื่นหลังทดลอง

12
12

24.75
37.83

2.53
2.44

-8.878

.000

4. คะแนนบริการผู้อื่นก่อนทดลอง
คะแนนบริ การผู้อื่นหลังทดลอง

12
12

29.83
31.58

3.51
2.50

-4.468

.001

5. คะแนนใช้ อานาจก่อนทดลอง
คะแนนใช้ อานาจหลังทดลอง

12
12

34.75
36.00

3.93
2.89

-3.045

.011

6, คะแนนสร้ างร่วมมือก่อนทดลอง
คะแนนสร้ างร่วมมือหลังทดลอง

12
12

43.08
44.00

5.78
5.46

-1.506

.160

จากตาราง เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม รายด้ านทัง้ 6 ด้ าน ของ
ผู้บ ริ ห ารและหัวหน้ างานองค์ ก ร ของกลุ่ม ทดลอง ระยะก่ อนและระยะหลังการทดลอง พบว่า
คะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 3 ด้ าน คือ ด้ านที่ 3 เคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น และด้ านที่ 4 ให้ บริ การ
ผู้อื่น มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้ านที่ 2
ความยุติธรรม และ ด้ านที่ 5 การใช้ อานาจและอิทธิพล มีคะแนนภาวะผู้นาเชิ งจริ ยธรรมเพิ่มขึ ้น
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่ 1
ความซื่อสัตย์ และด้ านที่ 6 การสร้ างความร่วมมือในกลุ่ม คะแนนระยะก่อนการทดลอง และระยะ
หลังการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตาราง 15 การเปรี ยบเทียบ คะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของกลุม่ ทดลอง ในระยะก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง
กลุม่ ทดลอง

N

คะแนนก่อนการทดลอง
คะแนนหลังการทดลอง

12
12

x

196.08
205.00

S.D

t

Sig.

17.43
17.22

-6.091*

.000

จากตารางที่ 4.8 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ของผู้บริ หารและ
หัวหน้ างานองค์กร ที่เป็ นกลุ่มทดลอง ระยะก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ า
งานองค์กร ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเฉลี่ย ในระยะก่อนการทดลอง และ
หลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริ หารและหัวหน้ างาน
องค์กร มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง โดยมี
คะแนน เท่ากับ 196.08 และ 205.00 คะแนน ตามลาดับ
ตาราง 16 การเปรี ยบเทียบ คะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของกลุม่ ควบคุม ในระยะก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง
กลุม่ ควบคุม

N

คะแนนก่อนการทดลอง
คะแนนหลังการทดลอง

12
12

x

190.58
190.17

S.D

t

Sig.

16.37
16.95

1.239

.241

จากตารางที่ 4.9 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ของผู้บริ หารและ
หัวหน้ างาน ที่เป็ นกลุ่มควบคุม ระยะก่อน และหลังการทดลอง พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างานใน
กลุ่มควบคุม มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเฉลี่ย ในระยะก่อนการทดลอง และ ระยะหลังการ
ทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ส่ วนที่ 2: เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ของระยะ
ทดลอง และหลังทดลอง ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ด้ วยการทดสอบค่า t แบบอิสระกัน
(Independent Samples t-Test)
ตาราง 17 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง
กลุม่

N

x

S.D

t

Sig.

กลุม่ ทดลอง

12

196.08

17.43

.797

.434

กลุม่ ควบคุม

12

190.58

16.37

จากตารางที่ 4.10 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและ
หัวหน้ า งาน ในระยะก่ อนการทดลอง ของกลุ่ม ทดลอง และกลุ่ม ควบคุม พบว่า ผู้บ ริ ห ารและ
หัวหน้ างาน ในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เมื่ อพิ จารณาคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างานที่เป็ นกลุม่ ทดลอง มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมสูงกว่า
กลุม่ ควบคุม 5.50 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 196.08 และ 190.58 คะแนน ตามลาดับ
ตาราง 18 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ของกลุม่ ทดลอง และ
กลุม่ ควบคุม ในระยะหลังการทดลอง
กลุม่
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

N
12
12

x

205.00
190.17

S.D
17.22
16.95

t
2.127

Sig.
.045

จากตารางที่ 4.11 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและ
หัวหน้ างาน ระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ผู้บริ ห ารและ
หัวหน้ างาน ในระยะหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีคะแนนภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อพิจารณาคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างานที่เป็ น
กลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเฉลี่ย สูงกว่า กลุ่มควบคุม 14.83 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 205.00 และ 190.17 คะแนน ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3: แสดงค่าความสัมพันธ์ของคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมรายด้ านทัง้ 6 ด้ าน ของ
กลุ่ม ตอบประเมิ น ภาวะผู้น าเชิ งจริ ย ธรรม จ านวน 100 คน กับ กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม
จานวน 24 คน ที่ได้ รับการอบรมตามรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
ตาราง 19 แสดงค่าความสัมพันธ์ของคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมรายด้ านทัง้ 6 ด้ าน ของกลุม่
ตอบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม จานวน 100 คน กับ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม จานวน 24
คน ที่ได้ รับการอบรมตามรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
ค่าความสัมพันธ์ Pearson Correlation(r)
คะแนนของกลุ
่มตอบแบบประเมินภาวะผู
่นาเชิงจริยธรรม

คะแนนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ เกียรติ ให้ บริการ

ใช้ สร้ าง
อานาจ ร่วมมือ

ซื่อสัต่ย

Pearson Correlation (r)

-.165

.142

.220

.015

-.075 -.054

ยุติธรรม

Pearson Correlation (r)

-.128

.205

.281

.203

.090 .050

่เกี
ให ยรติ

Pearson Correlation (r)

.079

.378

.477*

.365

.144 .238

่บริ
ให การ

Pearson Correlation (r)

-.036

.049

.119

-.140

-.076 -.114

่อ
ใช านาจ

Pearson Correlation (r)

-.068

.124

.082

-.023

-.141 -.044

สร
่างร
่วมมือ

Pearson Correlation (r)

-.018

.045

.123

-.044

-.011 -.028

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง พบว่า ค่าความสัมพันธ์ ของคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมรายด้ านทัง้ 6 ด้ าน
ของกลุ่มตอบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม กับ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความสัมพันธ์ 1
คู่ คือ ด้ านการให้ เกียรติผ้ อู ื่น โดยมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
1. การสรุ ปผล
1.1 สรุ ป ผลงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ: การศึ ก ษาวิ จัย รู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก
ไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมนี ้ ในเบื ้องต้ นผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั
เกี่ยวกับภาวะผู้นาแนวคิดใหม่ที่ไม่ใช่เป็ นเพียงแต่ผ้ นู าที่มีอานาจบารมี (Charismatic Leaders), ผู้นา
แบบแลกเปลี่ ย น (Transactional Leaders) หรื อ ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational
Leaders) เท่านัน้ ผู้นาคุณ ลักษณะหนึ่งซึ่งเป็ น คุณ ลักษณะจาเป็ น ต้ องมีในผู้นาทุกรู ปแบบ คือ
คุณลักษณะความมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม การพัฒนาคุณลักษณะนี ้สู่ภาวะผู้นาเริ่ มเห็นปรากฏ
ชัด เจนในผู้น าแบบผู้รับ ใช้ (Servant Leaders) และ ผู้น าเชิ งจิ ต วิญ ญาณ (Spiritual Leaders)
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของ
ประเทศตะวันตก ที่มีการศึกษา สังเคราะห์แนวคิดภาวะผู้นาสมัยเริ่ มแรกจนถึงสมัยใหม่ มีความ
สอดคล้ องกับแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาในตะวันออก ได้ แก่ คุณลักษณะภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรม ของ Northouse และ Gary Yukl ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ตามหลักครองตน ครองคน
และครองงาน ที่นกั วิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ จดั ประเภทไว้ โดยอาศัยฐานหลักอธิปไตย 3 ใน
พระพุทธศาสนา คือ 1) อัตตาธิปไตย การถือตนเป็ นใหญ่ 2) โลกาธิปไตย การถือคนมากในโลก
เป็ นใหญ่ 3) ธัมมาธิปไตย การถือธรรมเป็ นใหญ่ ได้ สงั เคราะห์ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเป็ น 6 ด้ าน
เข้ าในกรอบหลักอธิปไตย 3 ได้ ดงั นี ้
1) การครองตน ประกอบด้ วยคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 2 ประการ คือ
การยึ ด มั่น ในความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต (manifests honesty) และ การแสดงออกถึ ง ความยุติ ธ รรม
(shows justice)
2) การครองคน ประกอบด้ วยคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 2 ประการ คือ
การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น (respect others) และ การให้ บริการคนอื่น (serves others)
3) การครองงาน ประกอบด้ วยคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 2 ประการ คือ
การใช้ อานาจและอิทธิ พลของผู้นา (Use of leader power and influence) และ การเสริ มสร้ าง
ความร่วมมือในกลุม่ (builds community)
จากการศึกษาแนวคิด รู ปแบบ วิธีการในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นามนุษย์ หรื อ พัฒ นา
บุคลากร ผู้วิจยั พบว่า แนวคิด และ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นามาใช้ ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ยังจากัดวงอยู่กับแนวคิด และทฤษฎีแนวตะวันตก จุดประกายความคิดนาสู่การตังปั
้ ญหาเพื่อ
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ศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาตะวัน ออกที่ เ หมาะสมกับ สัง คมไทย จากการศึก ษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ น
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา นักวิชาการด้ านจิตวิทยา และนักปฏิบตั ิการ ระดับผู้นาขององค์กร
และการตรวจสอบความสอดคล้ องของรูปแบบกับหลักสูตรการฝึ กอบรมฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ผู้วิจยั สามารถสร้ างและพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรม เรี ยกว่า โมเดลพระธาตุเจดีย์ (ตามภาพประกอบ 13) ดังนี ้

ภาพประกอบ 13 โมเดลพระธาตุเจดีย์
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1.2 สรุ ปผลงานวิจัยเชิงปริ มาณ: ในการดาเนินงานวิจยั เชิงปริ มาณนี ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพในการน าไปใช้ ได้ ในองค์ ก รทั่ว ไป ของรู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก
ไตรสิ ก ขา เพื่ อ เสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้บ ริ ห ารและหัว หน้ า งานองค์ ก ร ผู้วิ จัย
ดาเนินการเก็ บข้ อมูลด้ วยวิธีการทดลอง โดยนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาที่ ผ่าน
กระบวนการสร้ างและพัฒนาเสร็ จแล้ วเป็ นโครงสร้ าง จากนัน้ ศึกษาเทคนิค วิธีการทางจิตวิทยา
ได้ แก่ เกม และกิจกรรมที่มีรูปแบบในการพัฒนาสอดคล้ องกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปั ญญา ประยุกต์ไว้ ในหลักสูตร ควบคู่กบั กระบวนการ วิธีการของการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
โดยคงแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการอันเป็ นต้ นฉบับดังเดิ
้ มไว้ เหมือนเดิมทุกประการ มิได้
ปรับเปลี่ยนให้ ผิดเพี ้ยนไปแต่ประการใด ดาเนินการทดลองตามหลักสูตรการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา ระยะเวลาการทดลอง 2 วัน จานวน 18 ชั่วโมง ดาเนินการทดสอบก่อนและหลังการ
อบรมด้ วยแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 3 ระดับ คือ แบบประเมินโดยตนเอง, แบบประเมิน
โดยผู้บงั คับบัญชา และแบบประเมินโดยผู้ใต้ บงั คับบัญชา และเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่
ผู้บ ริ ห าร และหัวหน้ างาน ขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น จังหวัดพะเยา ที่ ได้ รับคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชา และยินยอม
เข้ าร่ วมงานวิจยั จานวน 24 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน รู ปแบบการ
วิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) กลุ่มวัดก่อนและหลัง มีกลุ่มควบคุม แต่ไม่มี
การสุ่ม แบบสมบูรณ์ (Nonrandomized Control Group Pretest - Posttest Design) (อิท ธิ พัท ธ์
สุวทันพรกูล, 2561: 141-145) ดังนี ้
ตาราง 20 รูปแบบการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

Obs1ex
Obs1con
Obs2ex
Obs2con
TX

ก่ อนการทดลอง
Obs1ex
Obs1con

การทดลอง
TX
-

หลังการทดลอง
Obs2ex
Obs2con

= การวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (observation) ก่อนการทดลองของกลุม่ ทดลอง
= การวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (observation) ก่อนการทดลองของกลุม่ ควบคุม
= การวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (observation) หลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง
= การวัดภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (observation) หลังการทดลองของกลุม่ ควบคุม
= การจัดกระทารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา (Treatment)
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-

= ไม่ได้ รับการจัดกระทารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา (Treatment) แต่ได้ รับ
การให้ ความรู้ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
ส่ วนที่ 1: ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมระยะก่อนและ
ระยะหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
1.1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนรวมภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมจากแบบประเมิน 3
ระดับ ของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง พบว่า กลุม่
ทดลองมีคะแนนรวมภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมระยะก่อนและหลังทดลอง เท่ากับ 196.08 คะแนน
และ 205.00 คะแนน ตามลาดับ โดยเพิ่มขึ ้น 8.92 คะแนน และกลุ่มควบคุม มีคะแนนรวมภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรมระยะก่อนและหลังทดลอง เท่ากับ 190.58 และ 190.17 คะแนน ตามลาดับ โดย
ลดลง 0.41 คะแนน
1.2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม รายด้ านทัง้ 6 ด้ าน ของ
ผู้บ ริ ห ารและหัวหน้ างานองค์ ก ร ของกลุ่ม ทดลอง ระยะก่ อนและระยะหลังการทดลอง พบว่า
คะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 3 ด้ าน คือ ด้ านที่ 3 เคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น และด้ านที่ 4 ให้ บริ การ
ผู้อื่น มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้ านที่ 2
ความยุติธรรม และ ด้ านที่ 5 การใช้ อานาจและอิทธิพล มีคะแนนภาวะผู้นาเชิ งจริ ยธรรมเพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่ 1
ความซื่อสัตย์ และด้ านที่ 6 การสร้ างความร่วมมือในกลุ่ม คะแนนระยะก่อนการทดลอง และระยะ
หลังการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
1.3 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ของผู้บริ หารและหัวหน้ า
งานองค์ กร ที่ เป็ นกลุ่มทดลอง ระยะก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผู้บริ ห ารและหัวหน้ างาน
องค์กร ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเฉลี่ย ในระยะก่อนการทดลอง และหลัง
การทดลอง แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยผู้บ ริ ห ารและหัวหน้ างาน
องค์กร มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง โดยมี
คะแนน เท่ากับ 196.08 และ 205.00 คะแนน ตามลาดับ
1.4 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ของผู้บริ หารและหัวหน้ า
งาน ที่เป็ นกลุ่มควบคุม ระยะก่อน และหลังการทดลอง พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างานในกลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเฉลี่ย ในระยะก่อนการทดลอง และ ระยะหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ส่ วนที่ 2: ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
ของระยะทดลอง และหลังทดลอง ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ด้ วยการทดสอบค่า t แบบ
อิสระกัน (Independent Samples t-Test)
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ า
งาน ในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างาน
ในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 ผลการพิจารณาคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ระยะก่อนการทดลอง ของ
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างานที่เป็ นกลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะ
ผู้น าเชิ งจริ ย ธรรมสูงกว่า กลุ่ม ควบคุม 5.50 คะแนน โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 196.08 และ
190.58 คะแนน ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ างาน ระยะ
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างาน ในระยะ
หลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างานที่เป็ น
กลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเฉลี่ย สูงกว่า กลุ่มควบคุม 14.83 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 205.00 และ 190.17 คะแนน ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ค่าความสัมพันธ์ ของคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมราย
ด้ านทัง้ 6 ด้ าน ของกลุม่ ตอบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม จานวน 100 คน กับ กลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุม จานวน 24 คน ที่ ได้ รับและไม่ได้ รับการอบรมตามรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา พบว่า ค่าความสัมพันธ์ของคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมรายด้ าน 6 ด้ าน ของกลุม่ ตอบ
แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม กับ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความสัมพันธ์ 1 คู่ คือ
ด้ านการให้ เกียรติผ้ อู ื่น โดยมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การอภิปรายผล
ในการศึ ก ษาวิ จัย งานวิ จัย “ การศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบการฝึ ก อบรมตามแบบ
ไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม” ครัง้ นี ้ ในงานวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์
เชิงลึกนักวิชาการและผู้เชียวชาญจานวน 5 ท่าน ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ไตรสิ ก ขาประยุก ต์ ใช้ กับ จิ ต วิ ท ยาการฝึ ก อบรม มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกัน เป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ าย
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นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญหลักไตรสิกขาจานวน 2 ท่าน มีความเห็นว่า หลักการฝึ กอบรมตามหลัก
ไตรสิ ก ขา คื อ ศี ล สมาธิ และปั ญ ญา มี ค วามสมบู รณ์ ถูก ต้ อ ง และชัด เจน ตามค าสอนของ
พระพุทธเจ้ า จิตวิทยาตะวันตกไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ กับหลักไตรสิกขาในทางพุทธศาสนา
ดังนัน้ จึงไม่สมควรที่จะประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาการฝึ กอบรมใช้ ร่วมกับหลักไตรสิกขา ในขณะที่
ผู้ให้ ข้อมูลอีกฝ่ ายหนึ่งจานวน 2 ท่าน (นักวิชาการด้ านพุทธศาสนาและนักปฏิบัติการ) ไม่ได้ มี
ความเห็นปฏิเสธการประยุกต์ใช้ จิตวิทยาการฝึ กอบรมเข้ ากับหลักไตรสิกขา และได้ เสนอแนวคิดใน
การประยุกต์การใช้ หลักจิตวิทยาการฝึ กอบรมเข้ ากับหลักไตรสิกขา โดยกล่าวว่า หลักไตรสิกขา
สามารถประยุกต์กับจิตวิทยาการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมได้ เป็ นอย่างดี
เนื่องจากเทคนิควิธีการฝึ กอบรมทางจิตวิทยาที่ใช้ กนั อยูเ่ มื่อพิจารณาแล้ วสามารถสังเคราะห์เข้ าได้
ในหลักไตรสิกขา ได้ แก่ ศีล (behavior), สมาธิ (concentration), ปั ญญา (wisdom) นอกจากนัน้
ผู้ให้ ข้อมูลฝ่ ายสนับสนุนท่ าน 1 (นักวิชาการด้ านพุทธศาสนา) ได้ อธิ บายปั จจัย 2 ประการ คือ
ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อื่น (กัลยาณมิตร) และ ฉันทะ (ความพอใจ) ในลักษณะเชื่อมโยงกับทฤษฎี
แรงจูง ใจ คื อ ปรโตโฆสะ (กัล ยาณมิ ต ร) เป็ น ปั จ จัย ภายนอก เรี ย กว่า Motivator ส่ ว น ฉัน ทะ
(ความพอใจ) เป็ นปั จจัยภายใน หรื อ แรงจูงใจภายใน เรี ยกว่า Motivate หรื อ Motivation ปั จจัย
ทังสองนี
้
้เป็ นส่วนสาคัญให้ เกิดพลังในการทางานให้ สาเร็ จผล ดังคาอธิบายที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลท่านที่ 1
กล่าวไว้ ว่า “ฉันทะคือ Motivate ขึ ้นแล้ วจะอยากทาโน้ นทานี่แล้ วมันทาได้ ทกุ อย่างแต่ถ้าไม่มีฉนั ทะ
ไม่ มี Motivate ฉั น ทะจะท าอะไม่ ได้ สัก อย่ า ง Motivation ต้ อ งการ Motivator ต้ อ งมี ค นมาจุ ด
ประกายคนที่จุดประกายก็คือกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรจะเป็ นตัวที่มาจุดให้ เกิด Motivation คือ
ฉันทะ บางคนที่มีฉันทะจะทานู้นทานี ้สารพัด ทาให้ ทุกอันโยงเข้ าหาธรรมะได้ หมดเลยเห็นไหม”
จากอธิบายความของผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 1 ผู้วิจยั จึงนามาเป็ นขันตอนที
้
่ 1 (ขันน
้ าสู่การพัฒนา) โดย
ประยุกต์หลักธรรม 2 คือ กัลยาณมิตร และ ฉันทะ กับ ทฤษฎีแรงจูงใจ 3 คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์ และแรงจูงใจใฝ่ อานาจ อันต้ องอาศัยปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในเป็ นแรง
ขับให้ เกิดพฤติกรรมใหม่ คือ ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
อนึ่ง ในส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากผู้ ให้ ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจยั น้ อมรับข้ อคิดเห็น
ของผู้ให้ ข้อมูลที่ปฏิเสธการประยุกต์ใช้ จิตวิทยาการฝึ กอบรมกับหลักไตรสิกขา เพื่อใช้ เสริ มสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม โดยนาเป็ น ขัน้ ตอนที่ 2 (ขัน้ การฝึ กฝนอบรม) และคงรู ปแบบของหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญ ญา ทุกประการ จากการศึกษาข้ อมูลพบว่า มรรค มี องค์ 8 ได้ แก่
1.) สัม มาทิ ฐิ ความเห็ น ชอบ 2.) สัม มาสัง กัป ปะ ความด าริ ช อบ 3.) สัม มาวาจา เจรจาชอบ
4.) สัม มากัม มัน ตะ การท างานชอบ 5.) สัม มาอาชี วะ เลีย้ งชี พ ชอบ 6.) สัม มาวายามะ เพี ย ร
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พยายามชอบ 7.) สัมมาสติ ระลึกชอบ 8.) สัมมาสมาธิ ตังมั
้ ่ นชอบ เป็ นหนทางปฏิบตั ิเชื่อมโยง
สู่การเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมได้ อย่างสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ มรรคมีองค์ 8 สามารถสงเคราะห์
ในหลักไตรสิกขาได้ ดงั นี ้
ตาราง 21 มรรคมีองค์ 8
ศีล
สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)
สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ)
สัมมาอาชีวะ (เลี ้ยงชีพชอบ)

