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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 
บทน า 

ภมิูหลัง 
 โลกเราปัจจุบนันีเ้ต็มไปด้วยผู้น าท่ีแสวงหาผลประโยชน์และนึกถึงแต่ตวัเองมากกว่าจะ
นกึถึงผู้ อ่ืน เหตท่ีุเป็นเช่นนัน้เพราะเราขาดแบบอยา่งของผู้น าท่ีแตกตา่งไปจากผู้น าแบบเดิมๆ ท่ีเรา
เคยเห็นจนชินชา เม่ือลกูน้องหรือผู้ ใต้บงัคบับญัชามองเห็นแต่ผู้น าท่ีนึกถึงแต่ตวัเองและเอาแต่กดข่ี
ผู้ อ่ืน พวกเขาย่อมไม่อาจกลายเป็นน าแบบอ่ืนได้ นอกจากก้าวขึน้มาเป็นผู้น าท่ีชอบกดข่ีในแบบท่ี
พวกเขาเคยโดน กลายเป็นวงจรตอ่เน่ืองร ่าไปไม่รู้จบ (Blanchard, 2550: 19) ในการพฒันาองค์กร
ให้บรรลปุระโยชน์และไปสู่เปา้หมายท่ีวางไว้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัส าคญัหลายประการ แต่ปัจจยัหนึ่งท่ี
มีความส าคญัมาก คือ การมีผู้น าท่ีดีและมีผู้ตามท่ีดีด้วย บริบทของภาวะผู้น าในยุคใหม่อนัเป็นท่ี
ยอมรับได้เปลี่ยนแปลงไป จากภาวะผู้น าท่ีมีอ านาจสัง่การแบบเด็ดขาด เป็นภาวะผู้น าท่ีมีคณุธรรม 
มีเหตผุล รับฟังและประสานแนวความคิดเห็นต่างๆ จากผู้ ร่วมงาน เพื่อบรรลจุุดหมาย และประสบ
ความส าเร็จไปด้วยกนั กลา่วคือ ภาวะผู้น าเชิงคณุธรรม (Ethical Leadership)” ในท่ีนี ้พระพรหมคณุา
ภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺ โต) (2551: 44-45) ได้กล่าวแสดงความเห็นไว้ว่า “ผู้ เป็นนักปกครอง เป็น
นกัการเมือง เป็นนกับริหาร ต้องถือเป็นเร่ืองส าคญัว่า ตอนนีจ้ะออกสู่ภาคปฏิบตัิ ต้องตัง้หลกัก่อน 
การท่ีจะตัง้หลกั ก็คือจะต้องยึดถือธรรมเป็นใหญ่ คือถือหลกัการ กฎกติกา กฎหมาย ถือความจริง 
ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผล ประโยชน์สุขท่ีแท้เป็นใหญ่ เป็นเกณฑ์ เป็นมาตรฐาน เม่ือถือ
ธรรมเป็นใหญ่ ก็เห็นแก่ธรรม เห็นแก่ความจริง ความถกูต้องความดีงาม และยึดถือตามหลกัการ 
กฎกติกา รวมทัง้กฎหมาย ตัง้ธรรมาธิปไตยเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ ก็จะไม่เอนเอียงไปข้างไหน 
ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่เห็นแก่พรรคพวก ไม่เห็นแก่คะแนนนิยม เป็นต้น และจะมีความชดัเจนใน
การท างาน” นอกจากนี ้ท่าน ว.วชิรเมธี (2552:12) ได้กลา่วถึงบทบาทของผู้น าในการเป็นผู้ก าหนด
องค์กรว่า “ผู้น าเป็นผู้ ก าหนดชะตากรรมทัง้ของตัวผู้ น า ผู้ ตาม ขององค์กร ของสังคมและของโลก
ทัง้หมด ถ้าองค์กร บริษัท สถาบนั สงัคม หรือประเทศใด มีผู้น าท่ีเป่ียมไปด้วยภาวะผู้น า (Leadership) 
องค์กร บริษัท สถาบัน หรือประเทศนัน้ๆ ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าการณ์กลบัเป็นในทาง
ตรงกนัข้าม องค์กรเป็นต้นนัน้ๆ ก็ยอ่มจะพบแตค่วามล้มเหลว” 
 แนวคิดในการบริหารและพฒันาองค์กรปัจจุบนัมีความเปลี่ยนแปลงไป อดีตท่ีผ่านมา
ผู้ น าขององค์กรให้ความส าคญัเพียงแค่ผลผลิต ผลประโยชน์ และผลก าไรทางธุรกิจ แต่ใน
ปัจจบุนัแนวคิดดงักล่าวพิสจูน์ให้เห็นว่า ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของลกูค้า ความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรของพนกังาน เกิดปัญหาคอรัปชัน่  และวฒันธรรมการแก่งแย่งชิงดีชิงเด ่น ฯลฯ 
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นกัวิชาการและบคุคลในสงัคมตระหนกัในปัญหานีแ้ละเรียกร้องหาผู้น าท่ีมีจริยธรรม ดงัท่ี คนพนัธุ์ N. 
(2557: ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า ในยคุหลงันี ้เสียงเรียกร้องให้มีผู้น าที่มีจริยธรรมดงัขึน้เร่ือยๆ ทัง้
ในสงัคมไทยและสังคมโลก สังคมต้องการผู้ น าท่ีมีจริยธรรม เพราะเล็งเห็นแล้วว่า ผู้ น าท่ีขาด
จริยธรรมน าพาประเทศหรือองค์กรไปสู่ความอ่อนแอ ความแตกแยก ความไร้ระบบ ความไม่มี
ประสิทธิภาพ ผู้น าท่ีไร้จริยธรรมคิดถึงตนเองเป็นหลกั วางตนเองเป็นศูนย์กลางขององค์กร ของ
สงัคม คนไทยชินกบัผู้น าลกัษณะนีเ้ป็นอย่างดี เพราะพบเห็นมานาน ต้องทนอยู่ด้วย เพราะอยู่ใน
สงัคมเดียวกนั เวลาพดูหรือนึกถึงผู้น าท่ีมีจริยธรรม ถ้าเป็นผู้น าในไทย เราจะนึกถึงผู้น าท่ีสจุริต ไม่
คอร์รัปชนั เป็นผู้ ท่ีท าเพื่อสงัคม คิดถึงสงัคมก่อนคิดถึงตนเอง ถ้ามีผู้น าแบบนี ้เราเช่ือกนัว่าสงัคม
น่าจะเป็นสงัคมท่ีมีความสุข นอกจากนัน้ นภาพร ขนัธนภา (2559: 198 - 199) ได้กล่าวถึงภาวะ
ผู้น าในการส่งเสริมจริยธรรม ไว้ว่า “ภาวะผู้น าสามารถสร้างค่านิยมขององค์การและเครือข่ายทาง
สงัคมท่ีสามารถส่งเสริมพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมได้ ภาวะผู้น าจะเน้นหนักในเร่ืองการสร้างค่านิยมท่ี
แข็งแกร่งขององค์การในหมู่พนกังาน สร้างปทสัฐานในการประพฤติปฏิบตัิและรูปแบบความสมัพนัธ์
ร่วมกนัภายในองค์การ ผู้น าในระดบัสงูขององค์การมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดคา่นิยม ปทฏัฐาน
และจรรยาบรรณลงไปทัว่ทัง้องค์การ ผู้น าสามารถท าให้เกิดโครงสร้าง ค่านิยมทัง้อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยผ่านหลกัสตูรการอบรมและแนวปฏิบตัิต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้พนกังานท าการ
ตดัสินใจอย่างมีจริยธรรมได้ ความรู้สกึของพนกังานว่าบริษัทของพวกเขามีบรรยากาศทางจริยธรรม
จะน าไปสูผ่ลลพัธ์การด าเนินงานท่ีดีขององค์การ ทัง้ในเร่ืองของการเพิ่มผลผลิตและทีมงาน และเป็น
สิ่งจ าเป็นท่ีพนักงานทัง้ภายในฝ่ายของตนและระหว่างฝ่ายต่างๆ ทั่วทัง้องค์การจะต้องมีวิสยัทัศน์
ร่วมกันในเร่ืองความศรัทธาและไว้วางใจซึ่งกันและกัน พนักงานต้องการท่ีจะได้รับการปฏิบตัิต่อกัน
ด้วยความนบัถืออยา่งเท่าเทียมกนั” 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถ่ิน (ท่ีมาจากการเลือกตัง้) สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน และประชาชนผู้ รับบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต่อการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ิน ของส านกังานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน ส ารวจจากแบบสอบถามทัง้สิน้ 3,235 ชดุ พบว่า ด้าน
ความต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถ่ินในประเด็น
ของหลกัคณุธรรมเป็นอนัดบัหนึง่ คิดเป็นร้อยละ 67.21 อนัดบัสอง ได้แก่ หลกันิติธรรม คดิเป็นร้อย
ละ 61.15 อนัดบัสาม คือ หลกัความโปร่งใส คิดเป็นร้อยละ 56.56 อนัดบัสี่ คือ หลกัการมีสว่นร่วม 
คิดเป็นร้อยละ 50.08 อนัดบัห้า คือ หลกัความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 46.07 และอนัดบัสดุท้าย
เป็นหลกัความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ 45.49 สภาพปัญหาหลกัคณุธรรม คือ ไม่ซื่อสตัย์, ไม่มีความ
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เอือ้เฟื้อเอือ้อาทรผู้มารับบริการ, ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ, เลือกปฏิบัติ, ขาดความโปร่งใส, ขาด
ความยุติธรรม, ขาดความชัดเจน, ขาดความเป็นมิตร, ขาดความจริงใจ, ขาดความเสมอภาค 
(ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน, 2562: ออนไลน์) 
 การศึกษาส ารวจความคิดเห็นดงักล่าว ผู้ วิจัยพบว่า ผลการส ารวจชีต้รงกันในประเด็น
ควรมุง่การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมให้เกิดขึน้ในองค์กร เป็นองค์กรท่ีโปร่งใส ท่ีเรียกวา่ “บรรษัทธรร
มาภิบาล” เพราะย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในองค์กร พนกังานบริษัท ลกูค้าย่อมตอบแทนความ
เช่ือมั่นด้วยดี คือ พนักงานบริษัทเกิดขวญัก าลงัใจ ท างานเต็มท่ี ลูกค้าใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ
องค์กร ผลดีหรือผลก าไรย่อมเกิดขึน้ต่อองค์กร แต่การท่ีจะขบัเคลื่อนการเป็นองค์กรท่ีพฒันาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ท่ีดี ได้  ต้องอาศัยผู้ น า  (Leader) ท่ี มีภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม (Ethical 
Leadership) เป็นผู้ ขบัเคลื่อนและน าองค์กรไปสู่องค์กรที่โปร่งใส / เป่ียมคณุธรรม ในส่วนของ
รูปแบบการฝึกอบรมเพื ่อพฒันาภาวะผู้น า เชิงจริยธรรม ได้มีการศึกษารูปแบบภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรม เช่น งานวิจยัของ ฐิตินนัท์ เสริมสาธนสวสัดิ์ (2558: 31-37) ได้ศึกษารูปแบบภาวะผู้น า
จริยธรรมทางพทุธศาสนาของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีประกอบด้วย 3 หลกัธรรม ผลสรุป
ว่า หลกัทศพิธราชธรรม 10 ประกอบด้วย 10 ด้าน, หลกัพรหมวิหารธรรม 4 ประกอบด้วย 4 ด้าน 
และ หลกัสงัคหวตัถุธรรม 4 ประกอบด้วย 4 ด้าน และเม่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ
ภาวะผู้น าจริยธรรมทางพทุธศาสนาของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า หลกัธรรมทัง้ 3 มี
ความเป็นไปได้ในระดบัมาก และมากท่ีสดุ ส าหรับงานวิจยัต่างประเทศ อลนั ลอว์ตนั และอิลิน่า 
แพซ (Alan Lawton & Iliana Paez, 2014: 639-649) ศกึษาการพฒันาโครงร่างของภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม สรุปแนวคิดและวรรณกรรมโดยรวมว่า 1) ผู้น าเชิงจริยธรรมมีลกัษณะเด่นประกอบด้วย
คณุงามความดี (virtue) การยึดหลกัคุณธรรมความซื่อสตัย์ (integrity) และความถูกต้องแท้จริง 
(authenticity) 2) ผู้น าเชิงจริยธรรมท าสิ่งท่ีพวกเขาต้องท าด้วยความรับผิดชอบอย่างหนักแน่น 
(responsibility seriously) การเข้าใจความรู้สกึ (sensitive) ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม รวมจุดในเร่ือง “การคิดอย่างรู้แจ้งโดยอัตโนมัติ ” (autonomous subject of 
Enlightenment thinking) 3) เหตผุลท่ีผู้น าเชิงจริยธรรมต้องท าตามอย่างท่ีพวกเขาท า และผลของ
ภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม เป็นการรวมจุดสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมและ
ประสิทธิภาพในการน าให้เกิดจ านวนผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ มิติท่ีแตกต่างน าไปสู่ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมถูกทดสอบและน าเสนอออกมาในรูปแบบวงกลม 3 วงท่ีประสานกันอยู่ ได้แก่ คณุงาม
ความดี (virtue) วัตถุประสงค์ (purpose) และการปฏิบัติ (practice) จากการศึกษาภาวะผู้ น า
จริยธรรมดงักลา่ว ผู้วิจยัพบวา่ การศกึษายงัอยูใ่นหลกัการกว้างๆ และมีการศกึษาไมก่ว้างขวางนกั 
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โดยปรากฏศกึษาวิจยัในผู้บริหารสถานศกึษา ยงัไม่คอ่ยมีการศกึษาในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
นัก ทัง้รูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาตะวนัตกและวฒันธรรมแบบ
ตะวนัตก ผู้ วิจัยจึงตัง้ค าถามวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาตะวนัออก พบว่า 
รูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาตะวันออก ปรากฏอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลัก
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ทัง้นี ้รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาท่ี
ปรากฏในพระพทุธศาสนาเป็นรูปแบบท่ีผ่านการฝึกฝนอบรมมนษุย์มายาวนานมากกว่า 2,500 ปี 
มีความลกึซึง้ มุ่งเปา้หมายเพื่อการตดักิเลส เข้าสูพ่ระนิพพาน อนัเป็นรูปแบบของบรรพชิต การน า
รูปแบบตามหลกัไตรสิกขามาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ส าหรับ
คฤหสัถ์ จึงควรศกึษาให้เป็นรูปแบบเฉพาะท่ีมีความเหมาะสมกบับคุคลในองค์กร ดงันัน้ ผู้วิจยัจึง
สนใจศึกษารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร โดยมุ่งจุดสนใจศึกษาในผู้บริหารและหัวหน้างานขององค์กรใน
หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนจังหวดั องค์การบริหารส่วนต าบล หรือระดบั
เทศบาล เน่ืองจากท่านเหลา่นัน้ มีลกัษณะการท างานท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์และให้บริการประชาชน อีก
ทัง้ต้องรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม คือ ประเทศชาติ บ้านเมือง เป็นใหญ่เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน ซึ่งลกัษณะการท างานมีความสอดคล้องกับหลกัการแนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ 
Northouse และ Gary Yukl โดยผู้วิจยัได้ศกึษาหลกัการแนวคดิของทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม 5 ประการ ของ Northouse (2010: 387-393) และแนวคิดตามเกณฑ์วดัลกัษณะภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม 8 ประการ ของ Gary Yukl (2010: 350) น ามาก าหนดเป็นกรอบคุณลกัษณะ 
และพฒันาเป็นแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 6 ประการ ได้แก่ 
1) การแสดงออกถ ึงความยตุ ิธรรม (shows justice) 2) การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
(manifests honesty) 3) การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน (respect others) 4) การให้บริการคนอ่ืน 
(serves others) 5) การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า (Use of leader power and influence) 6) 
การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุม่ (builds community) จากนัน้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อศกึษา
หาแนวทางพฒันาคณุลกัษณะทัง้ 6 ประการให้บรรลผุลส าเร็จ โดยตัง้สมมติฐานพฒันารูปแบบ
การฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาให้มีคณุภาพ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างผู้บริหารและหวัหน้างาน
องค์กรให้เป็นผู้ มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมากขึน้ เพื่อประโยชน์ในการธ ารงความเป็น “ธรรมาภิ
บาล” และพฒันาองค์กร ประเทศชาติสืบไป 
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ค าถามของการวิจยั 
 เพื่อค้นหาค าตอบการวิจยัรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร ผู้วิจยัได้ตัง้ค าถาม ดงันี ้
  1. รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้ บริหารและหัวหน้างานองค์กร ท่ีเหมาะสมในการน าไปใช้ มีหลักการและเทคนิค วิธีการ 
กระบวนการอยา่งไร 
  2. รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร ได้หรือไม ่ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา   
 2. เพื่อพฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ส าหรับเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร  
 3. เพื่อทดลองรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ส าหรับเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร ก่อนน าไปเสนอใช้ตอ่ไป  

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) ใช้แบบแผนส ารวจ
บุกเบิก (The Exploratory sequential Design) เป็นแบบแผนในการวิจยั ด าเนินการศึกษาเป็น 2 
ระยะตอ่เน่ืองกนั (Two Phase Study) ได้แก่ ด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
ก่อน และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ต่อมาในภายหลัง ตามแบบแผน Theory 
Development Model (รัตนะ บวัสนธ์, 2555: 116) ดงัภาพท่ี 1  
 

 

ภาพประกอบ 1 แบบแผนในการวิจยั 

 