สมาธิ
สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)
สัมมาสติ (ระลึกชอบ)
สัมมาสมาธิ (จิตมัน่ ชอบ)

ปั ญญา
สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)
สัมมาสังกัปปะ (ดาริชอบ)

สาหรับรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ขันที
้ ่ 3 การบรรลุผลการพัฒนา ผู้วิจัย
สังเคราะห์ ข้ อ มูล จากผู้ให้ ข้อ มูล ท่ านที่ 2 ที่ ได้ เน้ น ย า้ การบรรลุผ ลการพัฒ นาว่า ต้ อ งเกิ ด จาก
ประสบการณ์ ตรงของตนเอง จนเกิดการประจักษ์ แจ้ งด้ วยตนเอง ตรงกับคาบาลีว่า สันทิฏฐิ โก
(เห็นแจ้ งด้ วยตนเอง) ดังข้ อคิดเห็นที่ท่านผู้ให้ ข้อมูลท่านที่ 2 กล่าวไว้ ว่า “ความรู้ในศาสนาพุทธ คือ
ประจัก ษ์ แจ้ งโดยตรง (experientual) คื อ สัน ทิ ฏ ฐิ โก ประจักษ์ แจ้ งด้ วยตนเอง ถ้ ามี ค นบอกว่า
อร่อย กินก๋วยเตี๋ยวอร่อย แล้ วคุณก็บอกว่า เฮ้ ย อร่อยเว้ ย...นี่ ความรู้แบบประเภท Interactual เรา
ต้ อง experience กับ อร่ อย จึงจะรู้ มันคืออะไรนะ เพราะฉะนัน้ ผู้นากลุ่มจริ งๆ จะต้ องนาคนไป
experience กั บ อร่ อ ย หรื อ ว่ า ทุ ก ข์ หรื อ ว่ า สุข ภายในใจที่ ลึ ก ซึ ง้ ” จากข้ อ คิ ด เห็ น ส่ ว นนี ้ ได้
สัง เคราะห์ ข้ อมู ล เป็ นกระบวนการที่ 6 คื อ กระบวนการเห็ น แจ้ งด้ วยตนเอง (สัน ทิ ฏ ฐิ โ ก)
นอกจากนั น้ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ท่ า นที่ 2 ได้ เน้ นย า้ การฝึ กฝนตามหลั ก ไตรสิ ก ขาด้ วยตนเองใน
ชีวิตประจาวัน ให้ เกิดเป็ นจิตสานึ กในการฝึ กฝนตนเอง ดังที่กล่าวไว้ ว่า “ก็แหงซี่ กลับมา ไม่ฝึก
ปฏิบตั ิเอง มันไม่เหมือนกินข้ าว ที่จะอิ่มไปเรื่ อยๆ น่ะครับ มันต้ องทาทุกขณะ ครับ คุณ...พิจารณา
เองนะ มันไม่มีสมาธิที่ได้ ตรงจุดนัน้ แล้ วก็...ถ้ าคิดอย่างนัน้ เป็ นเรื่ อง “อัตตา” ละ สมาธิ คือ การ
ที่เรา Focus ความสนใจอยู่ที่สิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ถ้ าเราคล้ ายๆ ขาดสติ เราก็เสร็ จมัน
ละ มันจะให้ ได้ สมาธิ ดารงอยู่ในใจแบบประเภทมัน่ คง ดิ่ง เป็ นอัตตาได้ อย่างไร ?” จากข้ อมูล
ส่วนนี ้ชี ้ให้ เห็นจุดอ่อนในการขาดการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่มีกลั ยาณมิตรคอยกระตุ้นเตือน
หรื อ ไม่มีบคุ คล และสถานการณ์บงั คับให้ ฝึกฝน กระบวนนี ้จึงเป็ นกระบวนที่ 7 (กระบวนการสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมด้ วยตนเอง) อันเป็ นกระบวนการที่ก่อให้ เกิดได้ อย่างยิ่ง ต้ องเสริ มสร้ างการ
อบรมให้ แข็งแกร่ ง โดยเฉพาะความเห็นแจ้ งด้ วยตนเอง (สันทิฏฐิ โก) เมื่อผู้ รับอบรมรู้ สึกดี เกิ ด
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ความพอใจ หรื อ แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองสูง กระบวนการที่ 7 จึงจะสามารถบรรลุผลสาเร็ จ
ได้ ในส่วนของงานวิจัยนี ด้ ้ วยข้ อจากัดด้ านระยะเวลา ตามแบบแผนการวิจัยผสานวิธี (Mixed
Method Research) จึงอาจดาเนินการได้ ไม่สมบูรณ์นกั เป็ นข้ อเสนอแนะให้ นกั วิจยั ผู้สนใจท่านอื่น
ได้ พฒ
ั นาให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นต่อไป
ในส่วนของการนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาไปดาเนิ นการทดลอง เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบฯ ก่อนนาไปเสนอใช้ ในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หาร
และหัวหน้ างานในองค์กรทัว่ ไป พบว่า มีคณ
ุ ภาพในการนาไปใช้ ได้ จริ ง จากผลคะแนนรวมภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรม ของผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กร ก่อนและหลังการทดลอง มีคะแนนเพิ่มมาก
ขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
ของผู้บริ หารและหัวหน้ างาน ในระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มี
คะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 เป็ นเครื่ องตอบ
คาถามงานวิจยั ว่า รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมนี ้
สามารถนาไปใช้ หรื อประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผู้นา ผู้บริหาร หรื อหัวหน้ างานในองค์กรได้ จริง แม้ ว่า
เมื่อพิจารณาคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมรายด้ าน ทัง้ 6 ด้ าน จะปรากฏว่า มีคะแนนภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติไม่ครบทุกด้ าน แต่คา่ คะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
เฉลี่ยก็เพิ่มขึ ้นเกือบทุกด้ าน เว้ นด้ านความซื่อสัตย์ ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนได้ รับการฝึ กอบรม =
30.75 ภายหลัง ได้ รับ การฝึ ก อบรม = 30.58 อัน ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ที่ ล ดลงกว่า ก่ อ นเข้ า รั บ การ
ฝึ กอบรมเล็กน้ อย พิจารณาความที่การฝึ กอบรมไม่มีผลในการเพิ่มคุณลักษณะด้ านความซื่อสัตย์นี ้
เนื่องจากคุณลักษณะนี ้เป็ นภาวะภายในจิตใจเฉพาะของแต่ละบุคคลที่พฒ
ั นาได้ ยากยิ่ง ต้ องอาศัย
กระบวนการอบรมที่เข้ มข้ น และมีระยะเวลาการฝึ กอบรมที่ยาวนานมากกว่าหลักสูตรที่สร้ างขึ ้นใน
งานวิจยั นี ้ เป็ นประเด็นในการพัฒนาสาหรับผู้วิจยั ท่านอื่นดาเนินการต่อไป สาหรับภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรมที่มีคะแนนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ แก่ ที่ด้านที่ 3 เคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น, ด้ าน
ที่ 4 ให้ บริ การผู้อื่น และด้ านที่ 5 การใช้ อานาจและอิทธิพล มีคะแนนรวม ส่วนคะแนนภาวะผู้นา
เชิงจริ ยธรรม 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่ 1 ความซื่อสัตย์ , ด้ านที่ 2 ความยุติธรรม ด้ านที่ 6 การสร้ าง
ความร่วมมือในกลุ่ม คะแนนรวมไม่ได้ ลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวโดยสรุ ป
รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขานี ้มีคณ
ุ ภาพในการนาไปใช้ ในองค์กรเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ อันเป็ นบุคลากรที่มีคณ
ุ ค่าและมีความสาคัญยิ่งต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป
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อภิปราย จากสมมติฐานของที่ 1: ผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์ กรที่เข้ ารับอบรม
ตามรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม มี
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมหลังการทดลอง สูงกว่ า ก่ อนการทดลอง
จากผลการวิ จั ย ส่ ว นที่ 1: ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนภาวะผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรมระยะก่อนและระยะหลังการทดลอง ของกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม ข้ อ 1.3 พบว่า ผล
การเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ของผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กร ที่เป็ นกลุ่ม
ทดลอง ระยะก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์กร มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะ
ก่อนการทดลอง แสดงให้ เห็นว่าการเข้ ารับการอบรมตามรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
เป็ นกระบวนการที่ เกี่ ยวข้ องกับการฝึ กฝนและหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นหลักสูตรที่มีคุณ ภาพ โดย
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพิริยะ โม้ แพง (2557: บทคัดย่อ) ทีได้ ศกึ ษาการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
คุณธรรมจริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ นฐาน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิ กขาเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดพระยายัง
ผู้วิจัย ได้ ดาเนิ นการทดลองหลักสูตรฝึ กอบรมและหาคุณภาพใช้ เวลาการทดลอง 16 ชั่วโมง แบบ
แผนการวิจยั แบบกลุม่ ตัวอย่างเดียวมีการสอบก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
t – test for Dependent Sample ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิ ภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมโดย
พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยประเมิน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเหมาะสมของ
หลักสูตร ทังฉบั
้ บอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.20 ด้ านความสอดคล้ องของหลักสูตร ทังฉบั
้ บมีความสอดคล้ องเท่ากับ 0.98
และด้ า นความสอดคล้ อ งของแผนการจัด กิ จ กรรมทัง้ ฉบับ มี ค วามสอดคล้ อ งเท่ า กับ 0.96 2)
นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กอบรมจากหลักสูตรฝึ กอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ นฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังจากการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .01 3) นัก เรี ย นที่ ได้ รับ การฝึ ก อบรมจากหลัก สูต รฝึ ก อบรมคุณ ธรรมจริ ย ธรรมโดยใช้
ไตรสิกขาเป็ นฐาน มีเจตคติตอ่ การฝึ กอบรม หลังจากการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กอบรมจากหลักสูตรฝึ กอบรมคุณธรรม
จริ ย ธรรมโดยใช้ ไตรสิ ก ขาเป็ น ฐาน มี ทัก ษะทางสังคม หลังจากการฝึ ก อบรมสูง กว่าก่ อ นการ
ฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และเมื่ อพิ จารณารายด้ าน ของผู้ บ ริ ห ารและหัวหน้ างานองค์ กร ของกลุ่มทดลอง
ระยะก่อนและระยะหลังการทดลอง พบว่า คะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 4 ด้ าน คือ ด้ านที่ 2
ความยุติธรรมด้ านที่ 3 เคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น และด้ านที่ 4 ให้ บริ การผู้อื่น มีคะแนนภาวะผู้นาเชิง
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จริ ยธรรมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้ านที่ 5 การใช้ อานาจและอิทธิพล มี
คะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคะแนนภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรม 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่ 1 ความซื่อสัตย์ และด้ านที่ 6 การสร้ างความร่วมมือในกลุม่
คะแนนระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แสดงให้ เห็นว่า การฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาที่ประกอบด้ วยกระบวนการของศีล สมาธิ และ
ปั ญญา สามารถสร้ างเสริ มให้ เกิดความยุติธรรม การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น การให้ บริ การผู้ อื่น และ
การใช้ อานาจและอิทธิพลไปในทางที่ถกู ที่ควรได้ โดยเกี่ยวข้ องกับการเห็นใจผู้อื่น และการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา มีความคิดถูกต้ องดีงาม รู้ จกั พิจารณาไตร่ ตรอง ตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มี
ความเข้ าใจตนเองและผู้อื่น เห็นความสาคัญในการลดความอยาก (วิราคะ) คลายความยึดมัน่ (อนุ
ปาทาน) ตามหลักของมรรคมีองค์ 8 ที่สงเคราะห์มรรค 2 องค์ เข้ าในปั ญญา ได้ แก่ สัมมาทิฐิ (ความ
เห็นชอบ) คือ การตังความคิ
้
ดให้ ตรงทาง มีความคิดถูกต้ องดีงาม ตามทานองครองธรรม ไม่หลง
ผิดด้ วยความไม่ร้ ู (อวิชชา) อันนาไปสู่ความมืดบอดทางปั ญญา และ สัมมาสังกัปปะ (ความดาริ
ชอบ) คือ การมีวิจารณญาณ รู้ จกั พิจารณาไตร่ ตรองเหตุผลจนนาไปสู่การแก้ ปัญหาชีวิต ปั ญหา
การพัฒนาองค์กร อย่างเป็ นระบบ ที่เรี ยกว่า โยนิโสมนสิการ (การพิจารณาเหตุผลโดยอุบายอัน
แยบคาย) จากนัน้ จึงเกิ ดกระบวนการทางสมาธิ จิตมี ความนิ่งแน่วแน่ มี กาลังในการรับมือกับ
สถานการณ์ ห รื อ ท างานภายใต้ ค วามกดดัน ต่างๆ ได้ โดยไม่ห วั่น ไหว อัน เป็ น สภาวะจิ ต ใจที่ มี
ความสุข สดชื่ น แจ่ ม ใส และมั่น คงเป็ น ปรกติ และเกิ ด กระบวนการปั ญ ญาในที่ สุด สามารถ
ปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลสาเร็ จเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นหลั กมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเพื่อ
พัฒนาสังคม องค์กร ให้ สงบสุขและมีความเจริ ญยัง่ ยืน ตามหลักของมรรคมีองค์ ๘ ที่สงเคราะห์
มรรค 3 องค์เข้ าในศีล ได้ แก่ สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) คือ สารวมวาจา ใช้ คาพูดประกอบด้ วย
เมตตา สามารถชี แ้ นะ โน้ มน้ าวใจผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ด าเนิ น งานป ระสบผลส าเร็ จ
ด้ วยดี ,สัม มากัม มัน ตะ (การงานชอบ) ส ารวมกาย การแสดงออกทางกายด้ วยความซื่ อ สัต ย์
ยุติธรรม ไม่ลุแก่อานาจของตนในการเบียดเบียนผู้อื่น , สัมมาอาชีวะ (เลี ้ยงชีพชอบ) ดาเนินชีวิต
ประกอบอาชี พ ของตนด้ วยความสุ จ ริ ต ไม่ ทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น สามารถบริ ห ารปกครอง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และพัฒนาองค์กรให้ สงบสุข และมีความเจริ ญยัง่ ยืน จะเห็นได้ ว่ากระบวนการ
ศีล สมาธิ และปั ญ ญา ที่ ป ระกอบด้ วย มรรคมี องค์ 8 ประกอบด้ วยองค์ 3 ได้ แก่ สัม มาวาจา
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เกี่ยวข้ องโดยตรง กับ ภาวะผู้นา ด้ านที่ 2 ความยุติธรรม ด้ านที่
3 เคารพให้ เกียรติผ้ ูอื่น ด้ านที่ 4 ให้ บริ การผู้อื่น และด้ านที่ 5 การใช้ อานาจและอิทธิพล เพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ส่วนคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่ 1 ความซื่อสัตย์ และด้ านที่
6 การสร้ างความร่ ว มมื อ ในกลุ่ม คะแนนระยะก่ อนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อาจมีผลมาจากกิจกรรมในหลักสูตร และระยะเวลาในการ
ฝึ กอบรมที่มีจานวนเพียง 1-2 ชัว่ โมงมีจานวนน้ อยไป และเนื ้อหาของกิจกรรมที่ไม่สามารถกระตุ้น
การตระหนัก รู้ และการให้ ค วามส าคัญ ที่ ม ากเพี ย งพอจนถึ ง มี ทัศ นคติ แ ละการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมให้ เพิ่มสูงมากขึ ้นในระดับมีนยั สาคัญทางสถิติ อันเป็ นโจทย์ในการศึกษาพัฒนาที่ผ้ วู ิจยั
ท่านต่อไปควรพิจารณาต่อยอดให้ มีความสมบูรณ์ของหลักสูตรมากกว่าเดิม
อภิปราย จากสมมติฐานของที่ 2 ผู้บริหารและหัวหน้ างานองค์ กรที่เข้ ารับอบรม
ตามรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมที่เป็ น
กลุ่มทดลองมีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม สูงกว่ า กลุ่มควบคุม
จากผลการวิจัย ส่ วนที่ 2: ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรม ของระยะทดลอง และหลังทดลอง ในกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ด้ วยการ
ทดสอบค่า t แบบอิสระกัน (Independent Samples t-Test)
2.2 ผลการพิจารณาคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลอง และกลุม่ ควบคุม พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้ างานที่เป็ นกลุม่ ทดลอง มีคะแนนภาวะผู้นาเชิง
จริ ยธรรมสูงกว่า กลุ่ม ควบคุม 5.50 คะแนน โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 196.08 และ 190.58
คะแนน ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม พบว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างานที่เป็ น
กลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมเฉลี่ย สูงกว่า กลุ่มควบคุม 14.83 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 205.00 และ 190.17 คะแนน ตามลาดับ
แสดงให้ เห็นว่าการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขามีประสิทธิภาพในการเสริมสร้ างภาวะ
ผู้น าเชิ งจริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์ กรมากกว่า การให้ ความรู้ เรื่ อง ภาวะผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรม เนื่ อ งด้ ว ย การฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิก ขามี ห ลักธรรมที่ สร้ างเสริ ม ภาวะผู้น าในทุก
ขันตอนของการฝึ
้
กอบรม ดังนี ้ 1) ขันน
้ าสู่การพัฒนา ประกอบด้ วย 1.1 หลักกัลยาณมิตรธรรม 7
ประการ ได้ แก่ 1.1.1) ปิ โย น่ารัก 1.1.2) ครุ น่าเคารพ 1.1.3) ภาวนีโย น่าเจริ ญใจ 1.1.4) วัตตา
รู้จกั พูดให้ ได้ ผล 1.1.5) วจนักขโม อดทนต่อถ้ อยคาต่างๆ 1.1.6) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลง
เรื่ องลึกซึ ้งให้ เข้ าใจได้ ง่าย 1.1.7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักนา 1.2) กระบวนการสร้ างฉันทะ
(ความพอใจ) 2) ขันการฝึ
้
กฝนอบรม ประกอบด้ วย กระบวนการของศีล ได้ แก่ หลักของมรรคมีองค์
๘ ที่สงเคราะห์ มรรค 2 องค์เข้ าในปั ญญา ได้ แก่ สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ
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(ความดาริ ชอบ) กระบวนการของสมาธิ ได้ แก่มรรคมีองค์ ๘ ที่สงเคราะห์มรรค 3 องค์เข้ าในสมาธิ
ได้ แก่ สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (จิตตังมั
้ น่ ชอบ) และ
กระบวนการทางปั ญญา ได้ แก่มรรคมีองค์ ๘ ที่สงเคราะห์มรรค 3 องค์เข้ าในศีล ได้ แก่ สัมมาวาจา
(เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) และสัมมาอาชีวะ (เลี ้ยงชีพชอบ) และ 3) ขันบรรลุ
้
ผล
ของการพัฒนา ประกอบด้ วย 1) กระบวนการเห็นแจ้ งด้ วยตนเอง และ 2) กระบวนการสร้ างภาวะ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรม 6 ประการด้ วยตนเอง ซึ่งเป็ นการเห็นแจ้ งผ่านการปฏิบตั ิด้วยตนเองในระดับ
โลกิยะปั ญญา เพื่อนาไปใช้ ในการพัฒนาตนเองแก้ ปัญหาการทางานในระดับปุถชุ น อันแตกต่าง
กับโลกุตตระปั ญญาของพระอริ ยบุคคลในพุทธศาสนา ที่เป็ นไปเพื่อตัดขาดจากกิเลส เข้ าถึงพระ
นิพพานอันเป็ นอุดมคติ ผลของการปฏิบตั ิในงานวิจยั นี ้จึงเป็ นเพียงในขันของโลกิ
้
ยะปั ญญาของ
ปุถชุ นทัว่ ไป อันอานวยประโยชน์ได้ ในระดับส่วนบุคคลจนถึงองค์กร
จากรูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา (3 ขันตอน
้
7 กระบวนการ) จะพิจารณา
เห็นได้ ว่า หลักไตรสิกขาเป็ นหลักศึกษาเรี ยนรู้ ทางพุทธศาสนาที่เป็ นทัง้ หลักการปฏิบตั ิและหลัก
จิตวิทยาอันประยุกต์กบั แนวทฤษฎีแรงจูงใจ 3 ของ Mccleland ผู้วิจยั ได้ สร้ างและพัฒนาโดยผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชียวชาญจนสาเร็จเป็ นรูปแบบและหลักสูตรฝึ กอบรมที่จะเสริมสร้ างภาวะผู้นา
จริ ยธรรมของผู้บริ หารและหัวหน้ างานองค์กร ในขณะที่การให้ ความรู้ เรื่ องภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม
เป็ นลักษณะของการเผยแพร่ ไม่ได้ มีการทากิจกรรมอื่นใดเสริ มสร้ างภาวะผู้นาให้ แก่ผ้ เู รี ยน ทาให้
หลังการทดลองที่ได้ จึงไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง สอดคล้ อ งกับงานวิจยั ของตรัยรักษ์ วรัทย์
หินเกิด (2551: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาการพัฒนาวินยั ในตนเองของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ตามแนวทางไตรสิกขา วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้ างและพัฒนาชุดการ
พัฒนาวิจยั ในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา และเพื่อศึกษาผลวิธีฝึกอบรมวินยั ด้ วยชุดการพัฒนา
ในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เชิงทดลอง ได้ แก่ นักศึกษาของสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิจานวน 80 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง จานวน 40
คน ได้ รับวิธีฝึกอบรมวินยั ด้ วยชุดการพัฒนาวินยั ในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา และกลุม่ ควบคุม
จานวน 40 คน ไม่ได้ รับวิธีฝึกอบรมวินัยด้ วยชุดการพัฒนาวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา
เครื่ อ งมื อการวิ จัย เป็ น ชุด การพัฒ นาวินัย ในตนเองตามแนวทางไตรสิก ขา และแบบสอบถาม
ซึ่งผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเองส่วนหนึ่งและพัฒนามาจากผู้อื่นส่วนหนึ่ง สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ย ล ะ (Crosstabs) Paired t-test, Independent t-test แ ล ะ ANOVA
ผลการวิ จัย พบว่า 1) นัก ศึก ษาที่ ได้ รับ วิ ธีฝึ ก อบรมวิ นัย ด้ ว ยชุด การพัฒ นาวินัย ในตนเองตาม
แนวทางไตรสิกขา มีค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยวินยั ในตนเองสูงกว่า นักศึกษาที่ได้ รับวิธี
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ฝึ กอบรมวินยั ด้ วยการเรี ยนการสอนตามปกติ เมื่อสิ ้นสุดการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2) เพศ ไม่มี อิ ท ธิ พ ลต่อวินัยในตนเอง และการปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่างวิธีฝึก อบรมวินัย
(ไตรสิกขา : ปกติ) กับ เพศ (ชาย : หญิง) ไม่มีอิทธิพลต่อวินยั ในตนเอง เช่นเดียวกัน แสดงให้ เห็น
ว่า ในงานวิจัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาวิธีการ/รู ป แบบการฝึ กอบรม ผลการทดลองเป็ น เครื่ องชี ว้ ัด
คุณภาพของวิธีการหรื อรู ปแบบพัฒนานัน้ ในส่วนของงานวิจยั นี ้ ปรากฏผลว่า คะแนนภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรมของกลุม่ ทดลอง สูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในส่วนของการนารูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาไปใช้ ในองค์กร เพื่อเสริ มสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมตามหลักการ 3 คือ การครองตน ครองคน และครองงาน นัน้ การศึกษาวิจยั
พบว่า เป็ นการนาหลักไตรสิกขาไปใช้ ในแง่ของสุขภาพจิต เพื่อลดความเครี ยด ในกลุม่ บุคคลต่าง ๆ
โดยเฉพาะผู้สงู อายุ ดังเช่นงานวิจยั ของพระปลัดวีระชนม์ มาลาไธสง (เขมวีโร) (2551: บทคัดย่อ)
ได้ ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กตามแนวไตรสิกขาเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตผู้สงู อายุชาวธรรมวิจยั
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปั ญหาสุขภาพจิตผู้สงู อายุชาวธรรมวิจยั กลุ่มประชากรเป็ นกลุ่มผู้สงู อายุ
ชาวธรรมวิจยั จานวน 100 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่วมโปรแกรมการฝึ กตามแนวไตรสิกขาเพื่อ
พัฒ นาสุข ภาพจิ ต ผู้สูง อายุช าวธรรมวิ จัย เป็ น กลุ่ม ผู้สูงอายุช าวธรรมวิ จัย ที่ ส มัค รใจเข้ าร่ ว ม
โปรแกรม และผ่านการสุ่มอย่างง่าย จานวน 10 ผลการวิจัยสรุ ปได้ ดังนี ้ 1) ปั ญ หาสุขภาพจิ ต
ผู้สงู อายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาปั ญหาสุขภาพจิตผู้สงู อายุ รายด้ านทัง้ 4 ด้ าน
พบว่ า ด้ า นความเครี ย ด ด้ า นความวิ ต กกัง วล ด้ า นความซึ ม เศร้ า และด้ า นความบกพร่ อ ง
ทางสังคม ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากเช่นกัน 2) ปั ญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุชาวธรรมวิจัย
หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมการฝึ กตามแนวไตรสิกขา ทังโดยรวมทุ
้
กด้ านและรายด้ านทุกด้ านลดลง
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 นอกจากนัน้ การศึก ษางานวิ จัย ในต่างประเทศพบว่า
มีการศึกษาอย่างกว้ างขวางในหลักไตรสิกขาเฉพาะองค์ประกอบของสมาธิ (Meditation) และสติ
(Mindfulness) และเป็ นที่ยอมรับในผลของการฝึ กสมาธิและสติว่า เป็ นผลดีต่ออารมณ์ ทางบวก
ลดความเครี ยด เพิ่มความทรงจา ดังงานวิจยั ของBrown (2003: 822-848) ได้ ศกึ ษาประโยชน์ของ
การอยูก่ บั ปั จจุบนั ของสติกบั บทบาทที่มีตอ่ ความผาสุกทางจิตใจ โดยทาการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็ นอาสาสมัคร 74 คน อายุ 18 ปี ขึ ้นไป และกลุ่มนักศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 92 คน ให้ สงั เกต
ตัวเองผ่านการบันทึกประจาวันเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเองเป็ นเวลา 21 วัน เพื่อให้ ร้ ูเท่า
ทันอารมณ์ ความรู้สกึ ซึง่ เป็ นการฝึ กสติพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสภาวะอารมณ์ทางบวกมากขึ ้น และ
งานวิจัยของ Zeiden และคณะ (2010: 597-605) ได้ ศึกษาผลการฝึ กสติและสมาธิ ที่มีต่อระบบ
ความคิด และอารมณ์กบั นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ ท แคโรไลนา จานวน 63 คน เข้ าหลักสูตรนัง่
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สมาธิ พบว่า ช่วยพัฒนาอารมณ์ ทางบวก ลดความอ่อนล้ า ความเครี ยด และยังปรับปรุ งการรับรู้
ภาพ และความจาได้ ดีด้วย จากงานวิจัยดังกล่าวยืนยัน ได้ ว่า การฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
โดยเฉพาะเพี ย งการฝึ ก สมาธิ และสติ ยัง ได้ ผ ลดี ต่อ สุข ภาพจิ ต มากขนาดนี ้ และข้ อ ค้ น พบใน
งานวิจยั ฉบับนี ้ดาเนินการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ครบกระบวนการทังศี
้ ล สมาธิ และปั ญญา
ทังประยุ
้
กต์แนวทฤษฎีแรงจูงใจ 3 ของ Mccleland ในขันตอนของการน
้
าสู่การพัฒนา ย่อมเป็ น
รู ปแบบการฝึ กอบรมฯ ที่มีความสมบูรณ์ มากกว่างานวิจยั ในต่างประเทศ และมีคุณภาพในการ
นาไปใช้ ได้ เป็ นอย่างดี
3. ข้ อเสนอแนะสาหรับดาเนินงานวิจยั ครัง้ ต่ อไป
3.1 การประยุกต์หลักจิตวิทยา กับ หลักไตรสิกขา หรื อ วิธี แนวทางการฝึ กอบรมอื่นๆ
ควรดาเนิ น การด้ วยความรอบคอบ สามารถประยุกต์ ได้ ในลักษณะเชื่ อมโยง โดยไม่ให้ เนื อ้ หา
สาคัญอันเป็ นต้ นฉบับดังเดิ
้ มต้ องเปลี่ยนไป
3.2 การประเมินผล ติดตามผลการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา ที่มีคณ
ุ ภาพสูง ควรใช้
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 1 เดือน โดยผู้ให้ การอบรมเป็ นเสมือนกัลยาณมิตร ผู้คอยให้ คาปรึ กษาผู้รับ
การอบรม คอยเป็ นผู้สร้ างแรงจูงใจ (Motivator) ให้ เกิดโยนิโสมนสิการ หรื อ แรงจูงใจ (Motivation)
3.3 การดาเนินการทดลอง เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม หรื อ ภาวะผู้นาอื่นๆ ที่
ดาเนินการกับผู้นาและผู้บริ หารองค์กร ควรพิจารณาการฝึ กอบรมด้ านเวลาให้ เหมาะสมกับผู้นา
และผู้บริ หารขององค์กร เนื่องจากในตารางการทางานของผู้นาแต่ละท่านค่อนข้ างเต็ม ต้ องอาศัย
การประสานความร่วมมืออย่างสูง จึงประสบผลสาเร็จได้
3.4 กระบวนการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขาวางฐานที่การฝึ กฝนด้ วยตนเอง ฝึ กหัดด้ วย
ตนเอง เห็นแจ้ งด้ วยตนเอง สร้ างพฤติกรรมที่ดีงามด้ วยตนเอง ดังนัน้ กระบวนการวัดที่สอดคล้ อง
กับที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลการสัมภาษณ์ เชิงลึกชี ้แนะไว้ คือ การสังเกตจิต และ การสังเกตอารมณ์ เป็ นการ
สร้ างแบบวัด ที่ดาเนินการวัดจริ งได้ ยาก เป็ นปั ญหางานวิจยั สาหรับผู้ดาเนินงานวิจยั ต่อไปควรได้
ศึกษาให้ เป็ นรูปธรรมชัดเจนสูก่ ารวัดที่มีคณ
ุ ภาพได้ จริงต่อไป
(".")
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
1. รศ.ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศริ อรรถ
2. ผศ.ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
3. ผศ.ดร. วิธญ
ั ญา วัณโณ
4. ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย
5. ดร. ชาญ รัตนะพิสฐิ

อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา และ หลักสูตร
การฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
1. รศ.ดร. ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร

2. ผศ.ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
3. ผศ.ดร. วิธญ
ั ญา วัณโณ
4. ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย
5. ดร. ชัญญา ลี ้ศัตรูพา่ ย

อาจารย์ประจาภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะศิลปะศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
อาจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ตัวอย่ างแบบคาถามในการสัมภาษณ์ เชิงลึก
รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
หลักไตรสิกขา
1. ไตรสิกขา (ประกอบด้ วยศีล สมาธิ และปั ญญา) คืออะไร
1.1 เป็ นรูปแบบการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนามนุษย์ได้ อย่างไร
1.2. มีหลักการในการนาไปใช้ เพื่อการเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมอย่างไร ?
2. เทคนิ ค วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมในขัน้ ของศี ล เพื่ อ การเสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรม
ควรทาอย่างไร ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง มีลกั ษณะอย่างไร ?
3. เทคนิค วิธีการฝึ กอบรมในขันของสมาธิ
้
ควรประกอบด้ วยอะไรบ้ าง มีลกั ษณะอย่างไร ?
4. เทคนิ ค วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมในขัน้ ของปั ญ ญา ควรประกอบด้ วยอะไรบ้ าง มี ลัก ษณะ
อย่างไร ?
5. พระธรรมปิ ฎก1 (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 52) ได้ แสดงทัศนะไว้ ว่า “ระบบการปฏิบตั ิของ
พระพุทธศาสนานี ้ดูเหมือนว่า เวียนกลับไปกลับมา คือ การปฏิบตั ินนเริ
ั ้ ่ มจากศีลเข้ าไปหาจิตหรื อ
สมาธิ แล้ วจากสมาธิก็โยงไปหาปั ญญา แต่ในทางกลับกัน เวลาส่งผลนี่ปัญญาส่งผลมาสู่ระดับ
สมาธิ ข องจิ ต แล้ ว สมาธิ ก็ ส่ ง ผลมาสู่พ ฤติ ก รรมระดับ ศี ล ทัง้ หมดนี เ้ ป็ น ระบบความสัม พัน ธ์
ในองค์รวมของชีวิตที่ดีงามของมนุษย์” จากทัศนะดังกล่าว ท่านมีความเห็นด้ วยหรื อไม่ อย่างไร ?
5.1 การเริ่ มฝึ กปฏิบตั ิย้อนกลับ (จากปั ญญา สู่สมาธิ และสู่ศีล) มีความเหมือนกัน
หรื อแตกต่างกันอย่างไร ?
5.2 การฝึ กปฏิบตั ิอบรมตามหลักไตรสิกขา ควรเริ่มจากอะไรก่อน/หลัง อย่างไร ?
การฝึ กอบรม + หลักไตรสิกขา
6. เทคนิ ค วิ ธีก ารฝึ ก อบรม ตามทฤษฎี จิ ต วิท ยาการเรี ย นรู้ ใด ที่ ส ามารถประยุก ต์ ใช้
ร่วมกับหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมได้ และควรเป็ นไปในรูปแบบเช่นไร ?
6.1 เทคนิค วิธีการฝึ กอบรม ตามทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู้ ในขันของศี
้
ล มีลกั ษณะ
และรูปแบบเช่นไร ?
6.2 เทคนิ ค วิ ธี ก ารฝึ ก อบรม ตามทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ ในขัน้ ของสมาธิ มี
ลักษณะและรูปแบบเช่นไร ?

1

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2546). จากจิตวิทยาสูจ่ ิตภาวนา. หน้ า 52
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6.3 เทคนิ ค วิ ธี ก ารฝึ ก อบรม ตามทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ ในขัน้ ของปั ญ ญา
มีลกั ษณะและรูปแบบเช่นไร ?
กระบวนการ + รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
7. ระยะเวลาดาเนิ น การฝึ กอบรมทั่วไป แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แบบสัป ดาห์ ละ 1 ครัง้
(weekly) และแบบฝึ กอบรมต่อเนื่อง (intensive) : ระยะเวลาดาเนินการของรู ปแบบการฝึ กอบรม
ตามหลักไตรสิกขา ควรจัดดาเนินการในแบบใด เพราะอะไร ?
8. กระบวนการของรู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิ ก ขา อัน ดับ แรก ควรเริ่ ม ต้ น
ดาเนินการอย่างไร ? มีลกั ษณะและรูปแบบของกระบวนการฝึ กอบรมอย่างไร ?
9. กระบวนการของรู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิ ก ขา ในล าดับ ขัน้ ตอนต่ อ ไป
คืออะไร ? มีลกั ษณะและรู ปแบบของกระบวนการฝึ กอบรมอย่างไร ? (หากมีกระบวนการต่อไป
ให้ ถามต่อไปเรื่ อย จนเสร็จสิ ้นทุกกระบวนการ)
10. กระบวนการฝึ ก อบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่ อ เสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรม
(ตามที่กล่าวมา) โดยสรุ ป เป็ นอย่างไร ? ควรได้ รับปั จจัยอื่นๆ สนับสนุนเพิ่มเติมหรื อไม่ อย่างไร
เพื่อให้ ได้ “รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา” ที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการนาไปใช้ ?
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รูปแบบ และ หลักสูตรการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
จากโมเดลพระธาตุเจดี ย์ (รู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิ ก ขา) มี ลัก ษณะการ
พัฒนา อิงอาศัยกันและกันคล้ ายหลักอิทปั ปั จจยตา บางครัง้ เป็ นไปตามลาดับขัน้ บางครัง้ เป็ นฐาน
อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ ้น สาหรับหลักสูตรการฝึ กอบรมฯ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการอบรมตามขันตอน
้
และกระบวนการตามลาดับ ในบางโมดูลประยุกต์ใช้ กระบวนการครบถ้ วน บางโมดูลใช้ กระบวน
เพียง 1-2 ตามความเหมาะสมแก่วตั ถุประสงค์ของการพัฒนาแต่ละโมดูล ดาเนินการอบรมแบบ
Intensive Course (หลักสูตรต่อเนื่อง) จานวน 2 วัน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ต่อด้ วยการอบรมแบบ
Daily Course (หลักสูตรรายวัน) จานวน 1 ครัง้ เพื่อประเมินผลการฝึ กฝนอบรมด้ วยตนเองของ
ผู้รับ การฝึ ก อบรมฯ รวมจ านวนชั่วโมงฯ เป็ น 18 ชั่วโมง ตามแผนและโมดูล ของหลัก สูต รการ
ฝึ กอบรมฯ ดังนี ้
วันที่
1

โมดูล
1
2
3

2

4

ชั่วโมงที่
1
2-3
4
5
6
7
8-9
10-11
12-13
14-15
16

3

5

17-18

เรื่ อง
มิตรภาพ และความเป็ นกัลยาณมิตร
การสร้ างความพอใจในผู้นาเชิงจริยธรรม
การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
การแสดงออกถึงความยุติธรรม
การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น
การให้ บริการผู้อื่น
การไหว้ พระสวดมนต์ ฟั งธรรม เจริญสติปัฏฐาน
และเมตตาภาวนา
การไหว้ พระสวดมนต์ เจริญสติปัฏฐาน และเมตตา
ภาวนา
การใช้ อานาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสม
การประสานความร่วมมือในกลุม่
การสื่อสาร การเสริมแรง
ประชุมวางแผนงาน และสรุปการฝึ กอบรมฯ
การฝึ กอบรมพัฒนาจิต ประเมินการฝึ กฝนอบรม
ในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมด้ วยตนเอง
ของผู้รับการอบรมฯ และปั จฉิมนิเทศ