QUAL QUAL 
Results 

Develop 
Taxonomy 
Or Theory 

QUAN QUAN 
Results 

Interpret 
QUAL - QUAN 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 
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 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 งานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  
   ผู้ให้ข้อมูล: ผู้ วิจัยเชิญผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นนักวิชาการ (Scholars) และนัก
ปฏิบตัิการ (Practitioners) ท่ีมีความรอบรู้หลกัไตรสกิขาในทางพระพทุธศาสนาและเช่ียวชาญด้าน
พฒันาบุคลากร เป็นผู้ ให้ข้อมลูรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาเพื่อพฒันาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน 
แบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
    1.1.1 นกัวิชาการ (Scholars) หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีความรอบรู้หลกัไตรสกิขา 
และการประยกุต์จิตวิทยาการฝึกอบรมกบัหลกัไตรสิกขา หรือจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม จ านวน 3 ท่าน  
    1.1.2 นกัปฏิบตัิการ (Practitioners) หรือ ผู้น าองค์กร ผู้ มีองค์ความรู้ในการ
บริหารและพฒันาบคุลากร จ านวน 2 ท่าน  
  1.2 งานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
   ประชากร: ได้แก่ ผู้ บริหาร และหัวหน้างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัพะเยา จ านวน 118 คน  
   กลุ่มตัวอย่าง: ได้แก่ ผู้บริหาร และหวัหน้างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัพะเยา ท่ีได้รับคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และได้รับ
อนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชา โดยตอบรับเข้าร่วมงานวิจยั จ านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 12 คน 
และกลุม่ควบคมุ 12 คน  
 2. ขอบเขตด้านตวัแปร  
  2.1 ตวัแปรต้น: วิธีการท่ีใช้ในการฝึกอบรม 2 ประกอบด้วย  
   2.1 รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งทดลอง 
   2.2 การให้ความรู้เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งควบคมุ 
 2.2 ตัวแปรตาม : ภาวะผู้ น า เชิ งจ ริยธรรม  (Ethical Leadership) ประกอบ ด้วย
คณุลกัษณะ 6 หลกัการ ดงันี ้ 
   2.2.1 การแสดงออกถึงความยตุิธรรม (shows justice) 
   2.2.2 การยดึมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต (manifests honesty) 
   2.2.3 การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน (respect others)  
   2.2.4 การให้บริการคนอ่ืน (serves others) 
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   2.2.5. การใช้ อ าน าจและอิ ท ธิพ ล ของผู้ น า  (Use of leader power and 
influence) 
   2.2.6 การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุม่ (builds community)  
 3. นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
  3.1.รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา (The training model according to the 
threefold training) หมายถึง รูปแบบการฝึกฝน พฒันาบุคคลให้มีความเจริญ มีศกัยภาพสูงขึน้ 
ด้วยวิธีการฝึกอบรมตามหลกัการของไตรสกิขา เสริม และผสานวิธีด้วยจิตวิทยาการฝึกอบรมพืน้ฐาน 
ได้แก่ ทฤษฎีแรงจงูใจ (Motivation Theory) ประกอบด้วยหลกัการใหญ่ 3 ประการ คือ ศีล (Normal 
Behavior), สมาธิ (Concentration) และปัญญา (Wisdom) ผู้ วิจัยได้พัฒนาช่ือว่า รูปแบบการ
ฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม สรุปได้ 3 ขัน้ตอน และ 7 
กระบวนการ ดงันี ้
   3.1.1. ขัน้น าสูก่ารพฒันา 
    1) กระบวนการกลัยาณมิตร เป็นกระบวนการเดียวกันกับปรโตโฆสะ (เสียง
จากผู้ อ่ืน) อนัเป็นจดุส าคญัเร่ิมต้น ด้วยการท่ีผู้อบรมเร่ิมกระบวนการเรียนรู้ โดยท าตนเป็นปัจจยั
ภายนอก เป็นเสมือน Motivator ผู้กระตุ้น สร้างความสมัพนัธ์ มิตรภาพระหว่างผู้อบรมและผู้ รับ
การอบรม ให้เกิดความรู้สกึอบอุ่น สบายใจ เช่ือใจ และไว้วางใจ ให้ทกุคนล้วนเป็นกลัยาณมิตรต่อ
กนั โดยผู้อบรมปฏิบตัิตนตัง้อยู่ในหลกักลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ ได้แก่ 1) ปิโย น่ารัก 2) ครุ น่า
เคารพ 3) ภาวนีโย น่าเจริญใจ 4) วตัตา รู้จกัพูดให้ได้ผล 5) วจนกัขโม อดทนต่อถ้อยค าต่างๆ 6) 
คมัภีรัญจะ กะถงั กตัตา แถลงเร่ืองลกึซึง้ให้เข้าใจได้ง่าย 7) โน จฏัฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกัน าในทาง
เสื่อมเสีย จากนัน้สร้างบรรยากาศความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัระหว่างผู้อบรมและผู้ รับการอบรม 
ด้วยเทคนิค วิธีการของปัจจัยหลัก คือ ปรโตโฆสะ (Voice from other people) เสียงจากผู้ อ่ืน
โดยเฉพาะเสียงจากกลัยาณมิตร ค าว่า เสียงจากผู้ อ่ืน นี ้มิได้หมายถึงเพียงแค่การพดูบรรยาย ของผู้
อบรม แต่หมายถึง เทคนิควิธีการทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ท่ีสามารถสื่อสาร จุดประกายให้เกิดความเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน หรือปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างผู้ อบรมและผู้ รับการอบรมด้วย ได้แก่ การ
อภิปราย กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ เกมสารสมัพนัธ์ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ ปัจจยันีเ้ป็นสิ่งส าคญั
ประการแรกก่อนเข้าสูก่ารฝึกอบรมในการพฒันา ท่ีผู้อบรมควรด าเนินการก่อนเสมอ 
    2) กระบวนการสร้างฉนัทะ (ความพอใจ) ได้แก่ การสร้างความพอใจในภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม น้อมน าให้เกิดความพอใจในการฝึกฝนตนเองตามรูปแบบ/หลกัสตูรการฝึกอบรม
ตามหลกัไตรสิกขา แบ่งเป็นความพอใจ 2 ระดบั คือ 1) ความพอใจเบือ้งต้น เกิดจากแรงจูงใจ
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ภายนอก โดยการเสริมแรง และใช้กระบวนการอบรมฯ ของผู้อบรมต่อผู้ รับการอบรมให้เกิดความ
ประทับใจ ความรู้สึกช่ืนชมในการประกอบคุณความดีของผู้น าเชิงจริยธรรม หรือในการประสบ
ความส าเร็จของบุคคลต้นแบบผู้น าเชิงจริยธรรม น าให้เกิดความพอใจในการฝึกฝนตนเองตาม
รูปแบบ/หลกัสตูรการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา 2) ความพอใจรักใคร่ เกิดจากแรงจูงใจภายใน 
เป็นความพอใจท่ีจะฝึกฝนและแสดงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อเน่ืองด้วยตนเอง ภายหลังผ่าน
กระบวนการเสริมแรง และกระบวนการฝึกอบรมฯ เกิดเป็นความพอใจรักใคร่ท่ีจะกระท า โดยใช้
ทฤษฎีแรงจงูใจของ McClelland เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต้องใช้ในโมดลุแต่
ละโมดุลของหลักสูตรฯ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม ร่วมกับหลักไตรสิกขา ได้แก่ 
แรงจูงใจ 3 ประการ คือ1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) 2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ 
(Affiliative Motive) และ 3) แรงจงูใจใฝ่อ านาจ (Power Motive)  
   3.1.2 ขัน้การฝึกฝนอบรม 
    1) กระบวนการของปัญญา หมายถึง การปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทาง
ปัญญาให้เกิดความรู้ เข้าใจในสจัธรรมตามความเป็นจริง มีความคิดถกูต้องดีงาม รู้จกัพิจารณา
ไตร่ตรอง ตดัสินใจอย่างเป็นเหตเุป็นผล มีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน เห็นความส าคญัในการลด
ความอยาก (วิราคะ) คลายความยึดมั่น (อนุปาทาน) ตามหลกัของมรรคมีองค์ ๘ ท่ีสงเคราะห์
มรรค 2 องค์เข้าในปัญญา ได้แก่ สมัมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) คือ การตัง้ความคิดให้ตรงทาง มี
ความคิดถกูต้องดีงาม ตามท านองครองธรรม ไม่หลงผิดด้วยความไม่รู้ (อวิชชา) อนัน าไปสู่ความ
มืดบอดทางปัญญา และ สมัมาสงักปัปะ (ความด าริชอบ) คือ การมีวิจารณญาณ รู้จกัพิจารณา
ไตร่ตรองเหตผุลจนน าไปสู่การแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาการพฒันาองค์กร อย่างเป็นระบบ ท่ีเรียกว่า 
โยนิโสมนสกิาร (การพิจารณาเหตผุลโดยอบุายอนัแยบคาย) นัน่เอง  
    2) กระบวนการของสมาธิ หมายถึง การปฏิบตัิส าหรับฝึกอบรมในทางจิตใจ 
ให้มีความสงบ (สนัติ) ไม่ฟุง้ซา่น (อวิกเขปะ) มีความแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว (เอกคัคตา) เกิดเป็น
จิตท่ีมีพละก าลัง (พลวะจิตตะตา) ในการท าการงานต่างๆ หรือ สิ่งท่ีมุ่งหวังตัง้ใจ ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ตามหลกัของมรรคมีองค์ 8 ท่ีสงเคราะห์มรรค 3 องค์เข้าในสมาธิ ได้แก่ สมัมาวายามะ 
(เพียรชอบ) คือ มีความขยนัหมัน่เพียรอย่างตัง้มัน่ ด าเนินการงานต่างๆ ด้วยความอดทนต่อเน่ือง
ไม่ท้อถอย, สมัมาสติ (ระลกึชอบ) คือ มีความระลกึเท่าทนัจิตของตน ก าหนดจิตของตนได้ก่อนจะ
กระท า พูด หรือคิด สามารถก าหนดระลึกได้ เกิดวิจารณญาณ ตรึกตรอง ใคร่ครวญก่อนอย่างมี
เหตุผล สมัมาสมาธิ (จิตตัง้มัน่ชอบ) คือ มีจิตรู้ตวัทั่วพร้อม จิตมีความนิ่งแน่วแน่ มีก าลงัในการ
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รับมือกบัสถานการณ์หรือท างานภายใต้ความกดดนัตา่งๆ ได้โดยไม่หวัน่ไหว อนัเป็นสภาวะจิตใจท่ี
มีความสขุ สดช่ืน แจ่มใส และมัน่คงเป็นปรกต ิ
    3) กระบวนการของปัญญา หมายถึง การปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทาง
ความประพฤติด้านศีลธรรมจรรยา หรือข้อประพฤติปฏิบตัิต่างๆ ในการฝึกฝนตน พฒันาให้เป็นผู้
แสดงออกทางกายและวาจาด้วยเมตตากรุณา ประกอบด้วยสติปัญญา สามารถปฏิบตัิงานให้
บรรลุผลส าเร็จเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเพื่อพัฒนาสงัคม 
องค์กร ให้สงบสขุและมีความเจริญยัง่ยืน ตามหลกัของมรรคมีองค์ ๘ ท่ีสงเคราะห์มรรค 3 องค์เข้า
ในศีล ได้แก่ สมัมาวาจา (เจรจาชอบ) คือ ส ารวมวาจา ใช้ค าพูดประกอบด้วยเมตตา สามารถ
ชีแ้นะ โน้มน้าวใจผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดี, สมัมากมัมนัตะ (การงาน
ชอบ) ส ารวมกาย การแสดงออกทางกายด้วยความซื่อสตัย์ ยตุิธรรม ไม่ลแุก่อ านาจของตนในการ
เบียดเบียนผู้ อ่ืน, สมัมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) ด าเนินชีวิต ประกอบอาชีพของตนด้วยความสจุริต 
ไม่ทุจริต คอรัปชัน่ สามารถบริหารปกครองผู้ ใต้บงัคบับญัชา และพฒันาองค์กรให้สงบสขุ และมี
ความเจริญยัง่ยืน  
   3.1.3 ขัน้บรรลผุลของการพฒันา 
    1) กระบวนการเห็นแจ้งด้วยตนเอง คือ เห็นแจ้งโดยประจักษ์ ตระหนักถึง
ผลประโยชน์ หรือคุณค่าของการฝึกฝนอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาด้วย
ตนเอง ภายหลงัผา่นกระบวนฝึกฝนอบรมฯ แล้ว เกิดความสวา่งของปัญญาควบคูก่บัศรัทธาในการ
ท่ีจะด าเนินการเรียนรู้และฝึกฝนในกระบวนการของไตรสกิขาในชีวิตของตนเองอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป  
    2) กระบวนการสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 ประการด้วยตนเอง ได้แก่ การ
แสดงออกของบคุคลผู้ผ่านการอบรม ด้วยการสร้าง หรือ วางแผนในการพฒันาได้ด้วยตนเอง เป็น
การผลิดอกออกผล สร้างพฤติกรรมอันเป็นคุณลกัษณะของผู้น าเชิงจริยธรรม คือ การครองตน 
ครองคน และครองงาน น าองค์กรสู่เป้าหมายความส าเร็จ อันได้แก่ การสร้างภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรม 6 ประการ ดงักลา่วไว้ในข้อ 3.2 ตอ่ไป 
  3.2 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) หมายถึง คณุลกัษณะของบุคคลท่ี
จะมาประสานช่วยให้คนทัง้หลายรวมกนั พากนัไปด้วยดี สู่จดุหมายท่ีดีงาม โดยถกูต้องตามธรรม 
และด้วยความยตุิธรรม เป็นผู้ มีความประพฤติสจุริตเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม ประพฤติเพื่อประโยชน์
สว่นรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่นตน เป็นผู้ มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมทางจริยธรรมของผู้ อ่ืน เพื่อความ
รักใคร่ สามคัคี ซื่อสตัย์สจุริต และไม่เบียดเบียนซึง่กนัและกนั ในท่ีนี ้สงัเคราะห์หลกัการพฤติกรรม
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 5 ประการ ของ Northouse (2016: 341-348) และแนวคิดลกัษณะภาวะ
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ผู้น าเชิงจริยธรรม 8 ประการ ของ Gary Yukl (2010: 350) มาพฒันาเป็นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 
ประการ ได้แก่  

   3.2.1 การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน (respect others) หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออก
ของผู้น าด้วยการเคารพและให้เกียรติในสิทธิการแสดงออกทางความคิด และศกัดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้ ตาม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ตามสามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุตาม
เปา้หมาย ได้แก่ การยอมรับศกัยภาพหรือความสามารถของผู้ตาม รับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาส
ให้ผู้ ตามได้แสดงความคิดเห็นตามความต้องการ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเคารพให้
เกียรตผิู้ตามสมศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์และต าแหน่งหน้าท่ีการงานของเขา  
   3.2.2 การให้บริการคนอ่ืน (serves others) หมายถึง ลกัษณะที่แสดงออกของ
ผู้น าในฐานะเป็นผู้ ให้บริการผู้ ตามให้เกิดความประทับใจ โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริมในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้ผู้ตามสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมาย ได้แก่ การวางตวัเป็น
กันเองกับผู้ ตาม การสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การสอดส่องและช่วย
แก้ปัญหาในการปฏิบตัิงาน การจดัสวสัดิการด้านครอบครัว และสขุภาพ การช่วยเหลือผู้ตามเม่ือ
เจ็บป่วยหรือประสบอบุตัิเหต ุ 
   3.2.3 การใช้อ านาจและการใช้อิทธิพลของผู้ น า (Use of leader power and 
influence) หมายถึง ลกัษณะการใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น าท่ีเป็นไปโดยยึดหลกัความถูกต้อง
ชอบธรรม และประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ ไม่ลแุก่อ านาจ กระท าการตามอ าเภอใจหรือตามความ
ต้องการของตนเอง ทัง้ไม่เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลบางคน บางกลุ่ม ได้แก่ การ
เว้นการตัง้กฎระเบียบ ค าสั่งโดยไม่เป็นธรรม การไม่ใช่อ านาจสั่งการ ดุด่า ขู่เข็ญผู้ ตามเพื่อให้
ปฏิบตัติามความพอใจของตน ความเป็นผู้ มีวิจารณญาณ รอบคอบ ในการลงโทษทางวินยัตามเหตผุล 
การบริหารจดัการองค์กรโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  
   3.2.4 การแสดงออกถึงความยตุิธรรม (shows justice) หมายถึง ลกัษณะของผู้น า
ท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความเท่ียงธรรม ยุติธรรม ไม่ล าเอียง หรือเห็นแก่พวกพ้องของตนเอง เป็น
พฤติกรรมแสดงให้ผู้ตามในองค์กรเกิดความมัน่ใจหรือเช่ือมัน่ในตวัผู้น าว่า มีความโปร่งใส ชดัเจน 
ตรงไปตรงมา ได้แก่ การบริหารจดัการเลื่อนชัน้เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และสวสัดิการอื่นๆ 
โดยเสมอภาค การตดัสินปัญหา/ความขดัแย้งในองค์กรด้วยความยตุิธรรม ปราศจากความ
ล าเอียง การยกย่องและให้รางวลัผู้ปฏิบตัิงานดีเดน่โดยเสมอหน้า  
   3.2.5. การยึดมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต (manifests honesty) หมายถึง ลกัษณะ
ของผู้ น าท่ียึดมั่นธ ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสดงออกถึงความโลภ หรือความทุจริต 
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(Corruption) โดยปฏิบตัิตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีต่อบุคคลในองค์กร ได้แก่ การไม่ร ่าร้องขอเงินทอง
หรือเรียกผลประโยชน์อ่ืนใดเป็นคา่ตอบแทนแก่ตนเองในทางมิชอบ การไม่แสดงพฤติกรรมอนัชวน
สงสยัแก่ผู้ตามวา่ เป็นการทจุริต (Corruption) ความเป็นผู้ มีสจัจะในการกระท าและพดู คือ พดูอยา่งไร 
ท าเช่นนัน้ ไมบ่ดิพลิว้จากสญัญาท่ีได้ตกลงไว้ การปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งในด้านความซื่อสตัย์สจุริต 
และสัง่สอนผู้ตามให้ด ารงตนในความซื่อสตัย์สจุริตด้วย 
   3.2.6. การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่ม  (builds community) หมายถึง 
ลักษณะของผู้น าท่ีมีพลังขับเคลื่อน สร้างสรรค์ให้เกิดการท างานร่วมมือกันของทีมงานด้วยดี 
เพื่อให้บรรลสุูเ่ปา้หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตกลงร่วมกนั หรือก าหนดเปา้หมายร่วมกนั 
ตลอดจนท างานให้ส าเร็จด้วยกัน ได้แก่ การสร้างความร่วมมือโดยค านึงถึงวฒันธรรมหรือค่านิยม
กลุม่ ไมส่ร้างแรงกดดนัหรือมุ่งงานจนเกินไป การมอบหมายงาน การจดัวางตวับคุคลผู้ปฏิบตัิงาน
ได้เหมาะสมตามความสามารถ การดแูลเอาใจใส่ วางแผน ประสานงาน ติดตาม แก้ไขปัญหาของ
ทีมงานเป็นอยา่งดี การให้ก าลงัใจและพฒันาทีมงานให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.3 ผู้บริหารองค์กร หมายถึง บุคคลระดบัผู้น า ผู้ มีอ านาจสัง่การ บงัคบับญัชาระดบั
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่ได้รับด ารงต าแหน่งจากการเลือกตัง้ตามวาระ 
  3.4 หวัหน้างานองค์กร หมายถึง บคุคลระดบัหวัหน้าระดบัปฏิบตัิการ ของหน่วย ฝ่าย 
และแผนกในองค์กร  ผู้ มีอ านาจสัง่การ บงัคบับญัชาระดบัหน่วย ฝ่าย และแผนกในองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เป็นข้าราชการผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามนโยบาย และการบงัคบับญัชาของผู้บริหารองค์กร 

สมมตฐิานในการวิจัย 
 การวิจัยนี ้เป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร พฒันาขึน้ด้วยการเก็บข้อมลู
เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของรูปแบบกับ
หลกัสตูรโดยผู้ทรงคณุวฒุิ จากนัน้ ด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณด้วยการทดลองรูปแบบและหลกัสตูร 
โดยตัง้สมมตฐิาน 2 ข้อ ดงันี ้
  1. ผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กรท่ีเข้ารับอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกั
ไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมหลงัการทดลอง สูงกว่า 
ก่อนการทดลอง 
  2. ผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กรท่ีเข้ารับอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกั
ไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีเป็นกลุม่ทดลองมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม สงูกว่า 
กลุม่ควบคมุ 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิการวิจยัการศกึษาและพฒันารูปแบบการฝึกอบรม 
ตามหลกัไตรสกิขา เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

การศกึษารูปแบบการฝึกอบรม 
ตามหลกัไตรสิกขา เพ่ือเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