สถานที่
ห้ องฝึ กอบรมขององค์กร
”
”
”

”
”

”

171

โมดูลที 1: นาเข้ าสู่การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
หัวข้ อหลักในการพัฒนาโมดูลที่ 1
1.1 มิตรภาพ และความเป็ นกัลยาณมิตร
1.2 การสร้ างความพอใจในผู้นาเชิงจริยธรรม
การประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ
2. การให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
1.1 มิตรภาพ และความเป็ นกัลยาณมิตร
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. สร้ างมนุษยสัมพันธ์ ทาความรู้จกั และคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ ้น
2. เกิดความไว้ วางใจต่อกันระหว่างผู้เข้ ารับการอบรมด้ วยกัน และผู้ดาเนินการอบรม
3. เกิดความรู้สกึ เป็ นหนึง่ เดียวกัน
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชัว่ โมง
กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร ด้ วยวิธีการ 2 คือ
ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อื่น โดยเฉพาะจากผู้เป็ นกัลยาณมิตรและ
การมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน ระหว่างผู้อบรมและผู้รับการอบรม
ประยุกต์วิธีการทางจิตวิทยา ด้ วยการเสริมแรง คือ กล่าวชื่นชม
แสดงอาการชื่นชมเมื่อผู้รับการอบรมให้ ความร่วมมือในกิจกรรม
และปฏิบตั ิตามคาสัง่ ในกิจกรรมได้ ถกู ต้ อง
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. การแนะนาตัว และเปิ ดเผยตัวของผู้อบรม และผู้รับการอบรม
2. ลักษณะของกัลยาณมิตร ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย ตังค
้ าถาม อภิปราย กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
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วิธีการดาเนินการ
1. ผู้นาอบรมเปิ ดโครงการฝึ กปฏิบตั ิงาน กล่าวต้ อนรับ แนะนาตัว ทาความรู้ จัก ชีแ้ จง
ความสาคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ การดาเนินโครงการ และประโยชน์ที่จะได้ รับ
2. ผู้นาอบรมเสนอหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 เป็ นแนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างอบรม
ได้ แก่ 1) น่ารัก 2) น่าเคารพ 3) น่าเจริ ญใจ 4) รู้ จักพูดให้ เป็ นเหตุผล 5) อดทนต่อถ้ อยคาต่าง ๆ
ของผู้อื่น 6) อธิบายเรื่ องยากให้ เข้ าใจง่าย 7) ไม่ชกั นาผู้อื่นไปในทางเสีย จากนัน้ แต่ละท่านแนะนาตัว
ตามลาดับ
3. ผู้อบรมนากิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อละลายพฤติกรรม ทาความรู้จกั
และสร้ างความคุ้นเคยต่อกัน ก่อนเข้ าสูเ่ นื ้อหาโครงการฯ
3.1 กิ จกรรม “ละลายพฤติก รรม เรี ยกพลั ง ความพร้ อม ความเข้ าใจ” (ใช้
เทคนิค ทางจิตวิทยา คือ การเสริ มแรง กล่ าวชื่นชมเมื่อทุกคนทากิจกรรมได้ พร้ อมเพรี ยง
ถูกต้ องตามคาสั่ง)
- ผู้นากิจกรรมชี ้แจงข้ อตกลงในการดาเนินกิจกรรมในการอบรมตลอดหลักสูตรนี ้
ว่า จะใช้ ก ารโต้ ตอบรหัสข้ อความเฉพาะระหว่างผู้น ากิ จกรรมและผู้ร่วมกิ จกรรม คือ เมื่ อผู้น า
กิจกรรมเอ่ยคาพูด กระทรวงยุติธรรม ให้ ทุกคนโต้ ตอบว่า เฮ้ เมื่อผู้นากิจกรรมเรี ยกชื่อหน่วย
เฉพาะว่า DSI. ให้ ยกมือขวา ชูนิว้ โป้ง และพูดดังๆ ว่า เยี่ยม ผู้นากิจกรรมทดสอบความพร้ อม
ความเข้ าใจของผู้เล่น สลับเป็ นครัง้ คราว
- ศัพท์ทดสอบความเข้ าใจของกลุม่ อื่นๆ เช่น ผู้นากิจกรรมพูดว่า ซ้ าย ให้ ผ้ อู บรม
พูดว่า จ๋ า และพูดว่า ขวา ให้ ตอบว่า น่ ารัก
- ผู้นากิจกรรมก็ทดสอบพูด ขวาขวา ซ้ าย, ขวา ซ้ าย, ซ้ าย ขวา เป็ นต้ น
- ผู้น าทดสอบความพร้ อมเพรี ย งในการปรบมื อ เช่ น ถ้ า พู ด “ปรบมื อ 1 ที ”
“ปรบมือ 4 ที” “ปรบมือ 5 ที” “ปรบมือ 1 ชุด” เป็ นต้ น ให้ ทาให้ ถูกต้ องตามคาสัง่ และแสดง
ความชื่นชมเมื่อทุกคนทาได้ พร้ อมกัน จากนัน้ นาเข้ าสู่กิจกรรมร้ องเพลง โดยให้ ผ้ รู ับอบรมทุกคน
ลุกขึ ้นยืน ฝึ กร้ องเพลง “หากว่าเรากาลังสบาย จงปรบมือพลันฯ” ประกอบท่าทางตามวีดีทศั น์ให้ ได้
ก่อนร้ องเพลงประกอบท่าทางเอง เนื ้อร้ องดังนี ้
“หากว่าเรากาลังสบาย จงปรบมือพลัน (ทุกคนปรบมือพร้ อมกัน “ปั๊ บๆ), หากว่า
เรากาลังสบาย จงปรบมือพลัน (ทุกคนปรบมือพร้ อมกัน “ปั๊ บๆ), หากว่าเรากาลังมีสขุ หมดเรื่ อง
ทุกข์ใดใดทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเล่า จงปรบมือพลัน (ทุกคนปรบมือพร้ อมกัน “ปั๊ บๆ), จากนัน้
เปลี่ยนท่อนร้ องจาก จงปรบมือพลัน เป็ น กระทืบเท้ าพลัน, ส่ายเอวพลัน, ส่ายก้ นพลัน, จับไหล่
พลัน, หลับตาพลัน, ผงกหัวพลัน และ จงหัวเราะพลัน เป็ นต้ น
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3.2 กิจกรรม “มารู้จักกันเถอะ”
- จัดทาฉลากเท่าจานวนผู้เล่น เขียนชื่อตัวละครในวรรณคดี พระเอก-นางเอกคู่
ขวัญ หรื อของที่ใช้ คกู่ นั เช่น พระราม–นางสีดา, ณเดชน์–ญาญ่า อุรัสยา, สรพงษ์ – จารุณี, สันติ
สุข-จินตรา, โต๊ ะ-เก้ าอี ้, ช้ อน-ส้ อม, ครก – สาก ฯลฯ
- ผู้รับอบรมจับฉลากตามที่เตรี ยมไว้ จับฉลากแล้ วเปิ ดอ่าน เมื่อรู้ ว่า ของตนเป็ น
อะไร ก็ต้องหาคูข่ องตนให้ ได้
- เมื่อหาคูข่ องตนได้ แล้ ว ไปนัง่ ด้ วยกัน และจับคู่หนั หน้ าคุยกัน ถามชื่อ นามสกุล
ยศ ตาแหน่ง สถานศึกษา วุฒิการศึกษา ภูมิลาเนา ครอบครัว ประวัติสว่ นตัว ทัศนคติตอ่ ชีวิต หรื อ
คาคม วาทะเด็ด ข้ อคิดประจาตัว ฯลฯ เพื่อแนะนาให้ ผ้ รู ับอบรมทุกคนได้ ร้ ูจกั (เวลา 5-8 นาที)
- ผู้นากิจกรรมให้ แต่ละคูอ่ อกมาแนะนาเพื่อนของตนเอง หรื อหากเวลาไม่เพียงพอ
สุ่มบุคคลผู้มีลกั ษณะต่างๆ เช่น คู่ที่มีบคุ คลอายุรวมกันมากที่สดุ คูท่ ี่มีบคุ คลอายุรวมกันน้ อยที่สดุ
คู่ที่มีบุคคลเป็ นบุตรคนโต คู่ที่มีบุคคลเป็ นคนกลาง คู่ที่มีบุคคลเป็ นบุตรน้ องสุด คู่ที่มีบุคคลคิดว่า
ตนเองหล่อสวยที่สดุ คูท่ ี่เต็มใจนาเสนอให้ เพื่อนรู้จกั เป็ นต้ น มาผลัดกันแนะนาให้ ทกุ คนได้ ร้ ูจกั
สื่อการอบรม
1. สลากรายชื่อบุคคลและสิ่งของ
2. เครื่ องเสียง โน๊ ตบุ๊ค ไฟล์ MP4 เพลงที่กาหนด
3. เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ พร้ อมจอภาพ
1.2 การสร้ างความพอใจในผู้นาเชิงจริยธรรม
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. มีความตระหนักรู้ เข้ าใจความสาคัญของผู้นาเชิงจริยธรรมและภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2. เกิดความพอใจ และแรงจูงใจในการฝึ กฝนอบรมเพื่อเป็ นผู้นาเชิงจริยธรรม
3. มี ทัศนคติ เชิ งบวกในการตัง้ เป้าหมาย เพื่ อเสริ มสร้ าง/พัฒ นาภาวะผู้น าเชิ งจริ ยธรรม
ของตน
ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชัว่ โมง
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กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสียงจากผู้อื่น และการมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้อบรม
และผู้ รั บ การอบรม เน้ นวิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยา คื อ การสร้ าง
แรงจู ง ใจในการเป็ นผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรม จากการบรรยาย
คุ ณ ลั ก ษณะและความส าเร็ จ ของบุ ค คลต้ นแบบผู้ น าเชิ ง
จริ ยธรรม ประยุกต์ ด้วย วิธีการพูดจูงใจ สร้ างแรงจูงใจ ปลุก
พลัง และ ก าลังใจในการพัฒ นาตามบุคคลต้ น แบบ ด้ วยการ
กล่าวชื่นชม และการให้ กาลังใจจากเพื่อนผู้รับการอบรมด้ วยกัน
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. ความหมาย และความสาคัญของผู้นาเชิงจริยธรรม และภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2. คุณลักษณะของผู้นาเชิงจริยธรรมในอุดมคติ
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย ตังค
้ าถาม อภิปรายกลุม่ ย่อย กิจกรรมปัน้ รูปปัน้ จากดินน ้ามัน
และการพูดจูงใจ สร้ างแรงจูงใจ กาลังใจในการพัฒนาตามบุคคลต้ นแบบ
ประยุกต์ด้วยวิธีทางจิตวิทยา คือ การเสริมแรงด้ วยการชื่นชม
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้อบรมปฏิบัติตนในหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 เริ่ มต้ นตังค
้ าถามถึงความสาคัญ ของ
ผู้นาเชิงจริ ยธรรม เพราะเหตุใด จึงควรเสริ มสร้ างให้ มีภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมในผู้บริ หารและผู้นา
องค์ ก ร ให้ ผ้ ูรับ การอบรมอภิ ป รายร่ วมกัน (กระบวนการกัล ยาณมิ ต ร: เสียงจากผู้อื่ น + การมี
ปฏิสมั พันธ์ที่ดี)
2. ผู้อบรมบรรยายทฤษฎีภาวะผู้นา ความหมาย และคุณลักษณะของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
(Ethical Leadership) ประกอบ Power Point
3. กิจกรรม ผู้นาเชิงจริ ยธรรมในอุดมคติ : ผู้อบรม แนะนาจัดรู ปแบบการนั่งอภิปราย
เป็ นรู ปตัว U จากนัน้ น าเข้ าสู่กิ จกรรม ด้ วยการตัง้ ค าถามว่า บุคคลใด ที่ ท่ านคิ ดว่าเป็ นผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรมในอุดมคติของท่าน ? ให้ แต่ละท่านเสนอรายชื่อ พร้ อมทัง้ เหตุผลว่า เพราะอะไรถึงชื่นชอบ
ผู้นาท่านนัน้ (ขันที
้ ่ 1 = หาความต้ องการหลัก: Identify Drivers) ผู้ช่วยวิจยั บันทึกสรุ ปความต้ องการ
ของผู้เข้ าอบรมและจัดกลุม่ ผู้รับอบรม ตามแรงจูงใจ 3 ประเภท ได้ แก่
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3.1 แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
3.2,แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์
3.3 แรงจูงใจใฝ่ อานาจ
- ผู้อบรมนาเข้ าสู่การเรี ยนรู้ จากผู้นาซึ่งเป็ นบุคคลต้ นแบบแรงจูงใจ 3 แบบ โดย
การบรรยายประกอบภาพและคลิปประวัติของผู้นาทัง้ 3 ท่าน คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดช มหาตมะ คานธี และ วลาดิเมียร์ ปูติน
- ผู้อบรม ให้ ผ้ รู ับอบรมแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ ที่มีต่อผู้นาแต่ละท่าน พร้ อม
เลือกผู้นาเชิงจริยธรรมในอุดมคติที่ตนเองชื่นชอบ 1 ท่าน จากทัง้ 3 ท่าน คือ ท่านใด ?
- กิจกรรมปั น้ รู ปปั น้ : ผู้อบรมชี ้แจงกิจกรรมปั น้ รู ปปั น้ ผู้นาเชิงจริ ยธรรม (ด้ วยดิน
น ้ามัน) และแบ่งมอบหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานตามแรงจูงใจทัง้ 3 ประเภทของผู้รับการอบรมแต่ละท่าน
(ขันที
้ ่ 2 = เลือกวิธีปฏิบตั ิ: Structure your approach) โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่มๆ ละ 5 คน และจัด
บุคคลที่มีแรงจูงใจทั ้ง 3 ประเภทคละลงในกลุ่มเดียวกัน แต่งตัง้ และมอบหน้ าที่ให้ แต่ละบุคคล
ดังนี ้
1) ผู้มีแรงจูงใจใฝ่ อานาจ เป็ นหัวหน้ ากลุ่ม ชี ้แนะ ปั น้ และกาหนดการปั น้
รูปปั น้
2) ผู้มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ เป็ นรองหัวหน้ ากลุ่ม คอยสรุ ป ช่วยการปั น้ ฯ ให้
สาเร็จ
3) ผู้มีแรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์ เป็ นสมาชิกกลุม่ เป็ นผู้ปัน้ รูปปั น้ ประสานให้ การ
ปั น้ สาเร็จ
- เมื่อปั น้ รูปปั น้ ฯ เสร็จแล้ ว ให้ แต่ละกลุม่ ออกมานาเสนอหน้ าที่ประชุม จากนัน้ ผู้
อบรมสรุปเนื ้อหา และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ
4. กิจกรรม ดอกไม้ ให้ คุณ: ผู้อบรมชีแ้ จงกิจกรรม และจัดกลุ่มผู้เข้ าอบรม เป็ น 2 กลุ่ม
แบ่งครึ่ ง ยืนเรี ยงเป็ นรู ปตัว U กลุ่มที่ 1 เป็ นผู้รับดอกไม้ กลุ่มที่ 2 เป็ นผู้ให้ ดอกไม้ โดยผู้อบรมยืน
ตรงกลางและชี ้แจงและสาธิตกิจกรรมมอบดอกไม้ ให้ กาลังใจต่อกัน โดยจะมอบดอกไม้ และสลับ
หน้ าที่เป็ นผู้รับและผู้ให้ ในตอนท้ าย จากนัน้ ให้ แต่ละท่านจับมือซ้ ายและขวาของเพื่อนที่ยืนอยู่
ข้ างๆ และหลับตาลงช้ าๆ
- ผู้อ บรมพู ด สร้ างแรงจูง ใจ ให้ ก าลัง ใจ พลัง ใจ ความมั่น ใจในการเป็ น ผู้น าเชิ ง
จริ ยธรรมแต่ละแบบว่า ทุกท่านสามารถเป็ นผู้นาเชิงจริ ยธรรมที่ดีได้ สามารถทาคุณประโยชน์ และ