• หลกัไตรสิกขา 

• จิตวิทยาการฝึกอบรม 

• เทคนิค วิธีการ และกระบวนการ 
ของรูปแบบการฝึกอบรมฯ 

การพฒันารูปแบบการฝึกอบรม 
ตามหลกัไตรสิกขา เพ่ือเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

• การวิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลูจากการศกึษาฯ 
และการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

• การสร้างรูปแบบฯ ด้วยการสงัเคราะห์ข้อมลู 

• การพฒันารูปแบบ โดยผู้ เช่ียวชาญ 

รูปแบบและหลกัสตูรการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา  
(ส าหรับการประเมิน) 

ตวัแปรต้น = วิธีฝึกอบรม 2 
1. รูปแบบการฝึกอบรม 
 ตามหลกัไตรสิกขา 
2. การให้ความรู้ภาวะผู้น า 
 เชิงจริยธรรม 

ตวัแปรตาม 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 ด้าน 
1. การแสดงออกถึงความยตุิธรรม (shows justice) 
2.การยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต (manifests honesty) 
3. การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน (respect others)  
4. การให้บริการคนอ่ืน (serves others) 
5. การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า (Use of leader  
 power and influence) 
6. การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุม่ (builds community) 

การประเมิน: รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา (TMTT) 
ด้วยวิธีการทดลอง 

รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา 
เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
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 จากกรอบแนวคิดการวิจยั (ตามภาพท่ี 2) : ผู้วิจยัสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัฯ สอดคล้อง
กับการด าเนินงานวิจัย 2 ระยะต่อเน่ืองกัน คือ ระยะท่ี 1 : การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อศกึษาและพฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา และ ระยะท่ี 2 : การวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อทดลองรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม   
 ในการวิจัยระยะท่ี 1 ได้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 2 คือ 1) กรอบแนวคิดการศึกษา
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย
การศึกษาหลักไตรสิกขา ได้แก่ ข้อปฏิบัติท่ีต้องศึกษา 3 อย่าง คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา  
อธิปัญญาสิกขา เรียกกันง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา (พระธรรมปิฎก. 2546: 121) , การศึกษา
จิตวิทยาการฝึกอบรม และเทคนิค วิธีการ และกระบวนการของรูปแบบการฝึกอบรมฯ ตามท่ี 
สมชาติ กิจยรรยง (2545: 15) ได้อธิบายความหมายของการฝึกอบรมว่า การฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวนการท่ี จะท าให้ ผู้ เข้ า รับการอบรม เกิดความ รู้  (Knowledge) เกิ ดความ เข้าใจ 
(Understanding) เกิดความช านาญ (Skill) และเกิดเจตคติ (Attitude) ท่ีดีเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่ง จนกระทั่งให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ซึ่งในการฝึกอบรมของ
งานวิจยันีผู้้วิจยัได้ศกึษาทฤษฎีแรงจงูใจของแมคเคลนแลนด์ (Mcclelland) เขาแบง่ความต้องการ
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการอ านาจ และความต้องการ
ความสัมพัน ธ์ (Kreitner & Kinicki, 2008; Robbins & Judge, 2017  อ้างอิงจาก รัตติกรณ์  
จงวิศาล 2561 : 132-133) สรุปเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  แรงจูงใจใฝ่อ านาจ และแรงจูงใจ 
ใฝ่สมัพันธ์ 2) กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูล 5 ท่าน  จากนัน้  สร้างรูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสิกขาฯ ด้วยการสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มาทัง้หมด  และพฒันารูปแบบด้วยการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน ส าเร็จเป็นรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม 
 ในการวิจยัระยะท่ี 2 ด าเนินการวิจยัด้วยวิธีทดลองแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental 
research) ได้สร้างกรอบแนวคิดการวิจยั 2 คือ 1) ตวัแปรต้น ได้แก่ วิธีฝึกอบรม 2 ประกอบด้วย 
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา  ส าหรับกลุ่มตวัอย่างทดลอง  และ การให้ความรู้ภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม ส าหรับกลุ่มตวัอย่างควบคมุ  2) ตวัแปรตาม ได้แก่  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  6  
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ด้าน คือ การแสดงออกถึงความยุติธรรม , การยึดมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต ,การเคารพให้เกียรติ
ผู้ อ่ืน, การให้บริการคนอ่ืน , การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้ น า , การเสริมสร้างความร่วมมือ 
ในกลุม่ เพื่อเป็นการประเมินและตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาฯ ให้มีคณุภาพ
ก่อนเสนอใช้ตอ่ไป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารองค์กรแห่งหนึ่งในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และ
น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
  1. เอกสารท่ีเก่ียวกบัภาวะผู้น า  
   1.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
   1.2 รูปแบบภาวะผู้น าในปัจจบุนั 
  2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
   2.1 ความหมายของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
   2.2 แนวคดิเก่ียวกบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
   2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  3. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรม 
   3.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
   3.2 ประเภทของการฝึกอบรม 
   3.3 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการฝึกอบรมภาวะผู้น า 
   3.4 เทคนิคการฝึกอบรม 
  4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 
   4.1 ความหมายของรูปแบบ 
   4.2 การพฒันารูปแบบและงานวิจยัพฒันารูปแบบ 
   4.3 ความหมายของไตรสิกขา 
   4.4 แนวคดิการพฒันามนษุย์ตามหลกัไตรสกิขา 
   4.5 รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 
   4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. เอกสารที่เก่ียวกับภาวะผู้น า  
1.1 ความหมายของภาวะผู้น า  

  Bovee (1993: 468) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะกระตุ้น 
และใช้อิทธิพลต่อผู้ อ่ืนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ กระบวนการภาวะผู้น า ประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอน คือ ขัน้ใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อให้กลุ่มท างานหรือมีการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การ 
กระตุ้ นสมาชิกขององค์การให้ท างานจนบรรลุเป้าหมาย และขัน้ส่งอิทธิพลต่อพลวัตหรือความ
เปลี่ยนแปลงของกลุม่ และวฒันธรรมองค์การ 
  Daft (1994: 478) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของคนท่ีเป็นผู้น าใน
การใช้อิทธิพลหรือโน้มน้าวบุคคลอ่ืนเพื่อน าไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ ดงันัน้ เม่ือ
กล่าวถึงภาวะผู้น าก็แสดงว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ต้องมีทัง้คนซึ่งได้แก่ 
ผู้น ากบัผู้ตามการโน้มน้าวหรืออิทธิพล และเปา้หมายขององค์การ 
  เนลสนัและควิก (Nelson and Quick, 1997: 346) ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า 
หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและน าทางพฤตกิรรมของคนในสภาพของการท างาน 
  กิบสนั, แวนซีวิช และดอนเนลลี่ (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 1997: 272) 
มองภาวะผู้ น า ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้ น าเป็นตัวแทนในการ
เปลี่ยนแปลง เป็นบคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อบคุคลอ่ืนๆ ในกลุ่ม ภาวะผู้น าจึงเก่ียวข้องกบัการใช้อิทธิพล
และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นตวัแทนของการเปลี่ยนแปลง ท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและ
การปฏิบตัิงานของสมาชิกคนอ่ืนในกลุม่ ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงนัน้ต้องมุง่ไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายของ
กลุม่ภาวะผู้น ามีบทบาทท่ีแบง่อยา่งกว้างๆ ออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ 
   1. การก าหนดแนวทางหลกั (Pathfinding)  
   2. การสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิผล (Aligning) 
   3. การมอบอ านาจ (Empowering) 
   4. การสร้างตวัแบบ (Modeling) 
  ประเวศ วะสี (2541) ให้นิยามความหมายผู้น าว่า ผู้น า คือ ผู้ ท่ีสามารถก่อให้สงัคมมี
จดุมุ่งหมายร่วมกนัและรวมพลงักนัปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย นอกเหนือจาก
ความหมายดงักล่าวข้างต้นแล้ว เม่ือกล่าวถึงผู้น าโดยทัว่ไป ผู้น าจะหมายถึงบคุคลท่ีได้รับการยก
ย่อง หรืออาจเป็นบุคคลท่ีได้รับการคดัเลือก หรือแต่งตัง้ให้เป็นผู้น า หรือเป็นบุคคลผู้ ท่ีมีอิทธิพล
และมีบทบาทเหนือคนอ่ืนๆ หรือเป็นบคุคลได้รับการยอมรับ ศรัทธา หรือได้รับความไว้วางใจให้น า 
นอกเหนือจากนัน้ ท่ีส าคัญคือ พวกเราทุกคนสามารถจะเป็นผู้ น าได้ และเราสามารถน าได้
ตลอดเวลา 
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  สิทธิโชค วรานุสนัติกูล (2546: 263) ได้สรุปความหมายของภาวะผู้น า ว่า ภาวะผู้น า
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท่ีบุคคลคนหนึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของ
กลุ่ม ด้วยการกระตุ้นให้สมาชิกคนอ่ืนในกลุม่เกิดแรงจงูใจและใช้ความสามารถของคนในกลุ่มตน
กระท าการเปลี่ยนแปลงนัน้ตามการโน้มน้าวใจของคนผู้นัน้ นอกจากนัน้ ท่านยงัให้ข้อสงัเกตจาก
ค านิยามอย่างหนึ่งวา่ ผู้น าไม่จ าเป็นต้องเป็นคนท่ีมีต าแหน่งเป็นหวัหน้า และหวัหน้าก็อาจจะไมใ่ช่
ผู้น า เพราะถ้าหวัหน้าไม่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจให้สมาชิกอ่ืนกระท าตามได้ หวัหน้าคนนัน้ก็ไม่
อยู่ในฐานะของผู้ น า ตรงกันข้ามผู้ น าอาจจะเป็นสมาชิกคนใดในกลุ่มก็ได้ท่ีไม่มีต าแหน่งเป็น
หวัหน้า แต่เขามีอิทธิพลกระตุ้นโน้มน้าวใจคนอ่ืนๆ ในกลุ่มให้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างตามเขา
ได้ 
  Bass และ Bass (2008) ได้ศกึษาและสรุปความหมายของภาวะผู้น าท่ีมีการนิยามไว้
ตัง้แตต้่นศตวรรษท่ี 20 จนถึงปัจจบุนัวา่  ในช่วงทศวรรษท่ี 1920 นกัวิชาการมีมมุมองภาวะผู้น า
ในเร่ืองของความปรารถนาของผู้น าท่ีจะน าและเหน่ียวน าให้คนอ่ืนยอมตาม เคารพ ซื่อสตัย์ และ
ให้ความร่วมมือ สว่นในช่วงทศวรรษท่ี 1930 ภาวะผู้น าถกูพิจารณาวา่ เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการ
จดัระเบียบเพื่อน าไปสู่ทิศทาง ท่ีเฉพาะเจาะจง และในช่วงทศวรรษท่ี 1940 ภาวะผู้น าถกูมองว่า
เป็นความสามารถท่ีจะชกัจูงและชีน้ าท่ีเหนือกว่าอ านาจ ต าแหน่ง หน้าท่ีและสถานการณ์ ต่อมา
ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ภาวะผู้น าถกูมองเป็นสิ่งท่ีผู้น าใช้ในกลุม่ และอ านาจท่ีผู้น ามีนัน้ได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกของกลุ่ม ในทศวรรษท่ี 1960 ภาวะผู้ น าถูกนิยามว่า เป็นการสร้างอิทธิพล
เพื่อให้สมาชิกทกุคนไปในทิศทางเดียวกนัได้ ในทศวรรษท่ี 1970 อิทธิพลของภาวะผู้น าจะถกูมอง
ว่า เป็นหรือมีการใช้ความสามารถในการไตร่ตรองหรือการตัดสินใจ (discretionary) และจะ
แตกต่างกนัไปในสมาชิกแต่ละคน ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ภาวะผู้น าถูกมองว่าเป็นการสร้างแรง
บนัดาลใจต่อผู้ อ่ืนให้สามารถท างานตามเปา้หมายได้ และในช่วงทศวรรษท่ี 1990 มีการนิยามว่า 
ภาวะผู้ น าเป็นการใช้อิทธิพลของผู้น าและผู้ ตามเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสะท้อนถึง
วตัถุประสงค์ร่วมกัน และนอกจากนัน้ยังได้มีการสรุปรวมความหมายของภาวะผู้น า ท่ีมีความ
คล้ายคลงึกนัไว้เป็นกลุม่ๆ ตามท่ีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้ เช่น ความหมายของภาวะผู้น าใน
ฐานะบคุลิกภาพ แนวคิดเร่ืองบคุลิกภาพของผู้น า ช่วยอธิบายได้ว่า เหตใุดบคุคลบางคนจงึมีภาวะ
ผู้น าหรือมีคุณลักษณะภาวะผู้ น ามากกว่าอีกคนหนึ่ง ความหมายของภาวะผู้ น าในฐานะของ
คณุลกัษณะ (Attribution) ภาวะผู้น าช่วยอธิบายว่า ท าไมกลุม่ องค์การ ชมุชน หรือชาติ จงึประสบ
ความส าเร็จ ความหมายของภาวะผู้น าในฐานะศนูย์กลางของกระบวนการกลุ่ม ผู้น าจะถกูมองใน
ฐานะเป็นศนูย์กลางของการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม และกระบวนการกลุ่ม ผู้น าเป็นจุดศนูย์กลาง 
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เป็นแกนกลาง และเป็นผู้ ท่ีอยูใ่นจดุท่ีส าคญัของกลุม่ เป็นผู้ก าหนดโครงสร้างของกลุม่ รวมถึงเป็นผู้
ก าหนดบรรยากาศของกลุ่ม เป้าหมายของกลุ่ม อุดมการณ์ของกลุ่ม และกิจกรรมของกลุ่ม 
นอกเหนือจากนีย้งัมีมมุมองความหมายภาวะผู้น าในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ความหมายของภาวะผู้น าใน
ฐานะท่ีเป็นสญัลกัษณ์ ภาวะผู้น าในฐานะการสร้างความหมาย ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นพฤตกิรรม
ท่ีมีเปา้หมาย ภาวะผู้น าในฐานะพฤติกรรมการชกัจงู ภาวะผู้น าในฐานะการริเร่ิมโครงสร้าง ภาวะ
ผู้น าในฐานะการใช้อิทธิพล ภาวะผู้น าในฐานะเคร่ืองมือส าหรับการบรรลเุป้าหมาย ภาวะผู้น าใน
ฐานะของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้น ากบัการน า  