176
ประสบความสาเร็ จได้ เหมือนกับผู้นาทัง้ 3 ท่าน บรรยายความสาเร็ จของผู้นาทัง้ 3 แบบทีละท่านให้
ผู้รับอบรม จินตนาการความสาเร็จที่สามารถเกิดขึ ้นได้ จริงกับตัวเขาเอง
- ให้ ทกุ ท่านลืมตาขึ ้น ปรบมือให้ กบั ตนเองดังๆ และทาท่าทางสร้ างกาลังใจให้ ตนเอง
ด้ วยการชูมือขวายกขึ ้นสูง และยกลงข้ างตัว พร้ อมร้ องว่า เฮ้ ...เราทาได้ เราเป็ นผู้นาที่ดีได้ (3 ครัง้ )
จากนัน้ ผู้นากิจกรรมกล่าวให้ กาลังใจ พร้ อมเดินแจกดอกไม้ ให้ ผ้ รู ับอบรมคนละ 1 ดอก
- เปิ ดเพลง “ดอกไม้ ให้ คณ
ุ ” (รอบที่ 1) เพื่อสร้ างอารมณ์ และกาลังใจ พร้ อมให้ ผ้ รู ับ
อบรมกลุม่ ผู้ให้ กาลังใจ (ทางซ้ ายของผู้อบรม) จับคูผ่ ้ รู ับกาลังใจ (ทางขวาของผู้อบรม) เมื่อรับมอบ
ดอกไม้ แล้ ว กลุม่ ผู้รับฯ ก็มอบดอกไม้ ตอบแทนแก่กลุม่ ผู้ให้ กาลังใจ (ที่เดินมาหาก่อน) ทันที พร้ อม
กล่าวตอบรับ ให้ กาลังใจ จับมือหรื อโอบกอดกัน (ตามอัธยาศัย) จากนัน้ ท่านผู้อยู่ท้ายแถวและ
ท่านที่อยู่ในกลุ่มผู้ให้ กาลังใจ จึงเดินจับมือ พูดคุยให้ กาลังใจแก่กนั และกัน แก่กลุ่มรับกาลังใจ (ที่
ยืนต้ นแถว) ตามลาดับจนครบทุกคน
- หลังจับมือให้ กาลังใจเสร็ จ ผู้รับการอบรมแต่ละท่านเดินกลับเข้ าประจาที่ ยืนจับมือ
ซ้ ายและขวาของเพื่อนที่ยืนอยูข่ ้ างๆ พร้ อมร้ องตามเพลง “ดอกไม้ ให้ คณ
ุ ” (1 รอบ) จนจบเพลง
5. ผู้อบรมกล่าวสร้ างแรงจูงใจ สรุปกิจกรรมและเนื ้อหาการอบรม จากนัน้ กล่าวขอบคุณ
สื่อการสอน
1. Power point และคลิปวีดีโอประวัติของผู้นาทัง้ 3 ท่าน
2. คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค เครื่ องเสียง เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ พร้ อมจอภาพ
3. ดินน ้ามัน 20 ก้ อน
4. ดอกกุหลาบตามจานวนผู้รับการอบรม
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โมดูลที 2: การครองตน
หัวข้ อหลักในการพัฒนาโมดูลที่ 2
2.1 การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต
2.2 การแสดงออกถึงความยุติธรรม
การประเมินผล
1. แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2. การมีสว่ นร่วมการทากิจกรรม
2.1 การยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. เกิดความตระหนักรู้ เห็นโทษภัยของการประพฤติทุจริ ต และคุณค่าของความซื่อสัตย์
สุจริต
2. เกิดจิตสานึกและทัศนคติทางบวก ตังใจประพฤติ
้
อยูใ่ นความซื่อสัตย์สจุ ริต
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชัว่ โมง
กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสียงจากผู้อื่น และการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน ด้ วยการตังค
้ าถาม
สนทนาต่อกัน, กระบวนการที่ 2 การพูดจูงใจให้ เห็นโทษของทุจริต
และคุณของการความซื่อสัตย์สจุ ริต และกระบวนการที่ 3 ปั ญญา
คือ ปรโตโฆสะ ปลูกเร้ าให้ เกิดจิตสานึกยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์
สุจริต เป็ นปั จจัยส่งต่อให้ เกิดโยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจ
โดยแยบคายของผู้รับการอบรม
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. โทษภัยของการประพฤติทจุ ริต คอรัปชัน่ หรื อคดโกง
2. คุณค่าของการยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต
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กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย ตังค
้ าถาม อภิปรายกลุม่ ย่อย จากกรณีศกึ ษาในวีดทิ ศั น์
กิจกรรมกลุม่ ทา My Map โทษภัยของการทุจริต และคุณของการสุจริต
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้อบรมจัดรู ปแบบการนัง่ อบรมเป็ นรู ปตัว U กล่าวทักทายเป็ นกันเองกับผู้รับอบรมฯ
และตังค
้ าถามถึงความซื่อสัตย์สจุ ริ ตว่า อะไรคือความซื่อสัตย์สจุ ริต ? คนประพฤติเช่นไร ชื่อว่า เป็ น
ผู้ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ? ท่านเคยมีประสบการณ์ขดั แย้ ง บีบคันในการต้
้
องประพฤติสจุ ริตและทุจริ ตหรื อไม่
อย่างไร เป็ นต้ น เพื่อนาเข้ าสูก่ ารอภิปรายของผู้รับอบรมฯ และกระตุ้นให้ ผ้ รู ับอบรมฯ แต่ละท่านได้
แสดงความคิดเห็น
2. ผู้อบรมบรรยายความหมาย ความสาคัญ ของความซื่อสัตย์ สุจริ ต (ประกอบ Power
Point) พอสังเขป จากนันยกกรณี
้
ตวั อย่างจากคลิปวีดีโอ ตัวอย่างคนซื่อสัตย์ เรื่ อง พ่อสอนลูก และ
คลิปวีดีโอ ตัวอย่างของความทุจริต เรื่ อง โตไปไม่โกง ตอน แป๊ ะเจี๊ยะ ให้ ผ้ รู ับอบรมฯ ได้ พิจารณา
3. เมื่อรับชมคลิปวีดีโอเสร็ จ ผู้อบรมตังค
้ าถามอภิปรายถึงความรู้สกึ จากการได้ ชมคลิปวีดีโอ
ใครประพฤติตนถูกต้ อง ? ใครประพฤติตนไม่ถกู ต้ อง แบบไหน อย่างไร ? เปิ ดโอกาสให้ แต่ละท่าน
ได้ แสดงความคิดเห็น ถ้ าเป็ นตัวเขาจะทาอย่างไร จากนัน้ พูดจูงใจให้ เห็นคุณค่าของการความซื่อสัตย์
สุจริต และโทษของทุจริต
4. กิจกรรมกลุ่ม My Map: ผู้อบรมแบ่งกลุ่มผู้รับอบรมฯ เป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน ให้ แต่ละ
กลุม่ เขียนสรุป My Map เรื่ อง คุณของการความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และโทษของทุจริ ต ลงในแผ่นกระดาษที่
เตรี ยมไว้ เมื่อเสร็จแล้ ว นาเสนอ My Map ของกลุม่ ด้ านหน้ าเวที
5. ผู้ดาเนินการสรุ ปเนือ้ หาในการอบรม และเสนอแนวคิดที่เป็ นประโยชน์ ในการนาความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตมาประพฤติในหน้ าที่การงาน และการใช้ ชีวิตของแต่ละคน
สื่อการสอน
1. Power point และคลิปวีดีโอที่จะนาเสนอ
2. คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค เครื่ องเสียง เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ พร้ อมจอภาพ
3. กระดาษข้ อความแผ่นใหญ่ 3-4 แผ่น ปากกาสีรวมต่างๆ จานวน 3-4 ชุด
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2.2 การแสดงออกถึงความยุตธิ รรม
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. เกิดการเรี ยนรู้ความหมาย ความสาคัญ คุณค่า และวิธีการแสดงออกถึงความยุติธรรม
2. เข้ าใจความแตกต่ า งระหว่ า งความยุ ติ ธ รรมกั บ ความทั ด เที ย มในการใช้ กั บ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
3. เกิดจิตสานึก และความตังใจในการแสดงออกถึ
้
งความยุติธรรม เพื่อนาไปใช้ ในการ
บริหารปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชา ให้ ได้ รับความยอมรับ ยกย่องต่อไป
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชัว่ โมง
กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสียงจากผู้อื่น และการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน ด้ วยการตังค
้ าถาม
สนทนาต่อกัน, กระบวนการที่ 2 การพูดจูงใจให้ เห็นคุณค่า และ
ความสาคัญของความยุติธรรม และกระบวนการที่ 3 ปัญญา
คือ ปรโตโฆสะ ปลูกเร้ าให้ เกิดจิตสานึกดารงตนในความยุติธรรม
ส่งต่อให้ เกิดโยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดยแยบคายของ
ผู้รับการอบรม
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. ความหมาย ความสาคัญ คุณค่าของความยุติธรรม
2. ความแตกต่างกันระหว่างความยุติธรรมกับความทัดเทียม
3. การเว้ นความลาเอียง คือ อคติ 4 ประการ
4. วิธีในการแสดงออกถึงความยุติธรรม
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย ตังค
้ าถาม อภิปรายกลุม่ ย่อย จากกรณีศกึ ษาในวีดทิ ศั น์
กิจกรรมกลุม่ “แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ”
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วิธีการดาเนินการ
1. ผู้อบรมจัดรูปแบบการนัง่ อบรมเป็ นรูปตัว U กล่าวทักทาย กล่าวนาเข้ าสู่หวั ข้ อพัฒนา
เรื่ อง การแสดงออกถึงความยุติธรรม และตังค
้ าถามถึงความยุติธรรมว่า อะไรคือความยุติธรรม ?
คนประพฤติ เช่ น ไร ชื่ อว่า เป็ น ผู้ยุติ ธรรม ? ท่ านเคยมี ป ระสบการณ์ ขัด แย้ ง บี บ คัน้ ในการต้ อ ง
แสดงออกว่า เป็ น ผู้มีความยุติธรรมหรื อไม่ อย่างไร เป็ น ต้ น เพื่ อน าเข้ าสู่การอภิปรายของผู้รับ
อบรมฯ
2. ผู้อบรมบรรยายความหมาย ความสาคัญ คุณ ค่าของความยุติ ธรรม ความแตกต่าง
ระหว่างความยุติธรรมกับความทัดเทียม และการเว้ นจากความลาเอียง คือ อคติ 4 ประการ (ประกอบ
Power Point) พอสังเขป จากนันยกกรณี
้
ตวั อย่างจากคลิปวีดีโอ ตัวอย่างความยุติธรรม เรื่ อง โตไป
ไม่โกง ตอน ความยุติธรรมอยูท่ ี่ไหน ให้ ผ้ รู ับอบรมฯ ได้ พิจารณา
3. เมื่อรับชมคลิปวีดีโอเสร็ จ ผู้อบรมตังค
้ าถามอภิปรายถึงความรู้สกึ จากการได้ ชมคลิปวีดีโอ
ใครประพฤติตนถูกต้ อง ? ใครประพฤติตนไม่ถกู ต้ อง แบบไหน อย่างไร ? เปิ ดโอกาสให้ แต่ละท่าน
ได้ แสดงความคิดเห็ น ความตัง้ ใจที่ จะแสดงออกถึงความยุติธรรม จากนัน้ จูงใจให้ ตัง้ มั่นในความ
ยุติธรรม
4. กิจกรรมกลุม่ “แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ”
- ผู้อบรมแบ่งกลุม่ ผู้รับอบรมฯ เป็ น 3 กลุม่ ๆ ละ 6-7 คน จากนัน้ แจกจ่ายของกินของ
ใช้ ให้ แต่ละกลุม่ โดยวางใส่จานไว้ กลางวงของกลุม่ (เป็ นของน้ อยกว่าจานวนคนในกลุม่ เช่น เป๊ ปซี่
1 กระป๋ อง, ขนมปั ง 2 ห่อ, ลูกอม 3 เม็ด, หลอด 3 อัน, เงิน 100 บาท เป็ นต้ น) กาหนดให้ สมาชิกใน
กลุม่ ปรึกษาหารื อให้ ได้ ข้อสรุปในการแบ่งปั นของกินของใช้ ที่ได้ รับมา โดยมีกติกาว่า
1) กาหนดให้ มีประธานกลุ่ม (ที่ได้ รับการยอมรับ) เป็ นผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีตดั สิน
ไม่ได้
2) ทุกคนมีสว่ นในการรับแบ่งปั นของกินของใช้ ไม่ปฏิเสธการแบ่งปั นของกินของใช้
3) เมื่อทุกท่านได้ รับการแบ่งปั นของกินของใช้ แล้ ว เป็ นอันยุติ ไม่มีการแบ่งปั น
ภายหลัง
- เมื่อได้ ข้อตกลงของกลุ่มแล้ ว จึงแบ่งปั นของกินของใช้ และรับประทานได้
ตามอัธยาศัย (ห้ ามรับประทานของกินอื่น เว้ นแต่ของกินที่ตนได้ รับแบ่งปั นมา) จากนัน้ ให้ สมาชิก
ในกลุม่ ทุกคนออกมานาเสนอความรู้สกึ ในการได้ รับแบ่งปั นของกินของใช้ ว่า มีความยุติธรรมหรื อ
ความทัดเที ยมกัน หรื อไม่ อย่างไร ? และ มี ปัญ หา อุป สรรค ข้ อขัดแย้ งในการแบ่งปั น สิ่งของนี ้
หรื อไม่ อย่างไร ?
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5. ผู้ ด าเนิ น การสรุ ป เนื อ้ หาในการอบรม และเสนอแนวคิ ด ที่ เป็ นประโยชน์ ใ นการ
แสดงออกถึงความยุตธิ รรมมาประพฤติปฏิบตั ิในหน้ าที่การงาน และการใช้ ชีวิตของแต่ละคน
สื่อการสอน
1. Power point และคลิปวีดีโอที่จะนาเสนอ
2. คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค เครื่ องเสียง เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ พร้ อมจอภาพ
3. ของกินของใช้ 3 ชุด ได้ แก่ เป๊ ปซี่ 1 กระป๋ อง, ขนมปั ง 2 ห่อ, ลูกอม 3 เม็ด, หลอด 3 อัน,
เงิน 100 บาท
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โมดูลที 3: การครองคน
หัวข้ อหลักในการพัฒนาโมดูลที่ 3
3.1 การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น
3.2 การให้ บริการผู้อื่น
3.3 การไหว้ พระสวดมนต์ ฟั งธรรม รับศีลและเมตตาภาวนา
การประเมินผล
1. แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2. การมีสว่ นร่วมการทากิจกรรม
3.1 การเคารพให้ เกียรติผ้ ูอ่ นื
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคส่วนบุคคล
2. เกิดการฝึ กฝน การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ก่อนนาไปสูข่ ้ อตกลงใจ
3. เกิดจิตสานึกและทัศนคติทางบวก ในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นด้ วยการเคารพให้ เกียรติ
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชัว่ โมง
กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสียงจากผู้อื่น และการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน ด้ วยการตังค
้ าถาม
สนทนาต่อกัน, กระบวนการที่ 2 การพูดจูงใจให้ เห็นความสาคัญ
ในเรื่ องสิทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคส่วนบุคคล และกระบวนการที่ 3
ปั ญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลูกเร้ าให้ เกิดจิตสานึกยึดมัน่ ในปฏิบตั ิตอ่
ผู้อื่น ด้ วยการเคารพให้ เกี ยรติและฝึ กฝนให้ เป็ น ผู้รับฟั งความคิด
ผู้อื่ น ก่ อนตัด สิน ใจ เป็ น ปั จจัย ส่งต่อ ให้ เกิ ด โยนิ โสมนสิก าร การ
พิจารณาในใจโดยแยบคายของผู้รับการอบรม
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. เรื่ องสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคส่วนบุคคล
2. วิธีปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นด้ วยการเคารพให้ เกียรติ
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กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย ตังค
้ าถาม อภิปราย กิจกรรมกลุม่ “ผู้นาแต่ละแบบ”
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้อบรมจัดรูปแบบการนัง่ อบรมเป็ นรูปตัว U กล่าวทักทาย กล่าวนาเข้ าสู่หวั ข้ อพัฒนา
เรื่ อง การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น และตังค
้ าถามถึงการเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่นว่า เพราะอะไรเราถึงต้ อง
เคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น ? การเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่นลักษณะการแสดงออกเช่นไร เป็ นต้ น เพื่อนาเข้ าสู่
การอภิปรายของผู้รับอบรมฯ
2. ผู้อบรมบรรยายความหมาย ความสาคัญ ของการเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น ได้ แก่ เรื่ องสิทธิ
เสรี ภาพ ความเสมอภาคส่วนบุคคล และการปฏิบตั ิด้วยการเคารพให้ เกียรติ (ประกอบ
Power Point) จากนัน้ เล่านิทานเรื่ อง “ตีนกับตา” ประกอบวีดีทศั น์ เพื่อเป็ นกรณีตวั อย่างในการไม่
เคารพกันของตีนและตา จนเป็ นเหตุนามาสูค่ วามตายของอวัยวะทังสอง
้
3. กิจกรรมกลุม่ “ผู้นาแต่ละแบบ”
- ผู้อบรมชี แ้ จงว่ า ต่ อไปเป็ นกิ จกรรมกลุ่มฝึ กคิ ดวิ เคราะห์ ลักษณะผู้น าแต่ ละแบบ
เปรี ยบเทียบกับสัตว์ประเภทต่างๆ แล้ วแบ่งกลุ่มผู้รับอบรมฯ เป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน จากนัน้ ส่ง
ตัวแทนกลุม่ มาจับสลาก 1 สลากว่า จะได้ สตั ว์ประเภทใดไปวิเคราะห์ใน 10 ประเภท ได้ แก่ หมู ไก่
วัว นก ปู เสือ แรด ม้ า ปลาไหล ลา
- ให้ แต่ละทีมแต่งตังประธานกลุ
้
่มเพื่อปรึ กษาหารื อ รับฟั งความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุม่ แต่ละคน สรุปเนื ้อหาให้ ได้ 4 ประเด็นหลัก คือ
1) ชื่อกลุม่ หรื อทีม (ตามประเภทสัตว์ที่จบั ได้ เช่น นก เป็ นนกอะไร เป็ นต้ น)
2) ข้ อดีของสัตว์ที่จบั สลากได้
3) ข้ อเสียของสัตว์ที่จบั สลากได้
4) สรุปคุณลักษณะของผู้นาตามประเภทสัตว์ที่ได้ รับ พร้ อมข้ อเสนอแนะปรับปรุง
- ยกตัวอย่างเช่น นก 1) ชื่อกลุ่มคือ นกอินทรี 2) ข้ อดี คือ แข็งแรง หนักหน่วง ทรง
พลัง มีอานาจ เป็ นที่น่าเกรงขาม ตาคม เปี่ ยมด้ วยวิสยั ทัศน์ 3) ข้ อเสีย คือ ดุร้าย เบียดเบียนสัตว์
อื่น 4) สรุ ปคุณลักษณะผู้นาแบบนกอินทรี คือ มีพลังอานาจ แข็งแกร่ง สามารถควบคุม ปกครอง
ลูกน้ องของตนได้ เป็ นอย่างดี พร้ อมมีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกลในการนาองค์กร แต่มีข้อเสีย คือ ดุร้าย
อัต ตาสูง เบี ย ดเบี ย นลูก น้ อ งที่ ไม่ ท าตามค าสั่ง อยู่เนื อ งๆ ควรปรั บ ด้ ว ยการฝึ ก เมตตาภาวนา
พิจารณามองตนเอง และสภาพแวดล้ อมรอบด้ านอยู่เสมอ เหมือนนกฮูก ที่มองตนเองและทุกสิ่ง
อย่างรอบด้ าน
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- ผู้อบรม และผู้ช่วยผู้อบรมเป็ นผู้สงั เกตในการประชุมกลุ่ม รับฟั ง และระดมความ
คิดเห็นของประธานฯ และสมาชิกภายในกลุม่
- แต่ละกลุ่มเขียนสรุ ปเนื ้อหาทัง้ 4 ประเด็น ลงในแผ่นกระดาษที่เตรี ยมไว้ เมื่อเสร็ จ
แล้ ว ส่งตัวแทนกลุม่ นาเสนอด้ านหน้ าเวที
4. ผู้อบรม และผู้ช่วยผู้อบรมสรุ ปเนื ้อหาในการอบรม ผลจากการสังเกตการประชุม รับ
ฟั งความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม และเสนอแนวคิดที่เป็ นประโยชน์ ในการปฎิบตั ิต่อผู้อื่นด้ วยการ
เคารพให้ เกียรติ
สื่อการสอน
1. สือ่ Power point
2. คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค เครื่ องเสียง
3. สลากรายชื่อสัตว์ 10 ประเภท
4. กระดาษข้ อความแผ่นใหญ่ 3 แผ่น ปากกาสีรวมต่างๆ จานวน 3 ชุด
3.2 การให้ บริการผู้อ่ นื
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. เกิ ด ความรู้ เห็ น ความส าคัญ ในการเป็ นผู้ น าที่ ส นั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น /
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
2. เกิ ด จิ ต บริ ก าร ในการแสดงบทบาทผู้ น าผู้ คอยช่ ว ยเหลื อ การงานของผู้ อื่ น /
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชัว่ โมง
กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสียงจากผู้อื่น และการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน ด้ วยการตังค
้ าถาม
สนทนาต่อกัน, กระบวนการที่ 2 การพูดจูงใจให้ เห็นความสาคัญ
ในเรื่ องการเป็ น ผู้น าที่ ส นับ สนุน และช่ วยเหลื อ ผู้อื่ น โดยเฉพาะ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา กระบวนการที่ 3 ปั ญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลุกเร้ า
ให้ เกิ ดจิตบริ การในการช่วยเหลือผู้อื่น เกิ ดโยนิ โสมนสิการ การ
พิจารณาในใจโดยแยบคายของผู้รับการอบรม นาสูก่ ระบวนการที่ 5
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คือ ศีล ได้ แก่ สัมมาวาจา เจรจาชอบ และสัมมากัมมันตะ ทาการ
งานชอบ
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. ความรู้ ความสาคัญ ในการเป็ นผู้นาที่สนับสนุน และช่วยเหลือผู้อื่น
2. จิตบริการ และบทบาทผู้นาผู้คอยช่วยเหลือการงานของผู้อื่น/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย ตังค
้ าถาม อภิปราย กิจกรรมจิตอาสา
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้อบรมจัดรูปแบบการนัง่ อบรมเป็ นรูปตัว U กล่าวทักทาย กล่าวนาเข้ าสู่หวั ข้ อพัฒนา
เรื่ อง การเป็ นผู้นาที่สนับสนุน และช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ใต้ บงั คับบัญชา และตังค
้ าถามถึงการ
มีจิตบริการว่า จิตบริ การคืออะไร ? เพราะเหตุใด ผู้นาจึงจาเป็ นต้ องมีจิตบริการ เป็ นต้ น เพื่อนาเข้ า
สูก่ ารอภิปรายของผู้รับอบรมฯ
2. ผู้อบรมพูดโน้ มน้ าวจูงใจ โดยการบรรยายทฤษฎีภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ (The Servant
Leadership) และยกตัวอย่างองค์กรทัว่ โลกที่ประสบผลสาเร็ จ ด้ านการประกอบการเป็ นอย่างดี
ด้ ว ยการใช้ จิ ต บริ ก าร (Service Mind) ในการประกอบธุ ร กิ จ เช่ น บริ ษั ท ในเครื อ CP เป็ น ต้ น
(ประกอบ Power Point) พอสังเขป
3. กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ
- ผู้อบรมชี ้แจงกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ 2 บทบาท คือ 1) บทบาทผู้นาที่ไม่มีจิต
บริ การในการนาองค์ ก ร เช่น การไม่สนใจ ไม่รับ ฟั งปั ญ หา ไม่ป รึ กษาหารื อกัน เพื่ อแก้ ปัญ หาที่
เกิ ด ขึน้ ให้ ลุล่ ว ง 2) บทบาทผู้น าที่ มี จิ ต บริ ก ารในการน าองค์ ก ร เช่ น การสนใจ รั บ ฟั ง ปั ญ หา
ปรึกษาหารื อกัน ค้ นหาแนวทางเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นให้ ลลุ ว่ ง โดยดัดแปลงบทบาทให้ สอดคล้ อง
ตามเนื ้อเรื่ อง ดังนี ้
จะแก้ ปัญหาอย่างไร ? ขจีรัตน์ เป็ นผู้จดั การทัว่ ไปของบริ ษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง และที่
บริ ษัทแห่งนี ้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งภายใน ซึง่ มีต้นเหตุมาจากการเสนอชื่อผู้ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
รองผู้จัด การฝ่ ายบุค คล ซึ่ง มี น พรั ต น์ เป็ น ผู้จั ด การอยู่ กรองแก้ วซึ่ง เป็ น รุ่ น น้ อ ง สถาบัน ศึก ษา
เดียวกันกับนพรัตน์ ถูกเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งรองผู้จัดการฝ่ ายบุคคล ทาให้ ยุพาไม่พอใจเป็ น
อย่างมากเพราะถือว่าไม่เป็ นธรรม เข้ าใจว่าเป็ นการเล่นพรรค เล่นพวก จึงทาหนังสือร้ องเรี ยนมายัง
ขจี รัตน์ ทาให้ กรองแก้ วไม่พ อใจ ทัง้ สองจึงเกิ ดการโต้ เถี ยงและทะเลาะวิวาทกัน ขึน้ นพรัตน์ ได้
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พยายามห้ ามปรามและตักเตือน อยูบ่ อ่ ยครัง้ แต่ไม่เป็ นผลสาเร็จ สาหรับภูมิหลังคูก่ รณีที่ขดั แย้ งกัน
ดังนี ้
- กรองแก้ วและยุพาเข้ ามาทางานพร้ อมกัน อายุงาน 5 ปี
- การศึกษาปริญญาตรี เท่ากัน อายุ 26 เท่ากัน
- การทางานดีมีความรับผิดชอบ และเก่งงานทังคู
้ ่
- เป็ นที่รักของเพื่อนๆ ที่ทางาน
- ชอบและให้ ความสนิทสนมผู้ชายคนเดียวกัน คือ มานพ ซึง่ อยู่ในเรื่ องนี ้ เป็ นที่ร้ ู กนั
ทัว่
- กรองแก้ วเป็ นคนไม่คอ่ ยพูด และทาอะไรอย่างจริงจัง
- ยุพาเป็ นคนเปิ ดเผ โผงผาง พูดจาตรงๆ ไม่กลัวใคร
- ผู้อบรมแบ่งผู้เข้ าอบรมเป็ น 2 กลุ่ม ให้ ประชุมกลุ่มปรึกษาหารื อ ก่อนแสดงบทบาท
สมมติ
- ผู้รับอบรมทัง้ 2 กลุม่ แสดงบทบาทสมมติทงั ้ 2 บทบาท ตามที่ได้ รับมอบหมาย
4. ผู้อ บรม สรุ ป เนื อ้ หาในการอบรม ความส าคัญ ในการเป็ น ผู้น าที่ ส นับ สนุ น และ
ช่วยเหลือผู้อื่น/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และแนวคิดที่เป็ นประโยชน์ในการปรับใช้ ในการทางานและชีวิต
จริง
สื่อการสอน
1. สือ่ Power point
2. คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค เครื่ องเสียง
3. ใบงานกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ
3.3 การไหว้ พระสวดมนต์ ฟั งธรรม เจริญสติปัฏฐาน และเมตตาภาวนา