1.2 รูปแบบภาวะผู้น าในปัจจุบัน 
  จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัภาวะผู้น าของนกัวิชาการต่างๆ มีรายละเอียด
วิวฒันาการ และการจดัประเภทภาวะผู้น าไว้หลากหลาย เช่น คณุลกัษณะ , อ านาจและอิทธิพล, 
พฤติกรรม และสถานการณ์ เป็นต้น ในท่ีนี ้จึงขอแสดงเฉพาะรูปแบบภาวะผู้น าท่ีมีการศึกษาและ
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งมากในปัจจบุนั ดงันี ้
   1.2.1 ภาวะผู้น าเชิงบารมี (Charismatic Leadership) 
   1.2.2 ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  
   1.2.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
   1.2.4 ภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ (Servant Leadership) 
   1.2.5 ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) 
  1.2.1 ภาวะผู้น าเชิงบารมี (Charismatic Leadership) 
   House (1977 cited in Muckinsky, 1997 ; Yukl, 2010) ได้แสดงทฤษฎีว่า ผู้น า
เชิงบารมี มีพฤติกรรมอย่างไร โดยระบุตวับ่งชีค้วามเป็นผู้น าเชิงบารมีว่า จะรวมเอาความเช่ือมัน่
ของผู้ตามในความถกูต้องของผู้น า การยอมรับอยา่งปราศจากค าถามตอ่ผู้น า ความหลงใหลในตวั
ผู้น ารวมทัง้ความตัง้ใจที่จะเช่ือฟังด้วย ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบารมีนีร้ะบถุึงลกัษณะของผู้น าท่ีได้รับ
การมองวา่ เป็นผู้ มีความพิเศษเหนือธรรมดา คือ ผู้น าจะมีความต้องการในอ านาจอยา่งแรงกล้า มี
ความเช่ือมั่นในตนเองสูง และมีความตัง้ใจสูง พฤติกรรมของผู้ น าเชิงบารมีจะประกอบด้วย
ลกัษณะ ดงันี ้
    1. สร้างภาพประทบัใจให้ผู้ตามมีความมัน่ใจในผู้น าด้านความสามารถและ
ความส าเร็จ 
    2. ประกาศอย่างชดัเจนถึงเปา้หมายทางอดุมการณ์เก่ียวกบัภารกิจท่ีต้องท า 
เพื่อสร้างความผกูพนัในผู้ตามและเป็นแนวทางส าหรับองค์การ 
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    3. สื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวงัอยา่งสงูท่ีผู้น ามีตอ่ผู้ตาม 
    4. แสดงความมั่นใจในความสามารถของผู้ ตามว่า พวกเขาสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายในระดับสูงท่ีตัง้ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายควรสอดคล้องกับความเป็นจริงและ
สามารถบรรลผุลส าเร็จได้เพื่อให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกผกูพนักบัเปา้หมายนัน้ และการท่ีผู้น าแสดง
ความมั่นใจ ช่ืนชมและยกย่องผู้ตาม จะส่งผลท าให้ผู้ตามมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึน้ มี
แนวโน้มท่ีจะยอมรับเปา้หมายและพยายามท าให้เปา้หมายนัน้ส าเร็จตามความคาดหวงั 
    5. มีการสร้างวิสยัทศัน์ในอนาคตท่ีดึงดดูใจ ท่ีจะท าให้ผู้ตามมีชีวิตท่ีดีและมี
ความหมายมากขึน้ ผู้น าจะปลกูฝังคา่นิยม ความเช่ือ อดุมคตท่ีิท าให้ผู้ตามยอมรับด้วย 
    6. ผู้น าจะสร้างตวัอย่างในพฤติกรรมของตน เพื่อเป็นโมเดลทางพฤติกรรม
ให้กับผู้ ตาม (Behavior Modeling) เช่น อาจจะเป็นแบบอย่างในการสร้างความสนิทสนมเป็น
กนัเองกบัผู้ตาม ท าให้ผู้ตามรู้สกึช่ืนชมหรือยกย่องผู้น ามีความรู้สกึเป็นหนึ่งเดียวกบัผู้น า และอาจ
ท าผู้ตามอยากเลียนแบบผู้น าทัง้ค่านิยมและความเช่ือของผู้น าด้วย และด้วยกระบวนการนี ้ผู้น า
จะสามารถมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจ และแรงจงูใจของผู้ตาม  
    7. หากมีความจ าเป็นผู้ น าก็จะแสดงออก เพื่อกระตุ้ นจูงใจผู้ ตามตามความ
เหมาะสมด้วย เช่น ผู้น าจะจงูใจโดยค าพดูท่ีปลกุเร้าอารมณ์ ระบถุึงความจ าเป็นของการท่ีจะต้อง
ท างานนัน้ให้ส าเร็จ กระตุ้นผู้ตามให้ยอมรับต่อค่านิยมร่วมของกลุ่ม ท าให้มีความรู้สึกต้องการ
ชนะคู่แข่ง มีความจงรักภกัดี และมีความต้องการท่ีจะท าให้ผลงานดีเลิศ ผู้น าอาจจะมีการจงูใจให้
เกิดแรงจงูใจต่างๆ เช่น แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในกรณีท่ีงานมีความยาก ท้าทาย ต้องริเร่ิมสร้างสรรค์ 
หรือต้องเสี่ยง ต้องรับผิดชอบสูง หรือต้องใช้ความพยายามมาก และกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่
สมัพนัธ์เม่ืองานต้องการความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และต้องมีการสนบัสนนุกนั รวมถึงกระตุ้นให้
เกิดแรงจงูใจใฝ่อ านาจเมื่องานต้องการให้เกิดการแขง่ขนั และต้องการให้ผู้ตามมีความแข็งกร้าว 
   พฤติกรรมของผู้ น าเชิงบารมีดังท่ี House ได้แสดงไว้ข้างต้น เป็นลักษณะท่ี
ปรากฏได้ชดัเจนในผู้น าระดบัประเทศและระดบัโลกมากมาย พฤตกิรรมของผู้น าเชิงบารมีดงักลา่ว
ได้ถูกน าไปศึกษา เพื่อจ าแนกให้เห็นชดัว่า ผู้น าเชิงบารมีควรมีพฤติกรรมอย่างไร และพฤติกรรม
อย่างไรเป็นพฤติกรรมของผู้น าเชิงบารมีท่ีดีและไม่ดี เป็นต้น ตามท่ี รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556: 
242-243) ได้แสดงไว้ว่า ตัวอย่างเง่ือนไขท่ีเอือ้อ านวยต่อการเกิดภาวะผู้ น าเชิงบารมี คือ ช่วง
สภาวะวิกฤติ และช่วงเวลาท่ีผู้ตามมีความต้องการและเต็มใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 
ภาวะผู้น าเชิงบารมีได้ถกูวิจารณ์ทัง้ในแง่ดีและแง่ไม่ดีหรือท่ีเรียกว่า เป็นด้านมืด ในสถานการณ์ท่ี
แตกตา่งกนั ตวัอย่างด้านมืดของผู้น าเชิงบารมี เช่น การท่ีผู้ตามให้ความเคารพนบนอบและคล้อย
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ตามแก่ผู้น ามากเกินไป จนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ผู้น า หรือการท่ีผู้ตาม
ยกย่องผู้น ามากเกินไป ซึง่อาจท าให้ผู้น าเกิดความหลงผิด หรือมองข้ามความผิดพลาดของตนเอง 
จนท าให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีเป็นอนัตรายได้ เน่ืองจากผู้น าใช้อ านาจท่ีมีอยู่ในทางท่ีผิดหรือน าเสนอ
วิสยัทศัน์ท่ีไร้ประโยชน์ หรือผู้น าเชิงบารมีที่มีอ านาจและอิทธิพลมากอาจจะน าผู้ อ่ืนไปสูค่วามตาย 
หรือน าองค์การไปสูก่ารล่มสลายได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีความชดัเจนเสมอไปในการจ าแนกว่า ผู้น า
ควรถกูจดัประเภทว่า เป็นผู้น าเชิงบารมีแบบดีหรือไม่ดี วิธีการหนึ่งท่ีสามารถใช้ในการตดัสินหรือ
จ าแนกผู้น าเชิงบารมีท่ีดีหรือไม่ดี คือ การตรวจสอบผลลพัธ์จากผู้ตาม พบวา่ ผู้น าแบบมีบารมีสว่น
ใหญ่มีผลกระทบทัง้ในแง่ดีและแง่ไม่ดีกับผู้ตาม ตวัอย่างผู้น าท่ีมีบารมี เช่น Winston Churchill 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ท่ีมีช่ือเสียงในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เขาได้น าอังกฤษฝ่าวิกฤติ
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง และเป็นหนึ่งในผู้น าท่ีส าคญัของฝ่ายสมัพันธมิตรร่วมกับประธานาธิบดี 
Franklin D. Roosevelt ของสห รัฐอเม ริกา ซึ่ ง  Roosevelt ก็ เป็นผู้ น า ท่ี มีบารมี ท่ี ได้ช่วยให้
สหรัฐอเมริกาพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ (Great Depression) ได้ท าให้เกิดประโยชน์ตอ่
สงัคม เช่น ประกนัความปลอดภยัทางสงัคม และการระดมก าลงัส าหรับสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และในช่วง
เวลาแห่งประวตัิศาสตร์เดียวกนั ผู้น าท่ีมีบารมีอีกคน คือ Adolf Hitler ได้เปลี่ยนเยอรมณีให้มีความ
ก้าวร้าว การก่อกวน การท าลายล้างผู้ อ่ืน และท าให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นจ านวนนบัล้านๆ คน ผลลพัธ์
ท่ีผู้น าเหลา่นีไ้ด้ท าให้เกิดขึน้ท าให้เราทราบวา่ ใครเป็นผู้น าแบบบารมีท่ีดีหรือไม่ดีได้ 
   นอกเหนือจากนีย้งัมีวิธีท่ีดีท่ีสดุวิธีหนึ่ง ส าหรับการจ าแนกความแตกตา่งระหว่าง
บารมีท่ีดีและไม่ดี คือ รูปแบบของค่านิยมและบุคลิกภาพของพวกเขา (Musser, 1987 cited in 
Yukl, 2010; Howell, 1988; House & Howell, 1992 อ้างอิงจาก รัตติกรณ์ จงวิศาล 2556: 243) 
บารมีท่ีไม่ดีมีความมุ่งอ านาจส่วนบุคคล มุ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือมุ่งเป้าหมายส่วนบุคคลของ
ตวัผู้น าเอง ผู้น าจะควบคมุและครอบง าผู้ตามโดยท าให้พวกเขาอ่อนแอลงและต้องพึง่ผู้น า อ านาจ
ในการตดัสินใจจะขึน้อยู่กบัผู้น า การให้รางวลัและการลงโทษใช้เพื่อบงัคบัและควบคมุ ข้อมลูถกู
จ ากดัและใช้เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ของความถกูต้องของผู้น า การตดัสินใจของผู้น าเหล่านีส้ะท้อน
ถึงการสรรเสริญตนเอง และการรักษาอ านาจมากกวา่เพื่อสวสัดิภาพของผู้ตาม 
  1.2.2 ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  
   ทฤษฎีภาวะผู้ น าแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีภาวะผู้ น าการ
เปล่ียนแปลง สมัฤทธ์ิ กางเพ็ง และพระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์ (2557: 34-35) ได้แสดงไว้วา่ ทฤษฎี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีจดุเร่ิมต้นจากแนวคิดภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนท่ีมีพืน้ฐานมากจาก
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสงัคม โดยเน้นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้น ากบัผู้ตาม ต่าง
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ฝ่ายต่างอ านวยความสะดวกซึ่งกันและกัน และต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ตอบแทน ผู้ น าแบบ
แลกเปลี่ยนตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีว่า จะให้รางวลัหรือสิ่งตอบแทนถ้าผู้ตามยินยอมท าตามข้อเสนอ
ของผู้น า สภาพเช่นนีผู้้น าจะมีอิทธิพลมากเพราะผู้ตามมกัจะสนใจแต่ในสิ่งท่ีผู้น าต้องการ ภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ประกอบด้วยลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
    1. การให้รางวัลตามสถานการณ์ (contingent reward) คือ การท่ีผู้ น าให้
รางวลัตอบแทนส าหรับความพยายามในการปฏิบตัิตนเพื่อบรรลผุลของผู้ ใต้บงัคบับญัชา อาจจะ
ท าได้โดยการชมเชยเม่ือลกูน้องปฏิบตัิงานดี และการสนบัสนนุให้ได้เงินเดือนขึน้ ได้โบนสัและการ
เลื่อนต าแหน่ง การให้บรรยากาศการท างานท่ีดี ปลอดภยั เพื่อให้ผู้ใต้บงัคับบญัชาท างานได้ดี หรือ
การให้รางวัลเป็นเกียรติยศ การให้การยอมรับจากสาธารณชนต่อการท างานท่ีดี รวมทัง้ให้
ค าอธิบายอย่างชดัเจนกบัลกูน้อง การให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของ
งาน การให้การสนับสนุนค า้จุนในการใช้ความพยายาม การตรวจดูผลงานบ่อยครัง้ และการให้
ความมัน่คงแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ผู้น าแบบนีม้กัจะจงูใจโดยให้รางวลัเป็นการตอบแทน และมกัจูง
ใจด้วยแรงจงูใจขัน้พืน้ฐานหรือแรงจงูใจภายนอก (extrinsic motive) 
    2. การบริหารงานแบบวางเฉย (management by exception) คือ การท่ีผู้น า
จะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวจนกว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึน้ จึงเข้าไปแก้ไข ซึ่งอาจให้แรงเสริมทางลบ
หรือการลงโทษ การบริหารงานแบบวางเฉยนีอ้าจแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
     ลักษณะท่ี 1 ภาวะผู้ น าแบบแลกเปลี่ยนเชิงรุก จะเป็นลักษณะท่ีผู้ น า
สอดสอ่งดแูลความผิดพลาดหากการปฏิบตัิงานบดิเบือนไปจากมาตรฐาน ก็จะเข้าไปแก้ไขทนัที 
     ลักษณะท่ี 2 ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนเชิงรับ เป็นลักษณะท่ีวางเฉยไม่
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร ถ้าหากงานยงัด าเนินไปด้วยดีตามแผนงานเดิม แตจ่ะเข้าแทรกแซงเม่ือ
งานส าเร็จแล้วแตผ่ลงานไม่ได้มาตรฐาน (Bass and Avolio, 1994: 71-73) 
  1.2.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)   
   การศึกษาพฤติกรรมผู้น าท่ีสร้างความเปลี่ยนแปลง เป็นแนวคิดของพฤติกรรม
ผู้น าท่ีมีมมุมองวา่ ผู้น าสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้ เน่ืองจากพฤติกรรมผู้น า
จะมีอิทธิพลต่อผู้ตามหรือพนักงานในสงักัด และสามารถสร้างแรงดลใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้
อยา่งเต็มความสามารถ เป็นแบบอยา่งให้สมาชิกในองค์การยดึถือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัิตาม 
โดยผู้น าจะมีลกัษณะท่ีมีบารมี (charisma) เพื่อสามารถกระตุ้นความรู้สึกด้านอารมณ์ของผู้ตาม
ให้เกิดการลอกเลียนแบบผู้น าโดยเฉพาะการใช้ปัญญา (intellectual stimulation) เพื่อให้กลุม่หรือ
องค์การบรรลคุวามส าเร็จเจริญเติบโต และพฒันาพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
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(Achua and Lussier, 2010: 303-304) สว่น แบส และ อะวอริโอ้ (Bass; & Avolio, 1994: 21-27) 
ได้กลา่วถึงคณุสมบตัิพฤตกิรรมผู้น าความเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) มีดงันี ้
    1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (charismatic leadership or idealized 
influence) หมายถึง พฤติกรรมผู้น าท่ีมีบทบาทและลกัษณะการกระท าท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดี เป็นแบบ
ตวัอยา่งที่ดี (role models) 
    2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผู้น าสามารถท่ีจะสื่อสารกบัผู้ตาม เพื่อท าให้ตามทราบถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ความคาดหวงัท่ีสงูของ
ผู้น าท่ีมีตอ่ผู้ตาม 
    3. การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) หมายถึง พฤติกรรม ท่ี
ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามรู้จกัใช้ความคิด พยายามริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรม และสร้างความท้าทาย 
โดยท่ีพฤติกรรมของผู้น าจะพยายามตัง้ค าถามท่ีทวนกระแสต่อความเช่ือ ค่านิยมแบบเก่าของผู้ตาม
และทดลองน าปัญหาเก่าท่ีเคยเกิดขึน้ไปใช้กบัวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ โดยท่ีผู้น าจะเป็นผู้ ท่ีให้การ
สนบัสนนุผู้ตาม 
    4. การค านึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล (individualized consideration) 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้ น าท่ีเข้าใจ และปฏิบัติต่อผู้ ตามแตกต่างกันตามความต้องการและ
ความสามารถท่ีแตกตา่งกนัของผู้ตามแตล่ะคน 
  1.2.4 ภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ (Servant Leadership) 
   ในบริบทองค์การส่วนใหญ่แล้ว ค าว่า ผู้ น า จะใช้อธิบายถึง บุคคลท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีสามารถออกค าสัง่ต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ ขององค์การ แรงจูงใจหลกัของผู้น า 
คือ การน าผู้ ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ บทบาทผู้น าดังกล่าวแตกต่างโดย
สิน้เชิงกับผู้ น าแบบผู้ รับใช้ ท่ีมีแรงจูงใจหลักในการรับใช้ผู้ อ่ืนก่อน ผู้ น าแบบผู้ รับใช้จะเร่ิมจาก
ความรู้สึกตามธรรมชาติของคน ซึ่งต้องการท่ีจะรับใช้ การรับใช้ต้องมาก่อน จากนัน้การเลือกใน
จิตส านึกจะพาไปสู่ความต้องการท่ีจะน า ซึง่จะแตกต่างจากคนท่ีต้องการเป็นผู้น าก่อน เพื่อให้ได้
อ านาจหรือเพื่อผลประโยชน์ทรัพย์สมบัติท่ีตนเองต้องการ ส าหรับผู้น าพวกนี ้การรับใช้จะเป็น
ทางเลือกรองลงมา (Greenleaf: 1977) นอกจากนัน้ Graham (1991) ได้ให้มโนทัศน์ภาวะผู้น า
แบบคนรับใช้ แตกต่างจากภาวะผู้น าแบบอ่ืนๆ ว่า ภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ เป็นแบบภาวะผู้น าท่ีมี
คุณ ธรรมสูงสุด  ใน เชิ งการส ร้างสัมพัน ธ์  (relational power) การพัฒ นาคุณ ธรรมของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และการเลียนแบบอย่างการรับใช้ของผู้น า ภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้มีความหมาย
คล้ายคลงึกบัมโนทศัน์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีเสนอโดย Burns (1978) มีความแตกต่างจาก
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ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้ น าแบบผู้ รับใช้โดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาศีลธรรม การ
ให้บริการ และการส่งเสริมความดีร่วมกัน ในส่วนคุณลกัษณะภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ spears ได้
ส รุปจากแนวคิ ดของ Greenleaf ไว้  10 คุณ ลักษณ ะ ดัง นี  ้(Greenleaf, 2002; Spears & 
Lawrence, 2004; โรเบร์ิต เค. กรีนลีฟ (แปลโดย อญัชลี), 2553) 
    1. การฟัง (Listening) และความเข้าใจ (understanding) ผู้น าแบบผู้ รับใช้
จะต้องมีการรับฟังเป็นอนัดบัแรก ผู้น าจะต้องมีทกัษะในการสื่อสารและการตดัสินใจ ต้องรับฟัง
อย่างแท้จริง ทัง้สิ่งท่ีผู้ อ่ืนพูดออกมา และไม่ได้พูดออกมา การฟังท่ีดีจะท าให้สามารถได้ยินเสียง
ภายใน (inner voice) และเข้าใจว่าผู้ อ่ืนต้องการจะสื่ออะไรทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 
การฟังควบคู่กับการไตร่ตรองเป็นประจ า เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการเติบโตของผู้น าแบบผู้ รับใช้ 
ผู้น าจะฟังเพื่อท่ีจะเข้าใจผู้ อ่ืนมากกว่าท่ีจะให้ผู้ อ่ืนมาเข้าใจ และสามารถฟังโดยท่ีจะอยู่กบัความ
เงียบได้ โดยไม่อดึอดัหรือล าบากใจ เป็นการฟังเหมือนเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของผู้ อ่ืน ฟังจน
สามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน ฟังโดยใช้หลายๆ วิธี จนสามารถเข้าใจปัญหาว่า คืออะไรและ
ควรท าอย่างไรกบัปัญหานัน้ ฟังเพื่อจะเข้าใจความต้องการของผู้ อ่ืน ฟังด้วยใจเปิดกว้าง รวมถึงรับ
ฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ อ่ืน 
    2. การเอาใจเขามาใสใ่จเรา หรือความเห็นใจในผู้ อ่ืน (Empathy) เป็นสว่นตอ่
ขยายจากการฟังท่ีดี ผู้น าแบบผู้ รับใช้จะต้องยอมรับ (acceptance) ผู้ อ่ืน มีความเข้าใจในผู้ อ่ืนและ
มีความเห็นใจผู้ อ่ืนเสมอ คนเราต้องการท่ีจะได้รับการยอมรับและเห็นคณุค่าในสิ่งท่ีพวกเขาเป็น 
เห็นความพิเศษและความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของพวกเขา ผู้น าแบบผู้ รับใช้จะเห็นคณุค่าของ
ผู้ อ่ืน ไม่ปฏิเสธความเป็นบุคคลของพวกเขา แม้ว่าจะไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมหรือผลงาน (ท่ีไม่ดี 
ห รือไม่ มีคุณภาพ) ของพวกเขา ผู้ น าจะมีความอดทนอดกลัน้ในความไม่สมบูรณ์ แบบ 
(imperfection) ความเป็นบคุคลธรรมดา ความเกียจคร้าน ความไม่มีวฒุิภาวะ และอ่ืนๆ ผู้น าแบบ
ผู้ รับใช้ส่วนมากท่ีประสบความส าเร็จ จะเป็นผู้ ฟังท่ีมีทักษะในการฟังแบบเห็นใจในผู้ อ่ืน 
(empathetic listeners) ซึ่งผู้ น าท่ีมีความเห็นใจและยอมรับผู้ ตามบนพืน้ฐานนี ้มีแนวโน้มท่ีจะ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ตามด้วย 
    3. การเยียวยา (Healing) การเรียนรู้ท่ีจะเยียวยาทัง้ร่างกายและจิตใจ เป็น
พลังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (transformation) และการบูรณาการ (integration) จุดแข็งท่ี
ส าคญัของภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้คือ ศกัยภาพในการเยียวยาตนเอง และผู้ อ่ืน ผู้ คนจ านวนมาก
จิตใจแตกสลาย และทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดด้านอารมณ์ แม้ว่าสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นส่วน
หนึ่งของความเป็นมนษุย์ แตผู่้น าแบบผู้ รับใช้จะตระหนกัว่า พวกเขามีโอกาสท่ีจะช่วยให้เกิดความ
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สมบูรณ์ (help make whole) กบับคุคลท่ีเข้ามาเก่ียวข้องด้วย การเยียวยามีความหมายว่า ท าให้
สมบูรณ์ (to make whole) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคนเราไม่มีใครท าได้จริงๆ ผู้ น าแบบผู้ รับใช้จะรับรู้ว่าการ
เยียวยาเป็นแรงจูงใจของเขา อาจจะมีบางอย่างท่ีสื่อสาร หรือเข้าใจกนัระหว่างผู้น ากบัผู้ตาม ว่า
การค้นหาความสมบูรณ์คือบางสิ่งท่ีพวกเขาแบ่งปันกัน ผู้ น าแบบผู้ รับใช้จะมีแรงจูงใจในการ
เยียวยา เพื่อรักษาตนเองและผู้ อ่ืนทัง้ทางร่างกายและจิตใจ การเยียวยาสามารถช่วยฟืน้ฟูสภาพ
อารมณ์และสภาพจิตใจจากความทกุข์ ความล้มเหลว หรือความเจ็บปวดของผู้ อ่ืนได้ 
    4. การตระหนักรู้ (Awareness) โดยทั่วไปการตระหนักรู้ (โดยเฉพาะการ
ตระหนกัรู้เก่ียวกบัตนเอง) เป็นจดุแข็งของผู้น าแบบผู้ รับใช้ การสร้างความผกูพนักบัการตระหนกัรู้
สามารถท าให้เกิดความกลวัในสิ่งท่ีเราไม่เคยรู้ หรือกลวัในสิ่งท่ีเราอาจจะค้นพบ แตอ่ย่างไรก็ตาม 
การตระหนกัรู้มีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากการตระหนกัรู้ช่วยให้คนเข้าใจประเด็นปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกบัจริยธรรมและค่านิยม ท าให้สามารถเห็นภาพสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้จากการบูรณาการ 
และมีมุมมองท่ีเป็นองค์รวมมากกว่า ผู้น าท่ีมีความสามารถในการตระหนักรู้ มกัจะมีการตื่นตวั
อย่างมีไหวพริบและมีเหตผุลเพื่อเปิดการรับรู้ให้กว้างขึน้ เพื่อจะได้รับประสบการณ์จากการสมัผสั 
และรับสญัญาณตา่งๆ จากสิง่แวดล้อมมากกวา่ท่ีคนทัว่ไปจะรับได้ การตระหนกัรู้อาจจะมีความเสี่ยง
แต่จะท าให้ชีวิตน่าสนใจมากขึน้ การตระหนักรู้เป็นจุดแข็งของความมีประสิทธิผลของผู้น า ผู้ น า
สามารถจะท าให้เกิดการตระหนกัรู้ได้โดยใช้ญาณหยัง่รู้ (intuitive) ในอนาคตและเม่ือมีความจ าเป็น 
สามารถอดทนอดกลัน้ต่อการตระหนกัรู้ของตนเองทีละน้อยจนกระทัง่กว้างขึน้ และสามารถเข้าใจ
หรือเห็นอย่างท่ีมนัเป็น (sees it as it is) เป็นการตระหนกัรู้ทัง้ในระดบัจิตส านึกและจิตให้ส านึก เพื่อ
ความจ าเป็นในอนาคต ผู้ น าจะต้องมีสติ มีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับสิ่งท่ีไม่รู้ ผู้น าจะต้อง
เปิดรับการตระหนกัรู้สูค่วามรู้แจ้ง และความคิดท่ียอดเยี่ยมอยา่งสร้างสรรค์ 
    5. การโน้มน้าว (Persuasion) ผู้น าแบบผู้ รับใช้จะใช้การโน้มน้าวใจแทนการ
ใช้อ านาจตามต าแหน่ง ในการบงัคบัผู้ตามหรือการตดัสินใจภายในองค์การ ผู้น าแบบผู้ รับใช้จะท า
ให้ผู้ อ่ืนเช่ือมัน่ มากกวา่การบงัคบัให้เช่ือฟัง ผู้น าแบบผู้ รับใช้ท่ีมีประสิทธิผล จะสร้างความเห็นชอบ
ร่วมกัน (consensus) ภายในกลุ่ม ผู้ น าอาจจะโน้มน้าวผู้ คนทีละคน ด้วยความคิดเห็นหรือข้อ
โต้แย้งท่ีแสดงออกอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจน และไม่ย่อท้อ มีการใช้ประเด็นการตัง้ค าถาม โดยไม่
ตดัสินใครว่ากระท าผิดหรือควรกระท าให้ถกูต้อง แต่ให้เขาสมคัรใจด้วยตนเอง ผู้น าจะใช้การโน้ม
น้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากกวา่การใช้อ านาจบงัคบั หรือการใช้ความรุนแรงหรือการประท้วง 
    6. การสร้างมโนทศัน์ (Conceptualization) หรือ การมองภาพแบบองค์รวม 
เป็นความสามารถพิเศษของผู้ น าท่ีมีความสามารถในการ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (dream great 
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dreams)” หรือท าให้ความฝันเป็นจริง มีความสามารถในการมองปัญหา (หรือองค์การ) อย่างเป็น
ระบบทัง้แนวลกึและกว้าง มองไกลเกินกวา่ปัจจบุนัหรือการคิดแบบวนัตอ่วนั (day to day) ส าหรับ
ผู้บริหารจ านวนมาก การสร้างมโนทัศน์เป็นคุณลกัษณะท่ีเรียกร้องการฝึกฝนและการฝึกปฏิบตัิ 
ผู้บริหารแบบดัง้เดมิจะเน้นท่ีความต้องการในการบรรลเุปา้หมายระยะสัน้ แตผู่้บริหารท่ีปรารถนาท่ี
จะเป็นผู้น าแบบผู้ รับใช้ จะต้องเน้นการคิดท่ีมีการสร้างมโนทศัน์ท่ีอยูบ่นฐานท่ีกว้างกวา่และจะมอง
สิ่งท่ีจะเกิดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ต่างก็มี
จุดเร่ิมต้นมาจากภาวะผู้ น าท่ีมีการสร้างมโนทัศน์ (conceptual leadership) การมีวิสัยทัศน์ท่ี
ชดัเจน การอทุิศตนท่ีเด่นชดัเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยความกระฉบักระเฉงและกระตือรือร้น มี
ความศรัทธาท่ีสื่อออกมา แสดงให้เห็นถึงค่านิยมในตัวของผู้ คน และมีความเข้มแข็งในการ
ยกระดบัพวกเขา รวมถึงมีการกระตุ้นจิตวิญญาณ ซึง่จิตวิญญาณ (ไม่ใช่ความรู้) คืออ านาจ (The 
spirit (not knowledge) is power) 
    7. การมองการณ์ไกล (Foresight) เป็นจริยธรรมส าคญัของภาวะผู้น า การรู้
ล่วงหน้า (prescience) หรือการมองการณ์ไกล เป็นการคาดเดาท่ีดีกว่าคนอ่ืนโดยเฉลี่ย เก่ียวกับ
สิ่งท่ีก าลงัจะเกิดในอนาคต การมีความสามารถในการหยัง่รู้ อย่างลึกซึง้ เข้าใจอดีต (past) หรือ
เป็นนักประวตัิศาสตร์ รู้ความเป็นจริงในปัจจุบนั (present) หรือเป็นนักวิเคราะห์ร่วมสมยั และรู้
แนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต (future) หรือเป็นผู้หยัง่รู้อนาคต สามารถอ่านสญัญาณแห่ง
กาลเวลา มีการวิ เคราะห์อย่างมีสติ  และเตรียมพร้อมอยู่ ในสภาวะท่ีสามารถหยั่ง รู้โดย
สญัชาตญาณเก่ียวกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ การมองการณ์ไกลเป็นกระบวนการในการใช้เหตผุลทัง้หมด 
เปรียบเหมือนกับการใช้ (run) คอมพิวเตอร์ภายในตัวเราวิเคราะห์ข้อมูลอดีตและข้อมูลจาก
เหตกุารณ์ปัจจบุนั รวมถึงข้อมลูจากการคาดการณ์ในอนาคต ความล้มเหลว (หรือการปฏิเสธ) ใน
การคาดการณ์ลว่งหน้าของผู้น า อาจถกูมองว่าเป็นความล้มเหลวทางจริยธรรมได้ เพราะการขาด
จริยธรรมท่ีร้ายแรงในปัจจุบัน บางครัง้เป็นผลจากความล้มเหลวของผู้ น าในการคาดการณ์
เหตุการณ์ในปัจจุบนัไว้ล่วงหน้า และไม่ได้ปฏิบตัิในสิ่งท่ีถูกต้องท่ีควรต้องท า มีคนท่ีมีความผิด
มากมายท่ียงัสามารถเดินไปมา (หรือท่ีเรียกว่าคนผิดยงัลอยนวล) โดยดูเหมือนว่าเป็นผู้ มีความ
บริสทุธ์ิไร้เดียงสา และไม่มีใครตราหน้าว่า ไร้จริยธรรม จากความล้มเหลวในการมองการณ์ไกล
และการคาดคะเนล่วงหน้า และไม่ได้ท าในสิ่งท่ีควรกระท า มีตวัอย่างมากมายในปัจจบุนัของการ
สญูเสียภาวะผู้น าท่ีมีสาเหตมุาจากความล้มเหลวในการมองการณ์ไกล หรือการคาดการณ์ในสิ่งท่ี
ควรมองเห็นล่วงหน้า และจากความล้มเหลวในการปฏิบตัิตามความรู้นัน้ และผู้น ามีอิสระท่ีจะ
กระท าได้แตไ่ม่ได้กระท า 
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    8. การให้บริการ (Stewardship) ทกุคนในสถาบนัหรือองค์การตา่งๆ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ บริหารระดับสูง พนักงาน หรือผู้ ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลทรัพย์สินหรือกิจการ 
(trustees) ตา่งมีบทบาทท่ีส าคญัตอ่สถาบนัหรือองค์การในการสร้างความไว้วางใจวา่ สถาบนัหรือ
องค์การของพวกเขาจะท าประโยชน์ให้กบัสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ อ่ืน ใส่ใจอทุิศ
ตนต่อการให้บริการคนอ่ืนก่อนความต้องการของตนเอง ผู้น าจะพยายามแสวงหาหนทางเพื่อการ
ตอบสนองความต้องการของสงัคมมากกว่าความต้องการขององค์การ และเพื่อความดีงามท่ีมาก
ขึน้ของสังคม ผู้ น ามีความต้องการท่ีจะท าอะไรเพื่อความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม และจะใช้
ทรัพยากรท่ีมอยู่เพื่อท าประโยชน์ให้กบัสงัคม ภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้จะคล้ายกบัการให้บริการหรือ
การดแูลโดยจะยอมรับและให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกวา่ จะผกูพนัในการจะช่วยเหลือหรือรับใช้
ความต้องการของผู้ อ่ืน และจะให้ความส าคญักบัการใช้การเปิดกว้าง และการจูงใจมากกว่าการ
ควบคมุ 
    9. การอุทิศตนเพื่อพฒันาบุคคล (Commitment to the Growth of People) 
ผู้น าแบบผู้ รับใช้จะเช่ือมัน่ว่าคนมีคณุค่าภายในมากกว่าสิ่งท่ีเห็นจากภายนอก หรือมากกว่าสิ่งท่ี
เป็นผลงานของพวกเขา ผู้น าแบบผู้ รับใช้จะอทุิศตนเพื่อพฒันาบคุคลแตล่ะคนและทกุๆ คนภายใน
สถาบนัหรือองค์การ ผู้น าจะมีพนัธะผกูพนักบัความเจริญเติบโต และความก้าวหน้าของผู้ อ่ืน ผู้น า
แบบผู้ รับใช้จะยอมรับความรับผิดชอบท่ียิ่งใหญ่ในการท าทกุสิ่งทุกอย่างท่ีเป็นไปได้ในการให้การ
พัฒนาแต่ละบุคคล ให้มีความเช่ียวชาญ และมีการพัฒนาจิตวิญญาณของพนักงาน ผู้น าจะมี
ความสามารถในการระบุความต้องการ และให้โอกาสในการพฒันาแก่ผู้ อ่ืน ในทางปฏิบตัิอาจจะ
รวมถึงการมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้ทุนหรือมีงบประมาณส าหรับการพัฒนา
บุคคล การให้ความสนใจกับความคิดและข้อเสนอแนะจากทุกๆ คน สนบัสนุนให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ มีการช่วยเหลือพนกังานท่ีถกูเลกิจ้างให้หางานใหมอ่ยา่งแข็งขนั 
    10. การสร้างกลุ่มชุมชน (Building Community) ผู้น าแบบผู้ รับใช้จะรือ้ฟื้น
สิ่งท่ีได้สญูหายไปในอดีตของมนษุย์ ซึง่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงชมุชนท้องถ่ิน ไปเป็นสถาบนั
หรือองค์การขนาดใหญ่ ซึง่เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตดัง้เดิมของมนษุย์ การตระหนกัรู้นีเ้ป็นเหตใุห้ผู้น า
แบบผู้ รับใช้จะค้นหาวิธีการในการสร้างกลุม่ชมุชนหรือสงัคมชมุชนขนาดเล็กขึน้ในองค์การหรือใน
สถาบนั เป็นกลุม่ท่ีมีเปา้หมายร่วมกนั สร้างความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ ท าให้มีความรัก ความ
ไว้วางใจ ความรับผิดชอบ และการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั องค์การหรือสถาบนัทางธุรกิจสว่นใหญ่
จะถูกออกแบบมาเพื่อจ ากัดภาระ องค์การส่วนใหญ่ เช่น ในวัฒนธรรมอังกฤษไม่ได้ใช้  INC 
(Incorporation) แต่ใช้ช่ือว่า LTD Company Limited เป็นบริษัทจ ากัด ซึ่งสินค้าและการบริการ



  27 

สว่นใหญ่ถกูจดัหามาโดยองค์การท่ีมีการจ ากดัความรับผิดชอบ แตพ่บวา่บริการท่ีเก่ียวกบัมนษุย์ผู้
ท่ีได้รับการรับใช้ ควรจะได้รับสินค้าหรือบริการ ท่ีมีความรักและความรับผิดชอบในกระบวนการ
ผลิตหรือบริการนัน้ ซึง่ในองค์การท่ีจะผลิตสินค้าหรือให้บริการท่ีมีความรักและความรับผิดชอบได้
เช่นนัน้ จ าเป็นต้องมีสงัคมชมุชนหรือกลุม่ชมุชนท่ีมีการพบปะกนั มีความรับผิดชอบของแตล่ะคนท่ี
มีต่อผู้ อ่ืน มีการรวมใจของทกุคนเป็นหนึ่งเดียวกนั มีความเช่ือใจและการเคารพนบัถืออย่างสงูสดุ 
รวมถึงการมีพฤติกรรมท่ีถกูต้องตามจริยธรรม การใช้ชีวิตในกลุม่ชมุชนด้วยความเช่ือมโยงกนัด้วย
พืน้ฐานของแต่ละบุคคล จะท าให้เกิดความรักท่ีสามารถเผ่ือแผ่ออกไปยังคนอ่ืนได้ Greenleaf 
ยกตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นการดิน้รนท่ีแท้จริงเพื่อการสร้างชุมชน และเป็นสัญลักษณ์ของการ
เคลื่อนไหวทางสงัคมครัง้ใหม่ท่ีส าคญั ส าหรับคนรุ่นใหม่ เช่น ชุมชนคิบบุตซ์ (Kibbutz) ซึ่งเป็น
สังคมของชาวอิสราเอลท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกันและมาอยู่รวมกัน ทรัพย์สินทัง้หมดถือเป็นของ
ส่วนกลาง ท างานร่วมกันและใช้ร่วมกัน โดยมีการแบ่งท่ีกันท างาน มีความเสมอภาคกันในการ
ด ารงชีวิต และช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ซึง่การรวมตวัเพื่อการสร้างชมุชนใหม่เป็นความหวงั
ของสงัคมในปัจจบุนัและในอนาคต และสิ่งท่ีจ าเป็นในการสร้างชมุชนใหม่ในรูปแบบชีวิตท่ีปฏิบตัิ
ได้ส าหรับคนกลุม่นัน้ เป็นหน้าท่ีของผู้น าแบบผู้ รับใช้แตล่ะคน ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ท่ีมีตอ่กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นชมุชนเฉพาะทาง ผู้น าควรเร่ิมต้นด้วยการสร้างคนด้วยภาวะผู้น าท่ีตัง้
มัน่ในการเห็นแก่ผู้ อ่ืนก่อน และเมื่อเป็นเช่นนัน้แล้ว การกระท าท่ีถกูต้องจะมาเองโดยธรรมชาติโดย
ไม่ต้องใช้กลยทุธ์ใดเลย 
  1.2.5 ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) 
   นักวิชาการได้กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณโดยอธิบายว่า ผู้ น าสามารถ
กระตุ้นแรงจงูใจภายในของผู้ตาม โดยการสร้างเง่ือนไขซึง่ช่วยเพิ่มความรู้สกึถึงความหมายทางจิต
วิญญาณในการท างานของพวกเขา หนงัสือเก่ียวกบัจิตวิญญาณในท่ีท างาน เสนอว่า มีคนจ านวน
มากก าลงัแสวงหาความหมายท่ีลกึซึง้มากขึน้ในงานของพวกเขา มีงานวิจยัหลายแบบแสดงให้เห็น
ว่า คนจะให้ความส าคัญหรือให้คุณค่ามากขึน้กับโอกาสท่ีจะเข้าร่วมกลุ่มกันท ากิจกรรมหรือ
ท างานท่ีมีความหมาย และความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมของบุคคลและเป้าหมายของงาน
นัน้ มีความส าคัญต่อผู้ น าเช่นเดียวกันกับผู้ ตาม (รัตติกรณ์ จงวิศาล , 2556: 306-307) ในส่วน
นิยามความหมายภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ Fry (2003) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ
เป็นค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมซึ่งจ าเป็นต่อการกระตุ้นแรงจูงใจภายในของบุคคลและผู้ อ่ืน 
และเน่ืองด้วยพวกเขามีความรู้สึกทางจิตวิญญาณในการอยู่รอด โดยผ่านเสียงเรียกและการเป็น
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สมาชิก เปา้หมายเพื่อสร้างวิสยัทศัน์และคณุคา่ท่ีสอดคล้องไปกบักลยทุธ์ การเพิ่มพลงัผ่านทีม ทัง้
ในระดบับคุคลและท้ายท่ีสดุในระดบัองค์การ โดยท าให้ความผกูพนัตอ่องค์การและผลผลติสงูขึน้ 
   ต่อมา Fry (2003) ได้ศึกษาและพฒันาทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณในรูป
ของโมเดลแรงจงูใจภายใน อนัประกอบด้วยคณุลกัษณะของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (qualities 
of spiritual leadership) 3 ประการหลัก คือ วิสัยทัศน์ ความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว และความหวัง/
ความเช่ือ โดยมีลกัษณะดงันี ้
    1. วิสยัทัศน์ เป็นวิสยัทัศน์ท่ีให้ความหมายถึง จุดหมายปลายทางและการ
เดินทาง สะท้อนถึงแนวความคิดท่ีอยู่ในระดบัสงู กระตุ้นความหวงัหรือความเช่ือ และเป็นพืน้ฐาน
ของความดีเลศิ ไม่ถกูจ ากดัด้วยการเรียกร้องหรือความต้องการจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้องหลกั 
    2. ความรักท่ีไม่เห็นแก่ตวั ประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความจงรักภกัดี การ
ให้อภยั การยอมรับ ความกตญัญ ูการยดึหลกัคณุธรรม ความซื่อสตัย์ ความกล้าหาญ ความถ่อม
ตวั ความกรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน การผ่อนตาม และความอดกลัน้ 
    3. ความหวงั/ความเช่ือ ประกอบด้วย ความอดกลัน้ ความเพียรพยายาม การ
กระท าท่ีจะให้ได้มาซึ่งการบรรลเุป้าหมาย ความคาดหวงัถึงรางวลั/ชยัชนะ และการมุ่งสู่ความดี
เลศิ 
   นอกจากนัน้ Gary Yukl (2010) ได้สรุปความส าคญัของผู้น าเชิงจิตวิญญาณว่า 
ผู้น าเชิงจิตวิญญาณจะท าสิ่งท่ีช่วยผู้ อ่ืน ท าให้เกิดความพอใจในความต้องการส าคญั 2 ประการ 
ส าหรับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ(transcendence) และมิตรภาพหรือความเป็นเพื่อนในท่ีท างาน ผู้น าเชิง
จิตวิญญาณจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายใน ความมั่นใจ และความผูกพันกับองค์การ เช่นเดียวกับ
ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้ น าเชิงจิตวิญญาณสามารถ
ส่งเสริมให้การท างานมีความหมาย โดยเช่ือมโยงกับค่านิยมของผู้ตามและเอกลกัษณ์ของพวกเขา 
นอกจากนัน้ ผู้น าเชิงจิตวิญญาณจะเพิ่มความพึงพอใจ ความรัก (affection) และความไว้วางใจ
ระหว่างสมาชิกในองค์การ ผลก็คือผู้น าจิตวิญญาณสามารถเพิ่มความร่วมมือในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกนัและเพิ่มแรงบนัดาลใจ (inspire) ให้มีผลงานสงูขึน้  