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. เกิดความรู้ เข้ าใจวิธีการเจริญสติปัฏฐาน 4 และการเจริญเมตตาภาวนา
2. เกิดความตระหนักรู้ และสามารถนาวิธีการเจริ ญสติปัฏฐาน 4 และการเจริ ญเมตตา
ภาวนาไปปฏิบตั ิเป็ นประจาในชีวิตประจาวัน
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ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชัว่ โมง
กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสียงจากผู้อื่น ด้ วยการสอนและบรรยาย การมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีต่อกัน
ด้ วยการสนทนาธรรมต่อกัน, กระบวนการที่ 2 การสร้ างแรงจูงใจ ด้ วย
การนาไหว้ พระสวดมนต์ของพระสงฆ์ผ้ เู ป็ นที่ตงแห่
ั ้ งความศรัทธาและ
เป็ น ต้ น แบบผู้น าเชิงจริ ยธรรม กระบวนการที่ 3 ปั ญ ญา คื อ ปร
โตโฆสะ ปลุกเร้ าคุณ ธรรมด้ ว ยการบรรยายธรรม เกิ ด โยนิ โสมนสิการ การพิจารณาในใจโดยแยบคายของผู้รับการอบรม และ
ก่ อให้ เกิ ด ศรั ท ธา ด้ วยการบรรยายธรรม และไหว้ พ ระสวดมนต์
กระบวนการที่ 4 ได้ แก่ สัมมาวายามะ เพียรชอบ ด้ วยการเดินจงกรม
สัมมาสติ ความมีสติระลึกได้ ชอบ สัมมาสมาธิ ความมีจิตตังมั
้ น่ ชอบ
ด้ วยการเจริ ญสติปัฏฐาน 4 และเมตตาภาวนา กระบวนการที่ 5 คือ
ศีล ได้ แก่ สัมมาวาจา เจรจาชอบ และสัมมากัมมันตะ ทาการงาน
โดยชอบ ด้ วยการไหว้ พระสวดมนต์และรับศีล
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. วิธีการเจริญสติ ตามแนวสติปัฏฐาน 4
2. วิธีการเจริญเมตตาพรหมวิหาร
3. การฝึ กฝนเฉพาะตน เพื่อนาไปใช้ ในชีวิตการงาน และชีวิตส่วนตน
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยายธรรม การสอน สนทนาธรรม ให้ ศีล การสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
ในการเจริญสติปัฏฐาน 4 และเจริญเมตตาภาวนา
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้สอน (พระสงฆ์) เริ่ มกิจกรรมด้ วยการนากราบพระ และไหว้ พระสวดมนต์ ประมาณ
30 นาที (กระบวนการกัลยาณมิ ตร สร้างแรงจูงใจ และศรัทธา)
2. ผู้อบรมนาผู้รับอบรมกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และรับศีลจากพระสงฆ์
3. ผู้สอนบรรยายธรรม และเสนอความหมาย ความสาคัญ ความจาเป็ น ประโยชน์ และ
อานิสงส์จากการฝึ กพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4 และจากการเจริ ญเมตตาพรหมวิหาร จากนัน้
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แนะนาวิธีปฏิบตั ิพฒ
ั นาจิต ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ทังวิ
้ ธีการเดินจงกรม การยืน การนัง่ และการนอน
ตามแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริ ญสติตามกาหนดกายเป็ นอารมณ์ เป็ นที่ตงั ้
ได้ แก่
1) ให้ เดินจงกรม ใช้ สติจับอยู่ที่เท้ า เวลายกเท้ าขวาขึ ้นให้ ภาวนาในใจว่า “ขวา
ย่างหนอ” ให้ สติร้ ูตงแต่
ั ้ เริ่มยก กลางยก สุดยก มิให้ เผลอ ประมาณสัก ๓ นาที หรื อ ๑ ชัว่ โมง
2) เดินแล้ วนัง่ ลง นัง่ ขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ าย มือขวาทับมือซ้ าย ตังตั
้ วให้ ตรง
หลับ ตาให้ เอาสติจับ อยู่ที่ ท้ องเวลาท้ อ งพองขึน้ ให้ ภ าวนาตามว่า “พองหนอ” เวลาท้ องยุบ ให้
ภาวนาว่า “ยุบหนอ”
3.2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริ ญสติตามกาหนดเวทนาเป็ นอารมณ์ เป็ น
ที่ ตัง้ ได้ แก่ ในขณะที่ นั่งอยู่นัน้ ถ้ ามี เวทนาเกิ ดขึน้ เช่น เจ็ บ ปวด เมื่ อ ย คัน ก็ ให้ ใช้ ส ติก าหนด
อารมณ์นนๆ
ั ้ คือ ให้ ทิ ้งพอง ยุบ ก่อน แล้ ว กาหนดอาการเจ็บว่า “เจ็บหนอๆ” จนหว่าจะหายไป ถ้ า
อาการปวดเกิ ดขึน้ ก็ ให้ กาหนดว่า “ปวดหนอๆ” ถ้ าอาการเมื่ อยเกิ ดขึน้ ก็ ให้ ก าหนดว่า “เมื่ อย
หนอๆ” ถ้ าอาการคันเกิดขึ ้น ก็ให้ กาหนดว่า “คันหนอๆ” จนกว่าจะหายไป เมื่อเวทนาหายไปแล้ ว
ให้ กลับมากาหนด “พองหนอ” “ยุบหนอ” ต่อไป นัง่ ให้ ได้ ประมาณสัก ๓๐ นาที ถึง ๑ ชัว่ โมง แรก
ทาจะนัง่ เพียงวันละ ๕ นาทีก่อนแล้ วค่อยเพิ่มขึ ้นเป็ น ๑๐–๑๕–๒๐–๓๐ นาที ก็ได้
3.3 จิตตานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริ ญสติตามกาหนดจิตเป็ นอารมณ์ เป็ นที่ตงั ้
ได้ แก่ เวลาใจคิดไปถึงเรื่ องต่างๆ เช่น นึกถึงบ้ าน นึกถึงการงาน ลูกหลานเป็ นต้ น ให้ ใช้ สติปักลงไป
ที่หวั ใจ พร้ อมกับภาวนาว่า “คิดหนอๆ” จนกว่าจะหยุดคิด เวลาโกรธ ก็ให้ กาหนดว่า “โกรธหนอๆ”
จนกว่าจะหายไป เวลาดีใจ ก็ให้ กาหนดว่า “ดีใจหนอๆ” เวลาเสียใจ ก็ให้ กาหนดว่า “เสียใจหนอๆ”
เช่นกัน
3.4 ธั ม มานุ ปั ส สนาสติปั ฏ ฐาน การเจริ ญ สติตามกาหนดสภาวะธรรมที่ เกิ ดขึน้
เป็ น อารมณ์ เป็ น ที่ ตัง้ ได้ แก่ การก าหนดเห็ น แจ้ งในสภาวธรรม สัจจะธรรม สามัญ ญลักษณะ
เป็ นอารมณ์ของท่านผู้ผา่ นการฝึ กฝนชันสู
้ ง จนแจ่มแจ้ ง และเข้ าถึงได้ เฉพาะแต่ละบุคคล
4. ผู้สอนนาผู้อบรมเข้ าสู่การปฏิบัติจริ ง ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 เริ่ มตัง้ แต่การเดิน
จงกรม ยืน เดิน นั่ง และนอน กาหนดสติและอารมณ์ ของตนเองให้ สงบมีความนิ่งเป็ นหนึ่งเดียว
(กระบวนการฝึ กอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา)
5. ผู้สอนชี ้แจงอานิสงส์และวิธีการเจริ ญเมตตาพรหมวิหาร ได้ แก่ การทาจิตให้ สงบ ว่าง
นิ่งเป็ นหนึ่งเดียว จากนัน้ ตังจิ
้ ตปรารถนาดีตอ่ ตนเอง แผ่เมตตาให้ ตนเอง, ตังจิ
้ ตปรารถนาดี ต่อคน
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เป็ นที่รักมาก ได้ แก่ บิดามารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา แล้ วแผ่เมตตาต่อเขา, ตังจิ
้ ตปรารถนาดี
ต่อ คนกลางๆ ไม่ รัก ไม่ เกลี ย ด ได้ แ ก่ เพื่ อ นร่ ว มงาน คนรู้ จัก กัน แล้ ว แผ่ เมตตาต่อ เขา, ตัง้ จิ ต
ปรารถนาดี ต่อสรรพสัตว์ทงปวง
ั้
แล้ วแผ่เมตตาต่อเขา ฯลฯ ฝึ กแผ่เมตตา ให้ มีจิตใจอ่อนโยน ขยาย
ไปได้ จนถึงคนที่เกลียดชังเป็ นที่สดุ ได้
6. ผู้สอนนาผู้อบรมเข้ าสูก่ ารปฏิบตั ิจริ งตามวิธีการเจริ ญเมตตาพรหมวิหาร โดยเป็ นผู้นา
กล่าวคาแผ่เมตตา และการปฏิบตั ิ จากนัน้ นากรวดน ้าอุทิศกุศลให้ กบั เทพยดาอารักษ์ บิดามารดา
ผู้มีพระคุณ เจ้ ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทงปวง
ั้
7. ผู้สอนนาปฏิบตั ิตามวิธีข้างต้ นดังกล่าว และภายหลังการฝึ กปฏิบตั ิฯ สอบถามอารมณ์
และความรู้สกึ ของผู้เข้ ารับการอบรมแต่ละคน ให้ ได้ กล่าวแสดงความรู้สกึ คนละประมาณ 2 นาที
สื่อการสอน
1. ไมค์ และเครื่ องเสียง
2. บทสวดมนต์ตามจานวนผู้เข้ ารับการอบรม
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โมดูลที 4: การครองงาน
หัวข้ อหลักในการพัฒนาโมดูลที่ 4
4.1 การไหว้ พระสวดมนต์ เดินจงกรม เจริญสติ และเมตตาภาวนา
4.2 การใช้ อานาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสม
4.3 การประสานความร่วมมือในกลุม่ การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงาน
4.4 การประชุมวางแผนโครงการฯ และสรุปการอบรมฯ
การประเมินผล
1. แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2. การมีสว่ นร่วมการทากิจกรรม
4.1 การไหว้ พระสวดมนต์ เจริญสติ และเมตตาภาวนา
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. เกิดความรู้ เข้ าใจวิธีการเจริญสติปัฏฐาน 4 และการเจริญเมตตาภาวนาเพิ่มมากขึ ้น
2. เกิดความรู้ เข้ าใจวิธีการเดินจงกรมเพิ่มมากขึ ้น
3. เกิดความตระหนักรู้ และสามารถนาวิธีการเจริญสติปัฏฐาน 4 การเจริญเมตตาภาวนา
และการเดินจงกรม ไปปฏิบตั ิเป็ นประจาในชีวิตประจาวัน
ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชัว่ โมง
กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสี ยงจากผู้อื่น ด้ วยการสอน การมี ปฏิ สัมพันธ์ ที่ ดีต่อกัน ด้ วยการ
สนทนาธรรมต่อกัน, กระบวนการที่ 2 การสร้ างแรงจูงใจ ด้ วยการนา
ไหว้ พระสวดมนต์ของพระสงฆ์ผ้ ูเป็ นที่ตงแห่
ั ้ งความศรัทธาและเป็ น
ต้ นแบบผู้นาเชิงจริ ยธรรม กระบวนการที่ 3 ปั ญญา คือ ปรโตโฆสะ
ปลุกเร้ าคุณธรรมด้ วยการสอน เกิดโยนิโสมนสิการ การพิจารณาใน
ใจโดยแยบคายของผู้รับการอบรม และก่อให้ เกิดศรัทธา ด้ วยการ
สอน และไหว้ พระสวดมนต์ กระบวนการที่ 4 ได้ แก่ สัมมาวายามะ
เพี ยรชอบ ด้ วยการเดินจงกรม สัมมาสติ ความมีสติระลึกได้ ชอบ
สัมมาสมาธิ ความมีจิตตังมั
้ น่ ชอบ ด้ วยการเจริ ญสติปัฏฐาน 4 และ
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เจริ ญ เมตตาภาวนา กระบวนการที่ 5 คื อ ศี ล ได้ แก่ สัม มาวาจา
เจรจาชอบ และสัมมากัมมันตะ ทาการงานชอบด้ วยไหว้ พระสวดมนต์
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. การไหว้ พ ระสวดมนต์ ได้ แก่ บทบูชาพระรัต นตรัย ชยมงคลคาถา และคาถามหา
จักรพรรดิ์
2. วิธีการเจริญสติ ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ได้ แก่ นัง่ สมาธิ และเดินจงกรม
3. การเจริญเมตตาภาวนา และวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: การสอน การฝึ กเจริญสติปัฏฐาน 4 เจริญเมตตาภาวนา
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้สอน (พระสงฆ์) เริ่ มกิจกรรมด้ วยการนากราบพระ และไหว้ พระสวดมนต์ ประมาณ
30 นาที (กระบวนการกัลยาณมิ ตร สร้างแรงจูงใจ และศรัทธา)
2. ผู้สอนบรรยายธรรม และเสนอความหมาย ความสาคัญ ความจาเป็ น ประโยชน์ และ
อานิสงส์จากการฝึ กพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4 และจากการเจริ ญเมตตาพรหมวิหาร จากนัน้
แนะนาวิธีปฏิบตั ิพฒ
ั นาจิต ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในวิธีการเดินจงกรม การยืน การนัง่ และการนอน
ตามแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริ ญสติตามกาหนดกายเป็ นอารมณ์ เป็ น
ที่ตงั ้ ได้ แก่
1) ให้ เดินจงกรม ใช้ สติจับอยู่ที่เท้ า เวลายกเท้ าขวาขึ ้นให้ ภาวนาในใจว่า “ขวา
ย่างหนอ” ให้ สติร้ ูตงแต่
ั ้ เริ่มยก กลางยก สุดยก มิให้ เผลอ ประมาณสัก 3 นาที หรื อ 1 ชัว่ โมง
2) เดินแล้ วนัง่ ลง นัง่ ขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ าย มือขวาทับมือซ้ าย ตังตั
้ วให้ ตรง
หลับตา ตังสติ
้ จับอยู่ที่ท้องเมื่อท้ องพองขึ ้น ให้ ภาวนาตามว่า “พองหนอ” เมื่อท้ องยุบภาวนาว่า
“ยุบหนอ”
2.2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริ ญสติตามกาหนดเวทนาเป็ นอารมณ์ เป็ น
ที่ ตัง้ ได้ แก่ ในขณะที่ นั่งอยู่นัน้ ถ้ ามี เวทนาเกิ ดขึน้ เช่น เจ็ บ ปวด เมื่ อ ย คัน ก็ ให้ ใช้ ส ติก าหนด
อารมณ์นนๆ
ั ้ คือ ให้ ทิ ้งพอง ยุบ ก่อน แล้ ว กาหนดอาการเจ็บว่า “เจ็บหนอๆ” จนหว่าจะหายไป ถ้ า
อาการปวดเกิ ดขึน้ ก็ ให้ กาหนดว่า “ปวดหนอๆ” ถ้ าอาการเมื่ อยเกิ ดขึน้ ก็ ให้ ก าหนดว่า “เมื่ อย
หนอๆ” ถ้ าอาการคันเกิดขึ ้น ก็ให้ กาหนดว่า “คันหนอๆ” จนกว่าจะหายไป เมื่อเวทนาหายไปแล้ ว
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ให้ กลับมากาหนด “พองหนอ” “ยุบหนอ” ต่อไป นัง่ ให้ ได้ ประมาณสัก 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง แรกทา
จะนัง่ เพียงวันละ 5 นาทีก่อนแล้ วค่อยเพิ่มขึ ้นเป็ น 10–15–20–30 นาที ก็ได้
2.3 จิตตานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริ ญสติตามกาหนดจิตเป็ นอารมณ์ เป็ นที่ตงั ้
ได้ แก่ เวลาใจคิดไปถึงเรื่ องต่างๆ เช่น นึกถึงบ้ าน นึกถึงการงาน ลูกหลานเป็ นต้ น ให้ ใช้ สติปักลงไป
ที่หวั ใจ พร้ อมกับภาวนาว่า “คิดหนอๆ” จนกว่าจะหยุดคิด เวลาโกรธ ก็ให้ กาหนดว่า “โกรธหนอๆ”
จนกว่าจะหายไป เวลาดีใจ ก็ให้ กาหนดว่า “ดีใจหนอๆ” เวลาเสียใจ ก็ให้ กาหนดว่า “เสียใจหนอๆ”
เช่นกัน
2.4 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริ ญสติตามกาหนดสภาวะธรรมที่เกิดขึ ้นเป็ น
อารมณ์ เป็ น ที่ ตงั ้ ได้ แก่ การกาหนดเห็ นแจ้ งในสภาวธรรม สัจจะธรรม สามัญ ญลักษณะ เป็ น
อารมณ์ของท่านผู้ผา่ นการฝึ กฝนชันสู
้ ง จนแจ่มแจ้ ง และเข้ าถึงได้ เฉพาะแต่ละบุคคล
3. ผู้สอนนาผู้อบรมเข้ าสู่การปฏิบัติจริ ง ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 เริ่ มตัง้ แต่การเดิน
จงกรม ยืน เดิน นั่ง และนอน กาหนดสติและอารมณ์ ของตนเองให้ สงบมีความนิ่งเป็ นหนึ่งเดียว
(กระบวนการฝึ กอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา)
4. ผู้สอนนาผู้อบรมเข้ าสู่การปฏิบตั ิตามวิธีการเจริ ญเมตตาพรหมวิหาร โดยให้ ผ้ รู ับการ
อบรมหลับตา ตังจิ
้ ตเป็ นสมาธิ กล่าวคาแผ่เมตตา และตังจิ
้ ตคิดพิจารณาแผ่เมตตาให้ กว้ างขึ ้นไป
ด้ วยวิธีโยนิโสมนสิการถึงบุคคลทังหลายตามล
้
าดับชัน้ ได้ แก่
4.1) คนที่รักใคร่มาก เช่น พ่อแม่ ภรรยา ลูก
4.2) คนที่เป็ นที่เคารพ เช่น พี่ ป้า น้ า อา และครูอาจารย์
4.3) คนที่เป็ นกลางๆ ไม่ได้ รักใคร่ สนิทสนมกัน เช่น เพื่อนที่เคยเรี ยนร่ วมชัน้ เรี ยน
กันมา
4.4) สรรพสัตว์ เทพยดา มาร พรหม ในโลกทัง้ 3
5. จากนัน้ นากรวดน ้าอุทิศกุศลให้ กบั เทพยดาอารักษ์ บิดามารดา ผู้มีพระคุณ เจ้ ากรรม
นายเวร และสรรพสัตว์ทงปวง
ั้
6. ผู้สอนนาปฏิบตั ิตามวิธีข้างต้ นดังกล่าว และภายหลังการฝึ กปฏิบตั ิฯ สอบถามอารมณ์
และความรู้สกึ ของผู้เข้ ารับการอบรมแต่ละคน ให้ ได้ กล่าวแสดงความรู้สกึ คนละประมาณ 2 นาที
สื่อการสอน
1. ไมค์ และเครื่ องเสียง
2. บทสวดมนต์ตามจานวนผู้เข้ ารับการอบรม
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4.2 การใช้ อานาจและอิทธิพลอย่ างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการใช้ อานาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสม
2. เกิดการคิดวิเคราะห์เหตุผล เรื่ อง การใช้ อานาจ และ ผลประโยชน์
3. เกิดจิตสานึกและทัศนคติทางบวก ในการใช้ อานาจและอิทธิพลได้ อย่างเหมาะสม
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชัว่ โมง
กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสี ย งจากผู้ อื่ น และการมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น ด้ วยกิ จ กรรม
ละลายพฤติกรรม “เรี ยกพลัง ความพร้ อม ความเข้ าใจ” ในโมดุลที่ 1
และ กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ “หัวเราะ”, กระบวนการที่ 2 การพูดจูงใจ
ให้ เห็ น ความส าคั ญ ในเรื่ อ งการใช้ อ านาจและอิ ท ธิ พ ลอย่ า ง
เหมาะสม และกระบวนการที่ 3 ปั ญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลูกเร้ าให้
เกิ ด จิ ต ส านึ ก คิ ด วิ เ คราะห์ เ หตุ ผ ล หลั ก การใช้ อ านาจและ
ผลประโยชน์ เป็ นปั จจัยให้ เกิดโยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจ
โดยแยบคายของผู้รับการอบรม
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการใช้ อานาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสม
2. วิธีการคิดวิเคราะห์เหตุผล เรื่ อง หลักการใช้ อานาจ และ ผลประโยชน์
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ “หัวเราะ” ตังค
้ าถามจากกรณีศกึ ษา
ในคลิปวีดีโอ อภิปรายแสดงความคิดเห็น
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้อบรมจัดรู ปแบบการนั่งอบรมเป็ นรู ปตัว U กล่าวทักทาย นาเข้ าสู่การอบรมฯ ด้ วย
กิจกรรมละลายพฤติกรรม “เรี ยกพลัง ความพร้ อม ความเข้ าใจ” รายละเอียดกิจกรรมตามโมดุลที่ 1
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “หัวเราะ”: ผู้อบรมพูดถึงความเชื่อมัน่ ของผู้นา แล้ วสุม่ บุคคล
ผู้ที่ปรบมือ หรื อ ทาท่าทางไม่ถูกต้ องตามคาสัง่ ในกิจกรรม “เรี ยกพลัง ความพร้ อม ความเข้ าใจ”
ได้ ออกมาโชว์ตวั แล้ วเล่นกิจกรรม “หัวเราะ” ตามสมควรแก่เวลา ดังนี ้
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- ให้ หวั เราะแล้ วพูดตามข้ อความ “ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ข้ าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สดุ
ข้ าเป็ น ผู้นาที่มีอานาจมากที่สดุ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ข้ าประสบความสาเร็ จในชีวิต ข้ าทาได้
ทุกอย่าง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า”
3. กล่าวนาเข้ าสู่หวั ข้ อพัฒนา เรื่ อง การใช้ อานาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสม โดยแสดง
หลักการใช้ อานาจและอิทธิพล โดยพิจารณาจากหลักอธิปไตย 3 ในพระพุทธศาสนา ได้ แก่ หลัก
อัตตาธิปไตย ถือตนเป็ นใหญ่, หลักธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็ นใหญ่ และ หลักโลกาธิปไตย ถือคน
ในโลกเป็ นใหญ่ จากนัน้ นาเสนอหลักการใช้ อานาจและอิทธิพลกับผลประโยชน์ คือ ประโยชน์ส่วน
ตนหรื อประโยชน์สว่ นรวม เพื่อวิเคราะห์เหตุผล ก่อนตัดสินใจใช้ อานาจและอิทธิพลใดๆ ลงไป
4. ผู้อบรมยกกรณี ตวั อย่างจากคลิปวีดีโอ เรื่ อง อานาจและการใช้ อานาจ 2 + 2 = ? และ
คลิปวีดีโอ “นาฬิกาหรูของ ?” ให้ ผ้ รู ับอบรมฯ ได้ พิจารณา
5. เมื่อรับชมคลิปวีดีโอเสร็ จ ผู้อบรมตังค
้ าถามอภิปรายถึงความรู้สกึ จากการได้ ชมคลิปวีดีโอ
ใครประพฤติตนถูกต้ อง ? ใครประพฤติตนไม่ถกู ต้ อง แบบไหน อย่างไร ? เปิ ดโอกาสให้ แต่ละท่าน
ได้ แสดงความคิดเห็น
6. ผู้อบรม สรุ ปเนือ้ หาในการอบรม และเสนอแนวคิดที่เป็ นประโยชน์ ในการใช้ อานาจและ
อิทธิพลได้ อย่างเหมาะสม
สื่อการสอน
1. สือ่ Power point
2. คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค เครื่ องเสียง
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4.3 การประสานความร่ วมมือในกลุ่ม การสื่อสาร การเสริมแรง
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. เข้ าใจความหมาย วิธีการ ในการประสานความร่วมมือที่ดีในองค์กร
2. เกิดการเรี ยนรู้ ในวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3. เกิดการคิดวิเคราะห์ สามารถนาวิธีการประสานความร่วมมือและการสื่อสาร เพื่อพัฒนา
ทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชัว่ โมง
กระบวนการและวิธีการที่ใช้ : กระบวนการที่ 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสียงจากผู้อื่น และการมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีต่อกัน ด้ วยการตังค
้ าถาม
สนทนาต่อกัน, กระบวนการที่ 2 การพูดจูงใจให้ เห็นความสาคัญ
ในเรื่ องการประสานความร่ วมมือที่ดีในองค์กร และวิธีการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ กระบวนการที่ 3 ปั ญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลูกเร้ าให้
เกิดการคิดวิเคราะห์ และการเรี ยนรู้ตามหลักการทฤษฎีที่นาเสนอ
โยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดยแยบคายของผู้รับการอบรม
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. ความหมาย ลักษณะ ในการประสานความร่วมมือในองค์กร
2. วิธีและแนวทางของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3. การประยุกต์วิธีการประสานความร่วมมือและการสื่อสาร เพื่อนาไปพัฒนาทีมงานได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ อภิปรายและ สรุป
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วิธีการดาเนินการ
1. ผู้สอนนาเสนอ บรรยายความหมาย ลักษณะ วิธีการ ในการประสานความร่วมมือที่ดี
ในองค์กร ที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกคนควรจะมี และเรี ยนรู้ ไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการทางานไม่ประสบ
ผลสาเร็ จตามเป้าหมาย และความหมาย วิธีการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (นาเสนอ
ด้ วย Power Point)
2. การทากิจกรรมกลุ่ม “คนใบ้ นาทางคนตาบอด”
- ผู้ดาเนินกิจกรรม จัดผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม 3 กลุ่มๆ ละ 6–7 คน ให้ เข้ าแถวตอนเรี ยง
หนึง่ ยืนเรี ยงแถวจับบ่าแต่ละคนไว้
- ก าหนดตั ว แทนกลุ่ ม ละ 1 คน เป็ นผู้ น ากลุ่ ม และตั ว แทนกลุ่ ม ละ 1 คน เป็ นผู้
สังเกตการณ์
- ชีแ้ จงกติกา: ให้ แต่ละกลุ่มค้ นหาสิ่งของที่ผ้ ูดาเนินกิจกรรมนาไปวางไว้ โดยผู้นา
กลุ่ม ไม่ถกู ปิ ดตา แต่ลกู ทีมทุกคนถูกปิ ดตา ห้ ามส่งเสียงบอกใด ๆ แต่สามารถส่งสัญญาณต่อกันได้
ด้ วยการส่งสัญญาณมือ จากผู้นากลุม่ ที่จะยืนอยูห่ ลังแถวสุด กลุม่ ใดค้ นหาได้ ก่อน กลุม่ นันชนะ
้
- ให้ แต่ละกลุม่ ประชุม ตกลงการส่งสัญญาณต่อกันก่อน (ประมาณ 5 นาที)
- เริ่มกิจกรรม โดยผู้สงั เกตการณ์ช่วยกากับ และสรุปประโยชน์ที่ได้ รับในตอนหลัง
- ผู้นากิจกรรมสรุปประโยชน์ และผลของกิจกรรมอีกครัง้
3. การทากิจกรรมกลุ่ม “ต่ อสี่เหลี่ยม”
- ผู้ดาเนินกิจกรรมจัดให้ ทีมแต่ละทีม ทีมละ 7 ท่าน นัง่ หันหน้ าเป็ นวงกลม
- จัดตัวแทนผู้เข้ ารับการอบรมฯ จานวน 2 - 3 คน เป็ นผู้สงั เกตพฤติกรรมของแต่ละ
ทีม เพื่อสรุ ปแง่คิดที่ได้ จากกิจกรรมนี ้ และคอยควบคุมผู้เล่นให้ ปฏิบตั ิตามกติกา คือ ห้ ามพูดคุย
ห้ ามลุกจากที่นงั่ เด็ดขาด หากฝ่ าฝื นสามารถใช้ ค้อนเด็กเล่นตีไ ด้ เบา ๆ เป็ นการตักเตือนให้ อยู่ใน
กติกา
- แจกซองให้ ทีมละ 1 ซอง คนละ 3 ชิน้ เพื่อให้ ต่อเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม พร้ อมกับชีแ้ จง
กติกาว่า ในการดาเนินกิจกรรมนี ้ห้ ามพูดคุย ห้ ามลุกจากที่นงั่ เด็ดขาด
- ให้ คดั บุคคลในทีม 5 ท่าน ที่เหลือ 2 ท่าน นัง่ ดูเฉยๆ จากนัน้ แจกแผ่นกระดาษใน
ซองให้ สมาชิกทัง้ 5 ท่านๆ ละ 3 ชิ ้น
- ให้ เวลาแต่ละทีมใช้ กระดาษ 3 ชิ ้น ต่อเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส 5 รูป วางด้ านหน้ าของ
คน 5 คน กลุม่ ใดเสร็จก่อนให้ ปรมมือ แล้ วร้ องดัง ๆ พร้ อมกันว่า “เฮ้ ”
-เมื่อได้ ทุกกลุ่มแล้ ว ใช้ เวลาประมาณ 5 -7 นาที จากนัน้ ให้ สลับใหม่แล้ ว แจกให้ 2
ท่านที่เหลือต่อให้ ได้ 5 รูป และเปิ ดโอกาสให้ พดู ได้ ช่วยเหลือได้ ใช้ เวลา 1–2 นาที