2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2.1 ความหมายของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เป็นคณุลกัษณะท่ีมีอยู่ในภาวะผู้น ารูปแบบอ่ืนๆ เช่น ภาวะ
ผู้ น าเชิงบารมี  (Charismatic Leadership), ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) และภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ (Servant Leadership) เป็นต้น แต่ การศึกษาในระยะ
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เร่ิมแรกนกัวิชาการทัง้หลายสนใจศกึษาในนิยามของค าวา่ จริยธรรมของผู้น า (Ethics of Leaders) 
ซึ่งในภาษาองักฤษ ค าว่า จริยธรรม (Ethics) เป็นค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ศีลธรรม 
(Moral) และ คณุธรรม (Morality หรือ Virtue) ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) ได้
ให้ความหมายค าทัง้ 3 ค าไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ
ศีลธรรม คุณธรรม หมายถึง สภาพคณุงามความดี และ ศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติท่ีดีท่ี
ชอบ ศีลและธรรม ธรรมในระดบัศีล จากการศกึษาจริยธรรมของผู้น า ได้พฒันาไปสู่ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม (Ethical Leadership) ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและนิยามความหมายไว้
หลากหลายมิติ ดงันี ้ 
  บราวน์  เท รวิน โญ่  และแฮ ริสัน  (Brown, Trevino, & Harrison, 2005: 117) ให้
ความหมายของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า การแสดงออกแห่งความประพฤติปฏิบตัิอย่างเหมาะสม
ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรม ทางการปฏิบตัิของบุคคลและระหว่างบุคคลท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กัน 
รวมถึง การสง่เสริมความประพฤติปฏิบตัิดงักลา่วไปสูผู่้ตามผา่นการสื่อสารสองทาง การเสริมสร้าง
อุปนิสยัจริยธรรมให้แข็งแกร่ง และการตดัสินใจ การแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมตามธรรม
นองครองธรรม ประเพณี หรือแบบแผน หรือมาตรฐานของสงัคม ผู้น าท่ีได้รับการรับรู้ว่าเป็นตวั
แบบความประพฤติ ปฏิบตัิท่ีดีทางจริยธรรมต้องเป็นท่ียอมรับแก่ผู้ตามหรือลูกน้องไม่ว่าจะเป็น 
ความซื่อสตัย์สุจริต ความน่าไว้วางใจ ความยุติธรรม และการเอาใจใส่ดูแลผู้ตามอย่างทั่วถึง สิ่ง
ทัง้หมดดงัท่ีกลา่วมานีท้ าให้ผู้น าได้รับการยอมรับและเช่ือถือได้ ตามต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ีจาก
ผู้ ตามอย่างเต็มภาคภูมิ จึงได้ช่ือว่าเป็น “ตัวแบบ” (Role Model) หรือแบบอย่างท่ีดีท่ีควรเอา
เยี่ยงอยา่ง 
  ฟรีแมน และสเตเวิร์ท (Freeman and Stewart, 2006: online) ให้ความหมายในมิติ
คณุลกัษณะอนัเป็นค่านิยมไว้ว่า เป็นการกระท าอย่างตรงไปตรงมาหรืออย่างบริสทุธ์ิใจของผู้น าท่ี
แสดงออกถึงคณุลกัษณะท่ีดี โดยมองเห็นคณุคา่ในสิง่ท่ีถกูต้อง (the right values) หรือการเป็นผู้ มี
ลกัษณะน่าเช่ือถือ (strong character) การเป็นแบบอย่างแก่ผู้ อ่ืน (the example for others) การ
มีความอดทนอดกลัน้ตอ่สิ่งท่ีลอ่ใจ (withstand any temptations) 
  ดาฟท์ (Daft, 2008: 170) ได้นิยามในมิติของการประพฤติในคณุธรรมและปกครองผู้ อ่ืน
โดยธรรมว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมนัน้เก่ียวกบัการแยกแยะสิ่งท่ีถกูออกจากสิ่งท่ีผิดและการท าใน
สิ่งท่ีถกูต้อง การค้นหาความเท่ียงธรรม ความซื่อสตัย์ ความดีและการปฏิบตัิท่ีถูกต้อง เน่ืองจาก
เป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผู้ อ่ืน ผู้ น าท่ีมีภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมจะอุทิศชีวิตให้กับผู้ อ่ืนและ
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ส่งเสริมชีวิตผู้ อ่ืน ในขณะท่ีผู้ น าท่ีไม่ มีภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมจะเป็นผู้ รับเพื่อตอบสนอง
ผลประโยชน์ของตนเอง 
  เบอร์โคเฟอร์ และชวาร์ทซ์ (Berghofer & Schwartz, 2008) ให้ความหมายในมิติ
พฤติกรรมท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืนว่า เป็นความสมัพันธ์ในทางท่ีเป็นบวกท่ีเป็นมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับ (The Gold Standard) ส าหรับองค์กรทัง้หมด ผู้น าเชิงจริยธรรมจะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
อย่างมีคุณภาพภายใต้หลกัการของการให้ความเคารพ (respect) ไม่สร้างข้อตกลงหรือสญัญา 
หรือการยินยอมด้วยการบงัคบัอย่างไม่มีทางเลือกเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุในความส าเร็จขององค์กร 
ผู้น าเชิงจริยธรรมจะต้องเข้าใจวา่ ความสมัพนัธ์เหลา่นีจ้ะน าไปสูค่วามเจริญเติบโตหรือการงอกเงย
และแตกหน่อในองค์กร ซึ่งโดยหลกัการพืน้ฐานภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะประกอบด้วย ความ
ไว้วางใจ (trust) ความเคารพ (respect) การยดึมัน่ในศีลธรรม (integrity) ความซื่อสตัย์ (honesty) 
ความยตุิธรรม (fairness) ความเสมอภาค (equity) ความถกูต้องเท่ียง (justice) และความเห็นอก
เห็นใจผู้ อ่ืน (compassion)    
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551: 4-5) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าทาง
พระพทุธศาสนา ในมิติของการน าคนทัง้หลายบรรลสุูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้ว่า “ผู้น า คือ บคุคลท่ีจะมา
ประสานช่วยให้คนทัง้หลายรวมกนั โดยท่ีว่าจะเป็นการอยู่รวมกนัก็ตาม หรือท าการร่วมกนัก็ตาม 
ให้พากนัไปด้วยดี สูจ่ดุหมายที่ดีงาม โดยถกูต้องตามธรรม”  
  ปัทมา แคนยกุต์ (2554: 11) ให้ค าจ ากดัความหมายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า เป็น
รูปแบบของผู้น าท่ียกระดบัความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทัง้ผู้น าและผู้ตาม
ให้สงูขึน้ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้สองฝ่าย อ านาจของผู้น าจะเกิดขึน้เม่ือท าให้ผู้ตามเกิด
ความไม่พงึพอใจตอ่สภาพเดิม เกิดความขดัแย้งระหว่างคา่นิยมกบัวิธีปฏิบตัิ สร้างจิตส านึกผู้ตาม
ให้เกิดความต้องการในระดบัท่ีสงูขึน้กวา่เดมิ 
  สุเทพ ปาลสาร (2554: 6) สรุปว่า ภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมเป็นการแสดงพฤติกรรม 
หรือการปฏิบตัิของผู้น าท่ีแสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการหรือการมีพฤติกรรมการท างาน การเป็น
แบบอย่างเชิงจริยธรรม การตดัสินใจอย่างตรงไปตรงมาหรืออย่างบริสุทธ์ิใจ มีการแสดงออกถึง
คุณลักษณะท่ีดีโดยมองเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีถูกต้อง เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีผู้น ากระท า โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะอย่างน้อย 5 ประการ คือ การ
แสดงออกถึงการไว้เนือ้เช่ือใจ (trustworthiness) การแสดงออกถึงความเคารพ (respect) การ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ (responsibility) การแสดงออกถึงความยตุิธรรม (fairness) และการ
แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองท่ีดี (citizenship) 
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  สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (2559: 113) ให้ความหมายว่า 
ภาวะผู้น าเป็นเร่ืองของกระบวนการท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบทัง้ในระดบัผู้น า 
ผู้ตาม และสถานการณ์โดยมีจริยธรรมเป็นพืน้ฐานเพ่ือน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีพงึประสงค์ร่วมกนั ดงันัน้ 
ภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมจึงเป็นกระบวนการอิทธิพล ท่ีผู้ น ามีต่อบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จตามจุดหมายหรือเป้าประสงค์ (goals) ท่ีทุกคนเต็มใจและพึงพอใจร่วมกันโดยการ
ปฏิสมัพนัธ์ถ่ายทอดแนวคิดไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ืองของกระบวนการท่ีเก่ียวข้องและมีอิทธิพล
ต่อกันของผู้น า (leaders) ผู้ตาม (follows) และสถานการณ์ / งาน (situations / tasks) ท่ีอยู่บน
พืน้ฐานทางจริยธรรม (ethics-based) 
  จากความหมายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีนกัวิชาการทัง้หลายได้ให้ค าจ ากดัความไว้ 
แสดงให้เห็นความหมายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมใน 3 มิติ ได้แก่ คณุสมบตัิด้านการเป็นผู้ มีคณุธรรม
จริยธรรม ปฏิสัมพันธ์หรือการใช้อ านาจอิทธิพลในการบริหารจัดการทีมงาน/องค์การ และ
กระบวนการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ/เป้าหมาย (ตรงกบัหลกับริหารท่ีว่า ครองตน ครองคน และครอง
งาน) ผู้ วิจัยจึงสรุปความหมายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้ว่า “คุณลักษณะของบุคคลผู้ มีความ
ประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม มีความยตุิธรรม ความเมตตา และเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม ไม่
ประพฤติเอนเอียงเพื่อประโยชน์ส่วนตน มีความสามารถในการบริหารปกครอง แนะน าผู้ อ่ืนให้อยู่
ร่วมกนัเป็นสขุ ประสานช่วยให้คนทัง้หลายรวมกนั พากนัไปด้วยดี บรรลสุูจ่ดุหมายท่ีดีงาม โดยยดึ
หลกัความถกูต้องตามธรรม  

2.2 แนวคดิเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
  การศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ได้เป็นท่ีสนใจ
ศกึษาวิจยัอย่างชดัเจนเม่ือไม่นานนกัท่ีผ่านมา ปรากฏในงานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน เช่น 
Burns (1978), Gardner (1987) และมีความชัดเจนมากขึน้จากงานเขียนของ Sergiovanni 
(1992) ท่ีกลา่วถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมโดยใช้ค าว่า Moral Leadership ในหนงัสือท่ีจดัพิมพ์โดย 
Jossey - Bass และกล่าวอ้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมว่า สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมตามธรรมชาติของมนษุย์ ตลอดจนสนองตอ่หน้าท่ี และภาระงานซึง่อยูเ่หนือผลประโยชน์
เฉพาะบุคคล งานวิจัยในชัน้ต้นกล่าวถึงภาวะผู้น าในด้านการบริหารจดัการศึกษาก่อนพัฒนาสู่
ภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมในองค์กร เช่น Fullan (2003) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 
(principal) ในการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและได้ขยายขอบเขตของการน าเสนอ 
ท่ีกว้างขวางขึน้ โดยมีประเด็นท่ีส าคญั คือ ความพยายามในการน าไปสู่การสร้างภาวะผู้น าใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ต่อมา ได้มีนักวิชาการอ่ืนๆ ศึกษาค้นคว้า น าสู่การพัฒนา



  32 

แนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจนสามารถบูรณาการเป็นแนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบต่างๆ 
ได้อยา่งหลากหลาย เช่น 

  2.2.1 แนวคดิ องค์ประกอบ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของเทรวินโญ่ (Trevino) 
   เทรวิน โญ่  (Trevino, 2000: 128-142) ได้ ให้ทัศนะเก่ียวกับภาวะผู้ น า เชิง
จริยธรรมไว้วา่ ต้องประกอบไปด้วยเสาหลกัท่ีส าคญั 2 ต้น (two pillars) ได้แก่  
    1. การเป็นบุคคลท่ีมีศีลธรรม (moral person) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 
(traits) พฤตกิรรม (behaviors) และการตดัสินใจ (decision making)  
    2. การเป็นผู้บริหารท่ีมีจริยธรรม (moral manager) ประกอบด้วย การประพฤติ
ตนให้ เป็นแบบอย่าง (role modeling through visible action) รางวัลและวินัย (reward and 
discipline) และการสื่อสารเก่ียวกับจริยธรรมและค่านิยม (communicating about ethics and 
values) ซึ่งเมื่อทัง้สองรวมเข้าหากนัก็ท าให้ผู้บริหารกลายเป็นผู้น าที่มีจริยธรรม หรือภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม ดงัภาพ  
 

 

ภาพประกอบ 3 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของเทรวินโญ่ (Trevino) 

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 
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   จากภาพ จะเห็นว่า เสาต้นแรก คือ การเป็นบุคคลท่ีมีศีลธรรมซึ่งเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยเป็นบคุคลท่ีมีคณุลกัษณะท่ีมัน่คงแน่นอนหรือคงท่ี (certain 
traits) ในพฤติกรรมท่ีแสดงออก มีการตัดสินใจบนพืน้ฐานจริยธรรม นอกจากนีย้ังต้องเป็นผู้ มี
จริยธรรมอย่างแท้จริง (authentic) ซึง่ประกอบด้วย 
    1) คณุลกัษณะ (traits) เป็นบคุลิกภาพของผู้น าท่ีมีความมัน่คง กลา่วคือ การ
ยึดมั่นในศีลธรรม (integrity) ความซื่อสัตย์สุจ ริต (honesty) และมีความไว้เนื อ้ เช่ือใจได้ 
(trustworthiness) 
    2) พฤติกรรม (behaviors) ผู้ น าพึงระลึกเสมอว่า การกระท าส าคัญกว่า
ค าพดู เน่ืองจากผู้ตามมกัจะท าตามในสิ่งท่ีผู้น าปฏิบตัิ ดงันัน้ ผู้น าจะต้องสร้างศีลธรรมให้เกิดขึน้
ในการท างาน ท าในสิง่ท่ีถกูต้อง แสดงความเอาใจใสผู่้ อ่ืนอยา่งจริงใจ เปิดเผย และประพฤติปฏิบตัิ
ตนให้เป็นแบบอยา่งด้านศีลธรรม 
    3) การตัดสินใจ  (decision-making) การตัดสินใจของผู้ น า ต้องอยู่บน
พืน้ฐานของจริยธรรมและผลกระทบต่อตนเอง ผู้ ตามและสังคม ต้องยึดมั่นในค่านิยมท่ีดีงาม 
จุดประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ มีความยุติธรรมและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่งๆ 
   เสาต้นที่สอง คือ การเป็นผู้บริหารท่ีมีศีลธรรม กลา่วคือ การไมเ่ป็นผู้น าท่ีมุ่งเน้น
เพื่อผลก าไร หรือการแข่งขันโดยไม่ค านึงถึงศีลธรรมหรือคุณค่าทางจริยธรรมในการท าธุรกิจ 
ในทางตรงกันข้าม ควรให้ความส าคญักบัการวางพืน้ฐานทางจริยธรรมแบบเชิงรุกในการท างาน 
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคา่นิยมสว่นบคุคลกบัทีมงาน ประกอบด้วย 
    1) การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง (role modelion) ผู้บริหารท่ีมีศีลธรรม
ตระหนกัดีว่า การท างานในองค์การเหมือนการอยู่ในอ่างเลีย้งปลาท่ีต้องถกูจ้องมองโดยผู้ อ่ืนอยู่
เสมอ ดังนัน้ ควรแสดงตนเพื่อสื่อสารให้ทุกคนในองค์การเห็นอย่างชัดเจนว่า สิ่งเหล่านัน้คือ
แบบอย่างท่ีดีควรปฏิบตัิตาม 
    2) รางวัลและวินัย (reward and discipline) การใช้ระบบการให้รางวัลถือ
เป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัท่ีช่วยให้สมาชิกกระท าในสิ่งท่ีเราต้องการหรือพึงปรารถนา การให้รางวลั
อย่างสม ่าเสมอจะช่วยรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในการท างาน นอกจากนีร้ะบบการให้รางวลัยงั
รวมถึงหลกัเกณฑ์ในการลงโทษต่อการกระท าท่ีน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่องค์การอย่างชัดเจน
ด้วย ซึง่จะช่วยให้สมาชิกในองค์การมีระเบียบ วินยั รักษากฎเกณฑ์ท่ีพงึปฏิบตัิร่วมกนั 



  34 

    3) การสื่อสารเก่ียวกับจริยธรรมและค่านิยม (Communicating about Ethics 
and Values) เป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงจริยธรรมและคณุ
ค่าท่ีมีความส าคญัต่อทัง้ผู้บริหาร สมาชิกและองค์การ โดยผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ท่ีส าคญั
ผู้บริหารจะต้องลงปฏิบตัิตนให้เป็นตวัอยา่งแก่สมาชิกด้วย 
  2.2.1 แนวคดิรูปแบบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของแกรช (Grace)  
   แกรซ (Grace, 2006: 10) ได้กล่าวถึง รูปแบบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า ความเป็น
ผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นกรอบท่ีสอดคล้องภายใน (ความเช่ือและค่านิยม : beliefs and values) กับ
ภายนอก (พฤติกรรมและการกระท า: behaviors and actions) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
ประกอบด้วย 
    1. ค่านิยม (values) ความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมเร่ิมต้นด้วยความเข้าใจและ
ความมุ่งมัน่ในค่านิยมหลกัของแต่ละคน ท่ีเร่ิมต้นด้วยกระบวนการบูรณาการให้เป็นเอกลกัษณ์
ของตวัเองซึง่น าไปสูท่างเลือกในการด าเนินชีวิตของแตล่ะคน  

    2. วิสยัทัศน์ (vision) วิสยัทัศน์เป็นความสามารถในการก าหนดกรอบการ
กระท าของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการไปยงัผู้ อ่ืนภายในภาพท่ีต้องการอย่างแท้จริงของ
สิง่ท่ีควรจะเป็นหรือภาพท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในอนาคต 
    3. การสื่อสาร (voice) เป็นกระบวนการสื่อสารวิสยัทัศน์เพื่อให้สมาชิกหรือ
ผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบและน าวิสยัทศัน์ดงักลา่วสูก่ารปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลผุล 
    4. คณุธรรม (virtue) เป็นคณุงามความดีท่ีเป็นธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสงัคม ความดีท่ีเป็นธรรมชาติท่ีเกิดในจิตใจของคนท่ีเป็นคณุสมบตัิดีงาม สิง่ท่ีมีคณุคา่มี
ประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรมเป็นเคร่ืองประคบัประคองใจให้เกลียดความชัว่ กลวับาป 
ใฝ่ความดี เป็นเคร่ืองกระตุ้นผลกัดนัให้เกิดความรู้สกึรับผิดชอบท่ีมีตอ่วิสยัทศัน์ และการสื่อสาร ดงั
ภาพ 
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบ 4-V ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (The 4-V Model of Ethical Leadership) 

 ท่ี ม า :  Grace, B. (2006). Ethical Leadership: In Pursuit of the Common Good. 
Seattle, WA: Center for Ethical Leadership 
 
   จากภาพดงักล่าว จะแสดงให้เห็นองค์ประกอบภายในท่ีเป็นดงักญุแจ 3 ดอกใน
การพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ได้แก่ การบริการ (service) เป็นการอ านวยความสะดวกในการ
เช่ือมโยงวิสยัทศัน์ไปสู่ค่านิยมท่ีต้องการ, การใช้หลกัการปกครอง (politics) เพื่อจดัสรรทรัพยากร
หรือเพื่อการตดัสินใจ และการเปลี่ยนระบบให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ (Renewal) 
  2.2.3 แนวคดิองค์ประกอบ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนอร์ทเฮ้าส์ (Northouse) 
   นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse, 2010: 387-393) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบอันเป็น
หลกัการส าคญั (principle) ท่ีผู้น าเชิงจริยธรรมพงึค านงึถึงในการปฏิบตัิ 5 ประการ ดงันี ้
    1) การเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน (respect others) เป็นเร่ืองของการยอมรับ
ศกัยภาพหรือความสามารถของผู้ตาม โดยผู้น าจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงความคิดเห็น
ตามความต้องการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ตามสามารถปฏิบตัิงานให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมาย หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการให้เกียรติผู้ตาม การเคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
การเอาใจเขามาใสใ่จเรา การยอมรับโดยปฏิบตัิตอ่ผู้ตามเป็นอยา่งดี  

Values 

Voice Vision 

Virtue 

Polis 
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    2) การให้บริการคนอื่น (serves others) ผู้น าจะต้องรู้จกัการให้บริการผู้ตาม
ในเร่ืองต่างๆ เพื่อสนบัสนุน โน้มน้าวจูงใจให้ผู้ตามสามารถปฏิบตัิงานได้บรรลเุป้าหมาย โดยการ
จดัสวสัดิการตา่งๆ เช่น สขุภาพ เป็นต้น 
    3) การแสดงออกถึงความยุติธรรม (shows justice) ผู้ น าจะต้องแสดง
พฤติกรรมให้เห็นถึงความเท่ียงธรรม ยตุิธรรม ไมล่ าเอียง หรือเห็นแก่พวกพ้องของตนเอง ต้องแสดง
ให้ทุกคนในองค์การเกิดความมัน่ใจหรือเช่ือมัน่ในตวัผู้น า มีความโปร่งใส ชดัเจน ตรงไปตรงมา 
สามารถตรวจสอบได้ในกระบวนการบริหารจดัการ เช่น ด้านการเงินสวสัดิการ การพฒันาบคุลากร 
เป็นต้น 
    4) การยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต (manifests honesty) ผู้น าจะต้อง
ด ารงไว้ซึง่ความซื่อสตัย์สจุริต ไม่แสดงออกถึงการอยากได้สิ่งของผู้ อ่ืน ความโลภ ไม่คอรัปชัน่ และ
ปฏิบตัิตนให้เป็นตวัอยา่งที่ดีตอ่เพื่อนร่วมงาน 
    5) การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่ม (builds community) ผู้น าจะต้อง
พยายามหาโอกาสสร้างสรรค์การท างานร่วมกับทีมงาน เพื่อให้บรรลุสู่ เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการตกลงร่วมกัน หรือก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ตลอดจนท างานให้ส าเร็จ
ด้วยกนั ซึง่ต้องค านงึถึงวฒันธรรมหรือคา่นิยมกลุม่ ไมส่ร้างแรงกดดนัเร่ืองงาน หรือมุ่งงานจนเกินไป 
ในขณะเดียวกนัก็ใสใ่จเร่ืองงานท่ีได้มอบหมายให้ผู้ ร่วมงานปฏิบตัิโดยติดตามดแูลทีมงานเป็นอย่าง
ดี ให้ก าลงัใจและพฒันาทีมงานให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   ต่อมา นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse, 2012: 230) ได้ศึกษาวิจัยในเร่ืองนีเ้ก่ียวกับ
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จนได้ข้อสรุป 6 ปัจจยั ได้แก่ 
    1. คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ ง ผู้ น า  ป ระ ก อ บ ด้ ว ย  ค ว าม ไ ว้ เ นื ้อ เ ช่ื อ ใจ 
(trustworthiness), การเป็นท่ีเคารพ (respect), ความรับผิดชอบ (responsibility), ความชอบ
ธรรม (fairness), การเอาใจใส ่(caring) และ ความเป็นพลเมืองทัว่ไป (citizenship) 
    2. การแสดงออกของผู้น า ประกอบด้วย การแสดงออกซึ่งความเคารพ 
(showing respect), การบริการผู้ อ่ืน (serving others) และการแสดงออกซึ่งความยุติธรรม 
(showing justices) 
    3. เป้าหมายของผู้น า ผู้น าจะต้องก าหนดเปา้หมายให้ชดัเจนและท าให้เป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีทุกคนจะต้องไปให้ถึงโดยเร่ิมจากการเลือกเป้าหมาย (choosing goals) 
เป็นเปา้หมายของทุกคน ให้ความสนใจภายใต้กระบวนการด าเนินงานไปสูเ่ปา้หมายร่วมกนัอย่าง
มีจริยธรรม 
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    4. ความซ่ือสัตย์ของผู้น า ผู้น าจะต้องด ารงไว้ซึ่งความซื่อสตัย์สจุริต ไม่แสดง
ความโลภหรืออยากได้ของผู้ อ่ืน ไม่ฉ้อราษฎร์บงัหลวงหรือคอรัปชัน่ และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี  
    5. การใช้อ านาจของผู้น า อ านาจ (power) เป็นความสามารถท่ีบุคคลหนึ่งมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคลอ่ืนเพื่อให้ยอมปฏิบตัิตาม หรือความสามารถท่ีจะให้ผู้ อ่ืนท าตามท่ี
ต้องการ หรืออ านาจเป็นศกัยภาพท่ีผู้น ามีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม หรือผลกระทบตอ่พฤติกรรมของ
ผู้ อ่ืน ผู้น าต้องรู้จกัแสวงหาอ านาจ ต้องรู้ว่าอ านาจคืออะไร อยูท่ี่ไหน หามาได้อยา่งไร จะใช้หรือรักษา
ไว้อยา่งไร ซึง่อ านาจมีแหลง่ท่ีมา 5 แหลง่ (Northouse, 2012: 239) ได้แก่ 
     5.1 อ านาจจากการยอมรับนบัถือ (referent power) เป็นความช่ืนชอบของผู้
ตามในตวัผู้น าของเขา เช่น อาจารย์ท่ีได้รับการยกยอ่งหรือเป็นท่ีช่ืนชอบอย่างสงูจากนกัศกึษา เป็น
ต้น 
     5.2 อ านาจจากความเช่ียวชาญ (expert power) เป็นอ านาจท่ีผู้ตามรับรู้
ได้จากสมรรถนะของผู้น า เช่น ผู้น าท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
     5.3 อ าน าจตามกฎหมาย  (legitimate power) อ าน าจ ท่ี เกิ ดจาก
ข้อก าหนดระเบียบขององค์กร ตามโครงสร้างสายการบังคบับัญชาตามล าดับในการพิจารณา
ตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ เช่น ผู้จดัการ ผู้อ านวยการ 
     5.4 อ านาจการให้รางวัล (reward power) เป็นการให้คุณประโยชน์แก่
ผู้ อ่ืน เช่น การจ่ายเงินโบนสัให้กบัพนกังาน 
     5.5 อ านาจจากการบังคับ (coercive power) เป็นอ านาจท่ีสามารถ
ลงโทษผู้ อ่ืนได้ เช่น ครูสามารถตดัเกรดให้นกัเรียนต ่าในกรณีท่ีไม่เข้าชัน้เรียน เป็นต้น 
    6. ค่านิยมของผู้น า ซึ่งหมายถึงความคิด (ideas) ความเช่ือ (beliefs) และ
รูปแบบการประพฤติปฏิบัติของบุคคล (model of action) เช่น ความสุภาพ (peace) ความ
ยุติธรรม (justice) การยึดมั่นในศีลธรรม (integrity) ความชอบธรรม (fairness) และการอยู่ร่วมกัน 
(community) ท่ีผู้น าต้องแสดงออกให้เห็นอยูเ่สมอ 
  2.2.4 แนวคดิ องค์ประกอบ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ Gary Yukl 
   Gary Yukl (2010: 350) ได้กล่าวถึงลกัษณะของผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
(Ethical Leadership) โดยเขาได้ใช้เกณฑ์ (Criterion) เป็นตวัก าหนดถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ
ผู้ มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและการแสดงพฤติกรรมของผู้น าท่ีไร้จริยธรรม เป็นตวัชีว้ดัในประเด็น 8 ข้อ 
ดงันี ้



  38 

    1) การใช้อ านาจและการใช้อิทธิพลของผู้น า (Use of leader power 
and influence) เขามองว่า ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะไม่ค่อยใช้อ านาจ แต่จะใช้หลกัการ
บริการผู้ตามในองค์กร แตใ่นทางตรงกนัข้าม ผู้น าท่ีไร้จริยธรรม (Unethical Leadership) มกัจะใช้
ความพงึพอใจในระดบับคุคลเป็นตวัชีว้ดั  
    2) ความซื่ อสัตย์ (Integrity of leader behavior) ในพฤติกรรมของผู้ น า 
ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะปฏิบัติในทิศทางท่ีสอดคล้องกับค่านิยมท่ีน ามาใช้ในองค์กร 
ในทางตรงกนัข้ามผู้น าท่ีไร้จริยธรรม จะมองไปท่ีอะไรคือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์และไปถึงเปา้หมายของ
บคุคลตามท่ีเขาต้องการ  
    3) ด้านการให้ความร่วมมือของผู้เก่ียวข้อง (Cooperation of partition) ผู้น า
ท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมองว่าเม่ือไหร่ก็ตามท่ีมีโอกาสเป็นไปได้ของเขา เขาจะพยายามสร้าง
ความสมดลุและใช้หลกัการบรูณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือ แต่ผู้น าท่ีไร้จริยธรรมให้ความนิยม
กบัผู้ใกล้ชิดท่ีช่ืนชอบผู้ซึง่เสนอของขวญัหรือผลประโยชน์ให้  
    4) ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ส าหรับองค์กร (Development of a vision) 
ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมองการพัฒนาวิสยัทัศน์บนการเติมเต็มเก่ียวกับความต้องการ 
คา่นิยม และแนวความคิดของผู้ตามเป็นสว่นใหญ่ แตผู่้น าท่ีไร้จริยธรรมจะพยายามน าเสนอวิสยัทศัน์
เพื่อความส าเร็จขององค์กรเพียงอยา่งเดียว  
    5) ด้านความเส่ียงของการตัดสินใจของผู้น า (Risk taking in leader 
Decisions and actions) ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะมีความกล้าหาญและยินดีท่ีจะจดัการ
กบัความเสี่ยงและการปฏิบตัิส าหรับบคุคลเพื่อท าให้บรรลภุารกิจและความส าเร็จของวิสยัทศัน์ แต่
ผู้น าท่ีไร้จริยธรรม จะหลีกเลี่ยงการตดัสินใจท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัความเสี่ยงของบคุคล  
    6) ด้านการส่ือสารหรือการเปิดเผยข้อมูล (Communication of relevant 
information about operations) ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะเปิดเผยข้อมูลท่ีสมบูรณ์และ
ส าคญัเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัเหตกุารณ์ ปัญหาและการปฏิบตัิ แตผู่้น าท่ีไร้จริยธรรมสร้าง
ภาพลวงตา บิดเบือนข้อเท็จจริง มีความล าเอียงในการรับรู้ของผู้ตามเก่ียวกบัปัญหา กระบวนการ
ในการด าเนินงาน  
    7) ด้านการตอบสนองต่อค าวิจารณ์และความไม่เห็นด้วยของผู้ตาม 
(Response to criticism and dissent by followers ) จะให้ก าลงัใจในการค้นหาค าตอบท่ีดีกว่าใน
การแก้ปัญหา แตผู่้น าท่ีไร้จริยธรรมจะไม่ให้ก าลงัใจและจะยบัยัง้ การประเมินผลงานจะไมเ่ห็นด้วย  
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    8) ด้านการพัฒนาทักษะผู้ตามและความเช่ือม่ันในตนเอง (Development 
of follower skills and self-confidence) ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะใช้การสอนงาน ก ากับ 
ติดตาม การอบรมพฒันาผู้ตามอย่างครอบคลมุ แต่ผู้น าท่ีไร้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะไม่ให้ความ
สนใจในการพฒันาผู้ตาม ในเร่ืองดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัผู้น าเท่านัน้ 
  2.2.5 แนวคดิ องค์ประกอบ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมทางพระพทุธศาสนา 
   พระไพศาล วิสาโล (2550) ได้สรุปลักษณะของผู้ น าทางพระพุทธศาสนาว่า 
หมายถึง หลักปฏิบัติหรือความประพฤติท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม จริยธรรมหรือ
ศีลธรรมจงึเป็นเง่ือนไขพืน้ฐานท่ีท าให้สงัคมอยู่ได้ บางครัง้การท่ีสงัคมจะด ารงอยู่ได้ไม่ใช่แคก่ารไม่
ท าชัว่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องไม่เบียดเบียนซึง่กนัและกนัด้วย นอกจากนี ้จริยธรรมยงัหมายถึง
ความดีงามท่ีเป็นสากล ไม่ว่าจะถามคนในสังคมไหนก็กล่าวตรงกันว่าสิ่งใดเป็นสิ่งท่ีดี  และยัง
หมายถึง สิ่งท่ีท าให้จิตใจเป็นกศุล เกิดความสขุซึง่เป็นเร่ืองประโยชน์สว่นตวัท่ีดี เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิด
ความเจริญงอกงามภายในจิตใจของตนเอง ไม่มีความโกรธ ไม่มีความทุกข์ ตวัอย่างเช่น การแผ่
เมตตา การนัง่สมาธิ ซึง่ท าให้ผู้ อ่ืนได้รับอานิสงส์ไปด้วย การท าความดีบางอย่างท่ีผู้ อ่ืนอาจจะไม่เห็น
หรือไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็ควรท าด้วย เน่ืองจากการท าความดีนัน้ท าให้เรามีความสขุ และท าให้
จิตใจสงบ และพระไพศาลยงัได้เสนอว่า จริยธรรมของผู้น าท่ีควรมี คือ ทศพิธราชธรรม ซึง่เป็นธรรมของ
พระราชาหรือของผู้ปกครองบ้านเมือง หรือเป็นธรรมของนกัปกครอง ประกอบด้วยหลกัธรรม ดงันี ้
     1. ทาน (ทาน ) การให้    
    2. ศีล (สีล ) การรักษาศีล 
     3. บริจาค (ปริจาค ) การบริจาค เสียสละ  
    4. อาชชวะ (อาชชว ) ความซื่อสตัย์ 
     5. มทัทวะ (มทฺทว ) ความออ่นโยน   
    6. ตปะ (ตป ) ความเพียร 
     7. อกัโกธะ (อกฺโกธ ) ความไมโ่กรธ  
    8. อวิหิงสา (อวิหสึา) ความไมเ่บียดเบียน 
     9. ขนัต ิ(ขนฺติ) ความอดทน   
    10. อวิโรธนะ (อวิโรธน ) ความเที่ยงธรรม 
   นอกจากนั น้  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺ โต) (2551: 25-28) ได้แสดง
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางพระพุทธศาสนา ในมิติของคุณสมบตัิส่วนบุคคล คือ สปัปุริสธรรม 7 
ประการ ดงันี ้ 
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    1) รู้หลักการ (ธมัมญัญตุา) เม่ือด ารงต าแหน่ง มีฐานะ หรือจะท าอะไรก็ตาม 
ต้องรู้หลกัการ รู้งาน รู้หน้าท่ี รู้กฎเกณฑ์กติกาท่ีเก่ียวข้อง เช่น อย่างผู้ปกครองประเทศชาติก็ต้องรู้
หลกัรัฐศาสตร์ และรู้กฎกติกาของรัฐ คือกฎหมาย ตัง้แตรั่ฐธรรมนญูลงมา แล้วก็ยืนอยู่ในหลกัการ 
ตัง้ตนอยู่ในหลกัการให้ได้ ชุมชน สงัคม องค์กร หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ต้องมีหลกัการ มีกฎ มี
กตกิา ท่ีผู้น าจะต้องรู้ต้องชดั แล้วก็ตัง้มัน่อยูใ่นหลกัการนัน้ 
    2) รู้จุดหมาย (อัตถัญญุตา) ผู้ น าถ้าไม่รู้จุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะน าคนและ
กิจการไปไหน นอกจากรู้จดุหมาย มีความชดัเจนในจดุหมายแล้ว จะต้องมีความแน่วแน่มุง่มัน่ท่ีจะ
ไปให้ถึงจุดหมายด้วย ข้อนี เ้ป็นคุณสมบัติ ท่ีส าคัญมาก เม่ือใจมุ่งจุดหมาย แม้มีอะไรมา
กระทบกระทัง่ ก็จะไม่หวัน่ไหว อะไรไม่เก่ียวข้อง ไม่เข้าเป้า ไม่เข้าแนวทาง ก็ไม่มวัวุ่นวายใครจะ
พดูจาว่าด่าเหน็บแนม เม่ือไม่ตรงเร่ือง ก็ไม่มวัถือสา ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุ่งกบัเร่ืองจกุจิกไม่เป็น
เร่ือง เอาแตเ่ร่ืองท่ีเข้าแนวทางสูจ่ดุหมาย ใจมุง่สูเ่ปา้หมาย อยา่งชดัเจนและมุง่มัน่แน่วแน่ 
    3) รู้จักตน (อัตตัญญุตา) คือ ต้องรู้ว่าตนเองคือใคร มีภาวะเป็นอะไร อยู่ใน
สถานะใด มีคณุสมบตัิ มีความพร้อม มีความถนดั มีสติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีก าลงัแค่
ไหน มีข้อยิ่งข้อหย่อน จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ซึ่งจะต้องส ารวจตนเอง และเตือนตนเองอยู่เสมอ 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงตวัเอง ให้มีคณุสมบตัิมีความสามารถยิ่งๆ ขึน้ไป ไมใ่ช่ว่า
เป็นผู้น าแล้วจะเป็นคนสมบรูณ์ไม่ต้องพฒันาตนเอง ยิ่งเป็นผู้น าก็ยิ่งต้องพฒันาตนเองตลอดเวลา 
ให้น าได้ดียิ่งขึน้ไป 
    4) รู้ประมาณ (มัตตญัญุตา) คือ รู้จักความพอดี หมายความว่า ต้องรู้จัก
ขอบเขตขีดขัน้ความพอเหมาะท่ีจะจดัท าในเร่ืองตา่งๆ ท่านยกตวัอยา่ง เช่น รู้จกัประมาณในการใช้
จ่ายทรัพย์ รู้จกัประมาณในการบริโภค ผู้ปกครองบ้านเมืองรู้จกัประมาณในการลงทณัฑอาชญา 
และการเก็บภาษี เป็นต้น ไม่ใช่เอาแตจ่ะให้ได้อย่างใจ ลกึลงไป ต้องรู้ว่าในการกระท านัน้ๆ หรือใน
เร่ืองราวนัน้ๆ มีองค์ประกอบ หรือมีปัจจยัอะไรเก่ียวข้องบ้าง ท าแคไ่หนองค์ประกอบของมนัจะพอดี 
ได้สดัส่วน พอเหมาะ การท าการต่างๆ ทุกอย่างต้องพอดี ถ้าไม่พอดีก็พลาด ความพอดีจึงจะท าให้
เกิดความส าเร็จท่ีแท้จริง ฉะนัน้ จะต้องรู้องค์ประกอบและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้ลงตวัพอเหมาะ
พอด ี
    5) รู้กาล (กาลญัญุตา) คือ รู้จกัเวลา อย่างท่ีบอกไว้รวมๆ ว่า รู้กาลเวลาอนั
เหมาะสม และระยะเวลาท่ีควรหรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจท าหน้าท่ีการงาน หรือปฏิบตัิการ
ต่างๆ เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้นทัง้นีร้วมทัง้ รู้
ล าดบั ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของเวลาว่า เร่ืองนีจ้ะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะท า
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อะไรอย่างไรจึงจะเหมาะ ดงัเช่น แม้แตก่ารพดูจาก็ต้องรู้จกักาลเวลา ตลอดจนรู้จกัวางแผนงานใน
การใช้เวลา ซึง่เป็นเร่ืองใหญ่ เช่นวางแผนวา่ สงัคมมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนีใ้นเวลาข้างหน้าเท่านัน้ 
และเหตกุารณ์ท านองนีจ้ะเกิดขึน้ เราจะวางแผนรับมือกบัสถานการณ์นัน้อยา่งไร 
    6) รู้ชุมชน (ปริสัญญุตา) คือ รู้สังคมอย่างท่ีบอกเป็นหลักกลางๆไว้ว่า รู้จัก
ชุมชน และรู้จักท่ีประชุม รู้กิริยาท่ีจะประพฤติต่อชุมชนนัน้ๆ ว่า ชุมชนนีเ้ม่ือเข้าไปหา จะต้องท า
กิริยาอย่างนี ้จะต้องพูดอย่างนี ้ชุมชนนีค้วรสงเคราะห์อย่างนี ้เป็นต้น ทัง้นีต้้องรู้สงัคม ตัง้แต่ใน
ขอบเขตท่ีกว้างขวาง คือ รู้สงัคมโลก รู้สงัคมของประเทศชาติ ว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไร มีปัญหา
อะไร มีความต้องการอย่างไร โดยเฉพาะถ้าจะช่วยเหลือเขา ก็ต้องรู้ปัญหารู้ความต้องการของเขา 
แม้แต่ในชุมชนย่อยๆ ถ้าจะช่วยเหลือเขา ก็ต้องรู้ความต้องการของเขา เพื่อสนองความต้องการได้
ถกูต้อง หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุ 
    7) รู้บุคคล (ปุคคลญัญุตา) คือ รู้จักบุคคลตามท่ีเขาเป็น อย่างท่ีบอกเป็น
หลกักลางๆ ไว้ว่า รู้ความแตกตา่งแห่งบคุคลวา่ โดยอธัยาศยั ความสามารถ และคณุธรรม เป็นต้น 
ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ท่ีจะปฏิบตัิต่อบุคคลนัน้ๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะ
ต าหนิ ยกยอ่ง และแนะน าสัง่สอนอยา่งไร เป็นต้น  โดยเฉพาะคนท่ีมาร่วมงานร่วมการร่วมไป
ด้วยกนัและคนท่ีเราไปให้บริการ จะต้องรู้จกัเขาตามความแตกต่างเฉพาะตวั เพื่อปฏิบตัิต่อเขาได้
ถูกต้องเหมาะสมและได้ผล ตลอดจนสามารถท าบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความ
ต้องการ รู้วา่จะใช้วิธีสมัพนัธ์พดูจาแนะน าตชิมหรือจะให้เขายอมรับได้อยา่งไร โดยเฉพาะในการใช้
คน ซึง่ต้องรู้วา่คนไหนเป็นอย่างไร มีความถนดัอธัยาศยั ความสามารถอย่างไร เพื่อใช้คนให้เหมาะ
กับงาน นอกจากนัน้ก็รู้ประโยชน์ท่ีเขาพึงได้ เพราะว่าในการท างานนัน้ไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็น
เพียงเคร่ืองมือท างานให้ แตจ่ะต้องให้คนท่ีท างานทกุคนได้ประโยชน์ ได้พฒันาตวัเอง ผู้น าควรรู้ว่า
เขาควรจะได้ประโยชน์อะไรเพื่อความเจริญงอกงามแห่งชีวิตท่ีแท้จริงของเขาด้วย 
  แนวคิดเก่ียวกับหลกัการ คุณลกัษณะอนัเป็นองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
(Ethical Leadership) ทัง้ 5 แนวคิดนี ้เป็นเพียงสว่นหนึ่งของแนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีมีอยู่
มากมาย ซึ่งแนวคิดก่อนหน้าเป็นแนวคิดยงัไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนัก ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงขออ้างอิง
แนวคิดทัง้ 5 นีเ้พื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเป็นเบือ้งต้นก่อน โดยสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบ 
สงัเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ดงันี ้
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ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบ สงัเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