197
- ให้ ตวั แทนผู้เข้ าอบรม (ผู้สงั เกตการณ์) สรุปแง่คิดและสาระที่ได้
- ผู้ดาเนินกิจกรรมสรุปแง่คิด และสาระของกิจกรรมอีกครัง้ หนึง่
4. ผู้อบรมน าเสนอ วิ ธี การ ในการเสริ มแรงและสร้ างขวัญ ก าลังใจเพื่ อพัฒ นาที มงาน
อัน เป็ น หลัก จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ผู้น าที่ จ ะใช้ ในการบริ ห าร และปกครองผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชา จนถึ ง
ผู้ร่วมงานทุกคน ได้ แก่ การเสริ มแรงทางบวก การเสริ มแรงทางลบ การยกย่อง ให้ รางวัล การ
ลงโทษ รวมถึงการสร้ างแรงจูงใจในการทางานของทีมงาน เพื่อคิดพิจารณาในการนาไปใช้
5. ผู้อบรมตังค
้ าถาม อภิปรายแนวคิด วิธีการในการประยุกต์วิธีการประสานความร่วมมือ
การสื่อสาร การเสริมแรง เพื่อพัฒนาทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และกล่าวสรุปแนวทาง วิธีการ
จากการอบรม เพื่อนาไปใช้ ในการครองงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป
สื่อการสอน
1. สือ่ Power point
2. คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค เครื่ องเสียง เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ พร้ อมจอภาพ
3. ผ้ าปิ ดตา (ตามจานวนสมาชิก) และสิง่ ของที่จะให้ ค้นหา 3 สิง่
4. รู ปภาพสี่เหลี่ยม 5 รู ป ตัดเป็ นชิน้ ๆ รู ปละ 3 ชิน้ (ตามรู ปแบบที่กาหนด) แบ่งได้ คนละ 1
ซอง (ซองละ 15 ชิ ้น)
5. ค้ อนเด็กเล่น 3 อัน (มีเสียงเวลาตี)
4.4 การประชุมวางแผน และสรุ ปการฝึ กอบรมฯ
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
1. เกิดการเรี ยนรู้ ในการจัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างขององค์กร
2. เกิดการประสานงาน และความร่ วมมือกันในการดาเนินโครงการฯ ที่จะจัดขึ ้นเองของ
ผู้รับการอบรม
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชัว่ โมง
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เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. เนื อ้ หา และแนวคิด การฝึ ก อบรมตามหลัก ไตรสิก ขา เพื่ อเสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ ง
จริยธรรม (ที่จะดาเนินการเองต่อไป)
2. เนื อ้ หา และแนวคิด ในการวางแผนเสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิงคุณ ธรรมจริ ยธรรมแก่
ตนเองข้ าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างขององค์กร
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย ตังค
้ าถาม ประชุม อภิปราย
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้อบรมดาเนินการประชุม และอภิปรายกลุม่ ถึงแนวทางและวิธีการในการฝึ กฝนอบรม
ตนเองตามรู ป แบบการฝึ ก อบรมตามหลักไตรสิก ขา ที่ ค วรด าเนิ น การต่อไป ให้ ผ้ ูรับ การอบรม
อภิปราย
2. ผู้อบรมสรุ ปแนวทางและวิธีการตามข้ อเสนอแนะของผู้รับการอบรม จากนัน้ นาเสนอ
ให้ ผ้ ูรับอบรมฯ พิจารณาฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา โดยบาเพ็ญภาวนาตามที่ได้ ฝึกฝนมา และจด
บันทึกการฝึ กอบรมตนเองประจาวัน ตามรู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา และแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาในสังกัดของตน อย่างน้ อยวันละ 1 ชัว่ โมง/วัน เป็ นเวลา
4 วัน
3. ผู้อบรมสรุ ปผลการอบรมที่ ผ่านมา แนวคิ ด เนื อ้ หาโครงการฯ ที่ จะด าเนิ นต่อไป และ
คุณลักษณะของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)
4. ผู้อบรมตังค
้ าถาม ให้ แต่ละคนประเมินถึงการพัฒนาเสริมสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ
ตนที่ผ่านมาว่า เพิ่มขึ ้นมากน้ อย หรื อไม่ เพียงไร ? จากนัน้ กล่าวขอบคุณ แสดงความรู้ สกึ และความ
ประทับใจในการดาเนินโครงการ ผู้เข้ ารับการอบรมส่งตัวแทนกล่าวความรู้ สึก 1-2 คน และถ่ายรู ป
ร่วมกัน
สื่อการสอน
1. ไมโครโฟน และเครื่ องเสียง
2. สือ่ Power Point สรุปเนื ้อหาการอบรมฯ
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โมดูลที 5: การบรรลุผลการพัฒนา
หัวข้ อหลักในการพัฒนาโมดูลที่ 5
5.1 การฝึ กอบรมพัฒนาจิต และประเมินการฝึ กฝนอบรมด้ วยตนเอง
5.2 ปั จฉิมนิเทศ
การประเมินผล
1. แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
2. บันทึกการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
5.1 การฝึ กอบรมพัฒนาจิต และประเมินการฝึ กฝนอบรมด้ วยตนเอง
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม: หลังจากผ่านหัวข้ ออบรมนี ้แล้ ว ผู้รับการอบรมมีการพัฒนา ดังนี ้
1. เกิดความรู้ เข้ าใจวิธีการเจริญสติปัฏฐาน 4 และการเจริญเมตตาภาวนาเพิ่มมากขึ ้น
2. เกิ ด ความตระหนัก รู้ ในผลการฝึ ก ฝนอบรมด้ ว ยตนเอง เพื่ อ พัฒ นาภาวะผู้น าเชิ ง
จริยธรรม
3. เกิดแรงจูงใจ แรงศรัทธา และความตัง้ ใจในการพัฒ นาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาที่ใช้ : 1 ชัว่ โมง 30 นาที
กระบวนการและวิธีก ารที่ใช้ : กระบวนการที่ 3 ปั ญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลุกเร้ าคุณธรรม ด้ วย
โยนิ โสมนสิ ก าร การพิ จารณาในใจโดยแยบคายของผู้รับการ
อบรมด้ วยตนเอง และนาให้ เกิดศรัทธาประกอบด้ วยปั ญญากากับ
กระบวนการที่ 4 ได้ แก่ สัมมาวายามะ เพี ยรชอบ ด้ วยการเริ่ ม
ปรารภความเพียร กาหนดจิตไปจัดสถานที่ ฝึกอบรม สัมมาสติ
ความมีสติระลึกได้ ชอบ สัมมาสมาธิ ความมีจิตตังมั
้ น่ ชอบ ด้ วย
การเจริ ญสติปัฏฐาน 4 และเจริ ญเมตตาภาวนา กระบวนการที่ 5
คือ ศีล ได้ แก่ สัมมาวาจา เจรจาชอบ และสัมมากัมมันตะ ทาการ
งานชอบด้ วยการไหว้ พระสวดมนต์ กระบวนการที่ 6 คือ การเห็น
แจ้ ง การปฏิ บัติ ด้ วยตนเอง เกิ ด ขึน้ จากการฝึ ก ฝนอบรมด้ ว ย
สัมมาสังกัปปะ (ดาริ ชอบ) ด้ วยตนเอง กระบวนการที่ 7 คือ สร้ าง
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ภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมด้ วยตนเอง ตามแผนการพัฒนาตนเองที่
วางเอาไว้
เนือ้ หาการฝึ กอบรม:
1. วิธีการเจริญสติ ตามแนวสติปัฏฐาน 4
2. วิธีการเดินจงกรม
3. การสวดมนต์ไหว้ พระ
4. การสารวจฝึ กฝนตนเอง ด้ วยศรัทธาอันประกอบด้ วยปั ญญา
วิธีการดาเนินการ ในกระบวนการเห็นแจ้ งการปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง และกระบวนการสร้ าง
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมด้ วยตนเอง
1. ผู้ผา่ นการอบรมเริ่ มกิจกรรมด้ วยการนากราบพระ และไหว้ พระสวดมนต์ ประมาณ 15
นาที
2. ผู้ผ่านการอบรม เริ่ มปฏิบตั ิพฒ
ั นาจิต ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในวิธีการเดินจงกรม การ
ยืน การนัง่ และการนอน ตามแนวทางปฏิบตั ิ ที่ได้ ฝึกฝนมา
2.1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เจริญสติตามกาหนดกายเป็ นอารมณ์ เป็ นที่ตงั ้ ได้ แก่
2.2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เจริญสติตามกาหนดเวทนาเป็ นอารมณ์ เป็ นที่ตงั ้
2.3 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เจริญสติตามกาหนดจิตเป็ นอารมณ์ เป็ นที่ตงั ้
2.4 ธัม มานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน เจริ ญ สติ ต ามก าหนดสภาวะธรรมที่ เกิ ด ขึน้ เป็ น
อารมณ์ เป็ นที่ตงั ้
3. ผู้สอนนาผู้อบรมเข้ าสู่การปฏิบัติตามวิธีการเจริ ญ เมตตาพรหมวิหาร โดยเป็ นผู้นา
กล่าวคาแผ่เมตตา และการปฏิบตั ิ จากนัน้ นากรวดน ้าอุทิศกุศลให้ กบั เทพยดาอารักษ์ บิดามารดา
ผู้มีพระคุณ เจ้ ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทงปวง
ั้
4. ผู้ผ่านการอบรมตังสติ
้ เป็ นโยนิโสมนสิการ สารวจตนเอง อภิปรายผลการฝึ กฝนตนเอง
ที่ผ่านมาตามแผนงานในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม ตามหลักครองตน ครองคน และครอง
งาน ในที่ประชุมสัมมนา
5. ผู้รับการอบรมในหลักสูตรฯ เขียนแผนงาน / โครงการฯ ในการครองตน ครองคน ครอง
งาน หรื อแผนงานในการพัฒนาองค์กรของตนตามที่ตงใจไว้
ั้
เพื่อนาไปปฏิบตั ิตอ่ ไป
5.2 ปั จฉิมนิเทศ
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
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1. เพื่อประเมินผลการฝึ กอบรมฯ
2. เพื่อสร้ างความประทับใจ และความรู้สกึ ที่ดีระหว่างผู้อบรมฯ และผู้เข้ ารับอบรม
ระยะเวลาที่ใช้ : 30 นาที
เนือ้ หาการฝึ กอบรม: แบบประเมินตนเอง (Self - Report) ด้ านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
กิจกรรมสาหรับผู้สอน: บรรยาย สนทนา
วิธีการดาเนินการ
1. ผู้อบรมกล่าวทักทาย แสดงความชื่นชมในความร่วมมือดาเนินโครงการฯ และนาเสนอ
สรุปการดาเนินงานโครงการฯ ที่ผา่ นมา
2. ผู้อบรมกล่าวขอบคุณ ในความร่ วมมื อเข้ ารับการอบรมตามหลักสูตรฯ จนสาเร็ จทุก
ประการ แสดงความรู้สกึ และความประทับใจในการดาเนินโครงการ ตังค
้ าถาม ให้ แต่ละคนประเมิน
ถึ ง การพัฒ นาเสริ ม สร้ างภาวะผู้น าเชิ ง จริ ย ธรรมของตนที่ ผ่ านมาว่ า เพิ่ มขึน้ มากน้ อย หรื อไม่
เพียงไร ? จากนัน้ แจกแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ให้ ผ้ รู ับการอบรมฯ ประเมินตนเอง
3. แจกของที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกันกับผู้รับการอบรม
สื่อการสอน
1. Power point
2. แบบประเมินตนเอง และแบบแสดงความคิดเห็น
การประเมินผล: ประเมินผลภายหลังการฝึ กอบรม ด้ วยแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
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ภาคผนวก ง
แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
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แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (ประเมินตนเอง)
ผู้ประเมิน = หมายเลข...........................
คาชีแ้ จง
1. ข้ อมูลจากการประเมินตนเองของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของท่าน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกขา
เพื่อเสริ มสร้ างภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมให้ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมยิ่งขึ ้น และอานวยประโยชน์สร้ าง
องค์ความรู้ของงานวิจยั
3. คาชี ้แจงในการตอบแบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป: กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (ประเมินตนเอง)
กรุณาอ่านข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วพิจารณาว่า ข้ อความดังกล่าว มีลกั ษณะตรงกับตัวคุณ
ในระดับใด จากนันประเมิ
้
นโดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องแสดงคุณลักษณะแต่ละระดับ ดังนี ้
1
หมายถึง
ตรงน้ อยที่สุด
2
หมายถึง
ตรงน้ อย
3
หมายถึง
ตรงพอสมควร
4
หมายถึง
ตรงมาก
5
หมายถึง
ตรงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป: กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 20 – 25 ปี
 26 – 35 ปี
 36 – 45 ปี
 46 – 50 ปี
 มากกว่า 50 ปี
3. วุฒกิ ารศึกษา
 มัธยมศึกษาปี ที่ 6
 ปวช.
 ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. ตาแหน่ง
 ผู้บริหาร
 หัวหน้ างาน หน่วย ฝ่ าย แผนก
 รองหัวหน้ างาน หน่วย ฝ่ าย แผนก
 หัวหน้ าระดับปฏิบตั ิงาน ในหน่วย ฝ่ าย แผนก
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ตอนที่ 2 แบบประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (ประเมินตนเอง)
กรุณาอ่านข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วพิจารณาว่า ข้ อความดังกล่าว มีลกั ษณะตรงกับตัวคุณ
ในระดับใด จากนันประเมิ
้
นโดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องแสดงคุณลักษณะแต่ละระดับ ดังนี ้
1
หมายถึง
ตรงน้ อยที่สุด
2
หมายถึง
ตรงน้ อย
3
หมายถึง
ตรงพอสมควร
4
หมายถึง
ตรงมาก
5
หมายถึง
ตรงมากที่สุด
ข้ อ

รายการประเมินตนเอง

1

ข้ าพเจ้ าธารงไว้ ซงึ่ ความซื่อสัตย์สจุ ริต และไม่เคย
ประพฤติทจุ ริต คดโกงทรัพย์สินขององค์กรเลย
ข้ าพเจ้ าประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ บุคคลอื่น ใน
ด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริต
เมื่อมีบคุ คลยื่นเงินทองเป็ นค่าสินบนอย่างลับ ๆ เพื่อร้ อง
ขอให้ ข้าพเจ้ ากระทาการให้ ข้ าพเจ้ าจะปฏิเสธ
ข้ าพเจ้ าไม่เคยรับผลประโยชน์อื่นใดเป็ นค่าตอบแทนการสัง่
การ และละเว้ นการสัง่ การ อันเป็ นการเอื ้อประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผ้ ใู ห้
ข้ าพเจ้ าปฏิเสธการคดโกง ประพฤติทจุ ริตทุกรูปแบบ แม้ วา่
จะไม่มีผ้ ใู ดเห็น/ทราบการกระทานันก็
้ ตาม
เมื่อข้ าพเจ้ าให้ คามัน่ สัญญากับผู้ใดแล้ ว ข้ าพเจ้ าพร้ อม
ปฏิบตั ิตามโดยไม่บิดพลิ ้ว
ข้ าพเจ้ าได้ รับความไว้ วางใจ และเชื่อใจในด้ านความซื่อสัตย์
สุจริตจากบุคคลทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าทางานด้ วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมาเสมอ
ข้ าพเจ้ าเลื่อนตาแหน่งแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ และตัดสินจากผลงานของ
แต่ละบุคคล

2
3
4

5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
ตรงน้ อย ตรงน้ อย ตรงพอ ตรงมาก ตรงมาก
ที่สดุ
สมควร
ที่สดุ
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ข้ อ

รายการประเมินตนเอง

10 ข้ าพเจ้ าจัดสรรเงินสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทุก
คน โดยยึดหลักความเท่าเทียม เสมอภาค
11 ในการไต่สวน ตัดสินปั ญหาความขัดแย้ งในองค์กร ข้ าพเจ้ า
จะตัดสินโดยใช้ เมตตาธรรม และยุติธรรม
12 เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชามีการะทะเลาะ ขัดแย้ งต่อกันข้ าพเจ้ า
ตัดสินปั ญหาได้ โดยไม่ลาเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายใด
13 เมื่อมีผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาประท้ วงผลการตัดสินต่างๆ
ข้ าพเจ้ าพร้ อมรับฟั ง และดาเนินการให้ เป็ นไปด้ วย
ความยุติธรรม
14 ข้ าพเจ้ าเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ ทางาน
แสดงความรู้ความสามารถเฉพาะตัวตามศักยภาพของตน
15 ข้ าพเจ้ าเคารพความคิดเห็นและพร้ อมรับฟั งทัศนะที่
แตกต่างของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
16 ในการทางานร่วมกันเป็ นทีม หากบุคคลในทีมงานมีความ
คิดเห็นขัดแย้ งกับข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าพร้ อมรับฟั งและ
พิจารณาหาข้ อตกลงร่วมกัน
17 ข้ าพเจ้ าไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาแสดงข้ อคิดเห็น
ในการทางาน
18 ข้ าพเจ้ ามักจะคิดถึงใจของผู้ใต้ บงั คับบัญชาเสมอ เมื่อจะ
พูด ตาหนิ หรื อกระทาสิง่ ใดสะเทือนจิตใจ
19 ข้ าพเจ้ าให้ ความสาคัญกับการรับฟั ง และเปิ ดโอกาสให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ แสดงความคิดเห็น
20 ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างเสมอ ด้ วยการพูดจาและ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้อื่น โดยให้ เกียรติ สมศักดิ์
ศรี ความเป็ นมนุษย์
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21 เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาทางานผิดพลาด ข้ าพเจ้ าไม่เคย
ต่อว่า ให้ เกิดความอับอายต่อบุคคลอื่นเลย
22 ข้ าพเจ้ าทางานกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างถ้ อยทีถ้อยอาศัย
และเคารพในสิทธิ หน้ าที่ การปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล
23 การพูดคุย ทักทายกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างเป็ นกันเอง
เป็ นสิ่งที่ข้าพเจ้ าทาเป็ นปกติ
24 ข้ าพเจ้ ารับฟั ง ให้ คาปรึกษา หรื อช่วยแก้ ไขปั ญหาในการ
ทางานแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
25 ข้ าพเจ้ าสนใจดูแล และกาหนดให้ มีการซ่อมแซม
สาธารณูปโภคที่ชารุดทรุดโทรม เพื่อประโยชน์แก่สว่ นรวม
26 ข้ าพเจ้ ารับรู้และเข้ าใจปั ญหาความทุกข์ร้อนใจต่างๆ ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ โดยส่วนใหญ่
27 เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชามีความทุกข์ร้อนใจ ข้ าพเจ้ าพร้ อม
ให้ คาปรึกษาและช่วยเหลือ
28 เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาแจ้ งปั ญหาข้ อขัดข้ องในการ
ปฏิบตั ิงาน ข้ าพเจ้ าจะพิจารณา สอดส่อง หาวิธีดแู ล
แก้ ไขปั ญหาให้ ผ่านไปด้ วยดี
29 เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาประสบอุบตั ิเหตุ หรื อป่ วยหนัก
ข้ าพเจ้ าให้ ความช่วยเหลือทุกประการ
30 ในการตังกฎ
้ ระเบียบ คาสัง่ ขององค์กร ข้ าพเจ้ าจะ
ดาเนินการผ่านคณะกรรมการ พิจารณา ไตร่ตรองร่วมกัน
อย่างรอบคอบ ก่อนบังคับใช้
31 เมื่อต้ องการให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิตาม ข้ าพเจ้ าจะใช้ วิธีชี ้แจง
บอกกล่าว มากกว่าออกคาสัง่ บังคับ
32 ข้ าพเจ้ าสอบสวนข้ อเท็จจริงในการกระทา หรื อกรณีพิพาท
ต่างๆ โดยรอบคอบ ก่อนลงโทษผู้ใต้ บงั คับบัญชาเสมอ
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33 ข้ าพเจ้ าสัง่ การผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยยึดเหตุผล และ
ความถูกต้ อง มากกว่าความพึงพอใจส่วนตน
34 ข้ าพเจ้ าพิจารณา ไตร่ตรองก่อนตาหนิติเตียน หรื อลงโทษ
ทางวินยั ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
35 ข้ าพเจ้ าใช้ อานาจบริหารงานในหน้ าที่ โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้
36 ข้ าพเจ้ าเห็นชอบการดาเนินโครงการเฉพาะที่ถกู ต้ องและ
เป็ นผลดีแก่คนส่วนใหญ่
37 ข้ าพเจ้ าต่อต้ านอานาจแทรกแซงของคนบางคน บางกลุม่ ที่
บีบบังคับให้ กระทาการโดยไม่โปร่งใส
38 ข้ าพเจ้ าประสานงานให้ บคุ คลอื่นทางานร่วมมือกันเป็ นทีม
เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
39 ก่อนการทางานแต่ละครัง้ ข้ าพเจ้ าจะทาข้ อตกลง และ
กาหนดเป้าหมายร่วมกัน
40 ในการทางานเป็ นทีม ข้ าพเจ้ าจะคานึงถึงวัฒนธรรมหรื อ
ค่านิยมที่ดีงามของกลุม่
41 เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาแสดงอาการเครี ยด ไม่ไหวกับแรง
กดดันในการมุง่ ผลงาน ข้ าพเจ้ าจะผ่อนปรนตามสมควร
42 ข้ าพเจ้ ามอบหมายงาน และจัดวางตัวบุคคลผู้มี
ความสามารถให้ เหมาะสมกับงาน และตาแหน่งหน้ าที่
43 ข้ าพเจ้ าดูแล เอาใจใส่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาให้ ปฏิบตั ิงานได้
ตามแผนที่วางไว้
44 ข้ าพเจ้ าติดตามงาน และส่งเสริมให้ เกิดการประสานงาน
ระหว่างทีมงานได้ เป็ นอย่างดี
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45 เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาคนใดเกิดข้ อขัดข้ องในการปฏิบตั ิงาน
ข้ าพเจ้ าจะให้ ความช่วยเหลือ แก้ ไขข้ อขัดข้ องนันให้
้ ลลุ ว่ ง
ด้ วยดีเสมอ
46 ข้ าพเจ้ าให้ กาลังใจ และสร้ างแรงจูงใจให้ ทีมงานทางาน
ร่วมกันได้ อย่างประสาน สามัคคีกนั
47 ข้ าพเจ้ าพัฒนาทีมงาน ให้ ทางานบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง
(ลงชื่อ) ร.อ. ศุภกร จันทราวุฒิกร
( ร.อ. ศุภกร จันทราวุฒิกร )
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ภาคผนวก จ
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ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
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ตารางคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรม : รายด้ าน 6 ด้ าน และคะแนนรวม ในกลุ่มทดลอง ก่อน
และหลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง

หลังการทดลอง

ครองตน

ครองคน

ครองงาน

ครองตน

ครองคน

ครองงาน

ซื่อ

ยุติ

เคา-

บริ -

อา-

ซื่อ

ยุติ

เคา-

บริ -

อา-

สัตย์ ธรรม

รพ

การ

นาจ

สัตย์

ธรรม รพ

การ

นาจ

1

23

26

40

28

31

40

188

20

23

43

31

2

35

26

36

29

38

46

210

35

26

40

3

30

20

32

27

31

39

179

26

20

4

28

21

29

23

27

31

159

25

5

33

25

34

33

37

45

207

6

31

24

38

34

40

50

7

28

26

34

32

39

8

30

24

30

32

9

31

23

32

10

31

24

11

34

12

35

คนที่

x

ร่วมมือ

รวม

32

40

189

31

38

46

216

37

31

35

37

186

20

34

26

30

32

167

34

26

38

33

37

45

213

217

31

27

40

34

40

50

222

49

208

30

27

37

32

39

49

214

35

44

195

32

26

36

33

36

44

207

26

31

36

179

32

24

35

29

34

42

196

32

28

36

43

194

32

26

37

30

36

46

207

25

36

34

37

50

216

34

28

39

35

38

50

224

25

30

32

35

44

201

36

27

38

34

37

47

219

ร่วมมือ

รวม

30.75 24.08 33.58 29.83 34.75 43.08 196.08 30.58 25.00 37.83 31.58 36.00 44.00 205.00

S.D 3.41 1.92 3.39 3.51 3.93 5.77 17.43 4.70 2.70 2.44 2.50 2.89 5.46 17.22
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ตารางคะแนนภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม : รายด้ าน 6 ด้ าน และคะแนนรวม ในกลุ่มควบคุม ก่อน
และหลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง

หลังการทดลอง

ครองตน

ครองคน

ครองงาน

ครองตน

ครองคน

ครองงาน

ซื่อ

ยุติ

เคา-

บริ -

อา-

ซื่อ

ยุติ

เคา-

บริ -

อา-

สัตย์

ธรรม

รพ

การ

นาจ

สัตย์

ธรรม รพ

การ

นาจ

1

24

25

35

28

29

34

175

23

25

36

29

28

33

174

2

35

26

36

29

38

42

206

34

27

35

30

39

42

207

3

30

19

31

27

31

34

172

29

19

30

28

31

34

171

4

28

21

28

23

27

31

158

27

22

27

23

27

30

156

5

33

26

36

32

32

41

200

33

27

35

32

33

41

201

6

32

25

38

31

36

46

209

32

26

37

32

35

45

208

7

28

26

34

31

36

48

203

28

27

33

31

37

47

203

8

28

23

32

32

34

43

192

27

24

33

33

34

43

194

9

30

23

31

26

31

37

178

30

23

30

26

32

36

177

10

31

26

33

27

34

42

192

32

26

32

27

35

42

191

11

33

24

35

33

35

48

208

33

25

34

34

34

47

207

12

34

25

31

31

32

40

194

33

26

31

32

31

40

193

คนที่

x

ร่วมมือ

รวม

ร่วมมือ

รวม

30.50 24.08 33.33 29.17 32.92 40.50 190.58 30.08 24.75 32.75 29.75 33.00 40.00 190.17

S.D 3.15 2.23 2.84 3.01 3.18 5.57 16.37 3.34 2.42 2.90 3.25 3.46 5.58

16.95
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