1. แนวคดิของ Trevino 
หลักการ คุณลักษณะ / ปัจจัย / องค์ประกอบ  การสังเคราะห์ / แนวทางน าไปใช้ 

ประกอบด้วยหลกัการ
เสา 2 ต้น ได้แก่ 
1. การเป็นบคุคลท่ีมี
จริยธรรม  
 (moral person) 
2. การเป็นผู้บริหารท่ี
มีจริยธรรม  
 (moral manager) 

องค์ประกอบของเสาแตล่ะต้น ดงันี ้
1. การเป็นบคุคลที่มีจริยธรรม  
 (moral person) 
 1.1 คณุลกัษณะ (traits) 
 1.2 พฤติกรรม (behaviors) 
 1.3 การตดัสินใจ (decision-making) 
2. การเป็นผู้บริหารท่ีมีจริยธรรม (moral  
 manager) 
 2.1 การประพฤติตนให้เป็นแบบอยา่ง  
  (role modelion) 
 2.2 รางวลัและวินยั (reward and  
  discipline) 
 2.3 การสื่อสารเก่ียวกบัจริยธรรมและ 
  คา่นิยม (Communicating about  
  Ethics and Values) 

 เป็นแนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีมีความ
ชัดเจนในยุคต้น ๆ ท่ีมีหลักการกว้างในมิติ
คุณสมบัติส่วนตัวบุคคล ได้แก่  การเป็น
บคุคลผู้ มีจริยธรรม และ การเป็นผู้บริหารท่ีมี
จริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้ตามมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมท่ีดี คณุลกัษณะหรือ องค์ประกอบ
ภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมเป็นแนวคิดการ
บริหารปกครองในมมุมองของผู้น าทัว่ไป ซึ่ง
ยังไม่ชัดเจนนักในแง่ของภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรม ซึง่แนวคิดนีเ้น้นการเป็นแบบอย่าง
และการบริหารปกครองอย่างมีคุณธรรม 
ผ่ านการให้ รางวัลและการใช้วินัย เป็น
เค ร่ืองมือการบ ริหารปกครอง อัน เป็ น
คุณลักษณะการใช้อ านาจของผู้น าอย่างมี
คณุธรรม  

2. แนวคดิของ Grace 
หลักการ คุณลักษณะ / ปัจจัย / องค์ประกอบ  การสังเคราะห์ / แนวทางน าไปใช้ 

ประกอบด้วย 4 
หลกัการ ได้แก่ 
1. คา่นิยม (values)  
2. วิสยัทศัน์ (vision)  
3. การสื่อสาร 
(voice) 
4. คณุธรรม (virtue) 

และ 3 องค์ประกอบภายใน ได้แก่ 
1. การบริการ (service) 
2. การใช้หลกัการปกครอง (politics) 
3. การเปลี่ยนระบบให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ  
 (Renewal) 

 เป็นโมเดลภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีมี
รายละเอียดชดัเจนยิ่งขึน้ นอกจากมิติ
คณุสมบตัิสว่นบคุคลแล้ว ยงัประกอบด้วยมิติ
ด้านการเป็นผู้บริการผู้ อ่ืน การปกครอง และ
วิสยัทศัน์ในความยืดหยุน่เปลี่ยนระบบให้
ทนัสมยัอยูเ่สมออีกด้วย 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

3. แนวคดิของ Northouse 
หลักการ คุณลักษณะ / ปัจจัย / องค์ประกอบ  การสังเคราะห์ / แนวทางน าไปใช้ 

ประกอบด้วย 5 
หลกัการ ได้แก่ 
1. การเคารพให้
เกียรติผู้ อ่ืน  
 (respect others) 
2. การให้บริการคน
อ่ืน (serves  
 others) 
3. การแสดงออกถึง
ความ 
 ยตุิธรรม (shows 
justice) 
4. การยดึมัน่ในความ
ซ่ือสตัย์ 
 สจุริต (manifests 
honesty) 
5. การเสริมสร้าง
ความร่วมมือ 
 ในกลุม่ (builds 
community) 

และ 6 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ ได้แก่ 
1. คณุลกัษณะของผู้น า 
2. การแสดงออกของผู้น า  
3. เปา้หมายของผู้น า 
4. ความซ่ือสตัย์ของผู้น า 
5. การใช้อ านาจของผู้น า 
6. คา่นิยมของผู้น า 

 แนวคิดนีแ้สดงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ี
คอ่นข้างสมบรูณ์ มีการรวบรวมแนวคิดของ
ผู้วิจยัอ่ืนๆ และศกึษาวิจยั สรุปหลกัการ 
ปัจจยั องค์ประกอบ ได้มมุมองท่ีครอบคลมุ 
ทัง้ในมิติคณุลกัษณะของผู้น า การ
แสดงออก เปา้หมาย ความซ่ือสตัย์ การใช้
อ านาจ (ปกครอง) และคา่นิยม ภายใต้
หลกัการภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 5 ซึง่มี
พืน้ฐานใกล้เคียงกนักบัแนวคิดภาวะผู้น าแบบ
ผู้ รับใช้ (Servant Leadership) ในแง่ของการ
ให้บริการและให้เกียรติคนอ่ืน รวมกบัการ
บริหารปกครองแบบมีคณุธรรมจริยธรรม จงึ
เป็นแนวคิดสรุปของนกัวิชาการร่วมสมยัใน
ปัจจบุนั 
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4. แนวคดิของ Gary Yukl 
หลักการ คุณลักษณะ / ปัจจัย / องค์ประกอบ  การสังเคราะห์ / แนวทางน าไปใช้ 

- ไมไ่ด้แสดงไว้ - ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 8 ประการ 
ได้แก่ 
1. การใช้อ านาจและการใช้อิทธิพลของ
ผู้น า 
2. ความซ่ือสตัย์ 
3. การให้ความร่วมมือของผู้ เก่ียวข้อง 
4. ด้านการพฒันาวิสยัทศัน์ส าหรับ
องค์กร 
5. ด้านความเสี่ยงของการตดัสินใจของ
ผู้น า 
6. ด้านการสื่อสารหรือการเปิดเผย
ข้อมลู 
7. ด้านการตอบสนองตอ่ค าวิจารณ์และ 
 ความไมเ่หน็ด้วยของผู้ตาม 
8. ด้านการพฒันาทกัษะผู้ตามและ
ความ 
 เช่ือมัน่ในตนเอง 

 แนวคิดของ Gary Yukl แสดงคณุลกัษณะ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยใช้เกณฑ์ชีวดั 8 
คณุลกัษณะ แม้ไมไ่ด้แสดงหลกัการไว้
ชดัเจน แต่เกณฑ์ชีว้ดัท่ีแสดงไว้บง่ให้เหน็
คณุลกัษณะของผู้น าเชิงจริยธรรมได้ชดัเจน 
สามารถน าไปสร้างแบบวดัภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมได้อยา่งมีคณุภาพ เพราะมีการ
ก าหนดเกณฑ์ชีว้ดัท่ีชดัเจน ภายใต้หลกัการ
ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัหลกัการภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม ของ Northouse 5 ประการ 
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5. แนวคดิทางพระพุทธศาสนา 
หลักการ คุณลักษณะ / ปัจจัย / องค์ประกอบ  การสังเคราะห์ / แนวทางน าไปใช้ 

พระพรหมคณุาภรณ์ 
ได้แสดงหลกัการตาม
หลกัสปัปริุสธรรม 7 
ประการ ได้แก่ 
1. รู้หลกัการ 
(ธมัมญัญตุา) 
2. รู้จดุหมาย 
(อตัถญัญตุา) 
3. รู้จกัตน  
(อตัตญัญตุา) 
4. รู้ประมาณ 
(มตัตญัญตุา)  
5. รู้กาล 
(กาลญัญตุา) 
6. รู้ชมุชน  
(ปริสญัญตุา) 
7. รู้บคุคล 
(ปคุคลญัญตุา) 

พระไพศาล วิสาโล ได้แสดงวา่ ตรงกบั 
หลกั “ทศพิธราชธรรม” ได้แก่   
1. ทาน (ทาน ) การให้  
2. ศีล (สีล ) การรักษาศีล  
3. บริจาค (ปริจาค ) การบริจาค 
เสียสละ 
4. อาชชวะ (อาชชว ) ความซ่ือสตัย์   
5. มทัทวะ (มทฺทว ) ความออ่นโยน  
6. ตปะ (ตป ) ความเพียร   
7. อกัโกธะ (อกฺโกธ ) ความไมโ่กรธ 
8. อวิหิงสา (อวิหสึา) ความไม่
เบียดเบียน 
9. ขนัติ (ขนฺติ) ความอดทน  
10. อวิโรธนะ (อวิโรธน ) ความเท่ียง
ธรรม 

 แนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมทางพทุธ
ศาสนา แสดงไว้เป็นหลกัการ หรือหลกัธรรม
ของพระราชา 10 ประการ (ทศพิธราชธรรม) 
ซึง่แสดงคณุลกัษณะท่ีพงึมีของผู้น าในด้าน
พฤติกรรม ควบคูก่บัหลกัสปัปริุสธรรม 7 
ประการ สรุปเข้าในหลกัการ 3 คือ ครองตน 
ครองคน และครองงาน ซึง่ถือว่า ครอบคลมุ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม หากแตย่งัขาด
การศกึษาผ่านกระบวน การวิจยัสมยัใหม ่อยู่
ในรูป หลกัธรรมซึง่คอ่นข้างเป็นอดุมคติ จงึ
ต้องศกึษา วิเคราะห์ และประยกุต์ใช้ให้เหมาะ
กบับริบทของสงัคมสมยัใหมต่อ่ไป  
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6. ประมวลแนวคดิส าหรับงานวจิัยนี ้
หลักการ คุณลักษณะ / ปัจจัย / องค์ประกอบ  การสังเคราะห์ / แนวทางน าไปใช้ 

ประกอบด้วย 3 
หลกัการ ได้แก่ 
1. การครองตน 
2. การครองคน 
3. การครองงาน 

และคณุลกัษณะ 6 สมัพนัธ์กบัหลกัการ 3 
ดงันี ้
1. การครองตน ประกอบด้วย 
 1.1 การยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต  
 1.2 การแสดงออกถงึความยตุิธรรม 
2. การครองคน ประกอบด้วย 
 2.1 การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน  
 2.2 การให้บริการคนอ่ืน 
 2.3 การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า 
3. การครองงาน ประกอบด้วย 
 3.1 การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุม่ 
  
 

 ผู้วิจยัประมวลแนวคิดจากนกัวิชาการ
ข้างต้น จากนัน้ใช้กรอบการปกครอง 3 
ประยกุต์จากหลกัอธิปไตย (ความเป็นใหญ่) 3 
คือ 
 1. ถือตนเป็นใหญ่ = ครองตน 
 2. ถือชาวโลกเป็นใหญ่ = ครองคน 
 3. ถือธรรมเป็นใหญ่ = ครองงาน 
มาก าหนดกรอบใหญ่ของคณุลกัษณะภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม ซึง่อ้างอิงจากคณุลกัษณะ
ของนกัวิชาการทัง้ 2 ทา่นเป็นหลกั คือ 
Northouse และ Gary Yukl ซึง่ผ่านการวิจยั
ด้านคณุลกัษณะมาชัน้หนึ่งแล้ว มีคณุภาพ 
เหน็เหมาะสมในการเป็นกรอบก าหนด
พฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อไป 

 
  จากตารางเปรียบเทียบ สงัเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม แสดงให้เห็นว่า หลกัการ
และองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีการศึกษาและพัฒนาความรู้เป็นขัน้ตอนโดยล าดับ  
การศึกษาของ Trevino (2000) ได้ข้อสรุปเป็นหลักการกว้างๆ ด้านภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมใน
ลกัษณะการใช้อ านาจของผู้น าในการบริหารปกครองโดยยดึหลกัเสา 2 ต้น ได้แก่ การเป็นบคุคลท่ี
มีศีลธรรม (moral person) และ การเป็นผู้ บ ริหารท่ี มีจ ริยธรรม (moral manager) ต่อมา 
นักวิชาการท่านอ่ืนเช่น Grace, Northouse และ Gary Yukl ได้พัฒนาและต่อยอดแนวความคิด
หลกัการ องค์ประกอบ ของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจนปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึน้ ในการนี ้
ผู้ วิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์พืน้ฐานแนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักวิชาการทัง้ 4 ท่าน รวมกับ
แนวคิดทางพระพทุธศาสนาท่ี พระพรหมคณุาภรณ์ (ปอ. ปยตฺุโต) และ พระวิศาล วิสาโล ได้แสดงไว้ 
ท าให้เกิดมุมมองในทัศนะของผู้ วิจัยและเห็นมิติของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีมีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกนั สรุปได้ดงันี ้
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   1. การศกึษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เร่ิมต้นจากฐานแนวคิดการพฒันาคณุธรรม
ส่วนบุคคล เดิมทีแฝงอยู่ในภาวะผู้ น าแบบต่างๆ เช่น ภาวะผู้ น าเชิงบารมี (Charismatic 
Leadership) ภาวะผู้ น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นต้น นกัวิชาการได้ศึกษาพบข้อดีข้อด้อยของภาวะ
ผู้น าแต่ละแบบ ตระหนกัว่า คณุธรรมจริยธรรมเป็นภาวะส าคญัจ าเป็นต้องมีในผู้น าทุกรูปแบบ จึงได้
พฒันาแนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมโดยน าข้อดีด้านคณุลกัษณะและคณุธรรมของภาวะผู้น าตา่งๆ 
ข้างต้นมาปรับใช้ ประยกุต์รวมกบัวิธีการปกครองคน เช่น การให้รางวลั การลงโทษตามวินยั เป็น
ต้น 
   2. การศึกษาของนักวิชาการในยุคหลัง ได้ผ่านการพัฒนาแนวคิดภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรมโดยล าดบัจึงเห็นได้ว่า จะมีรายละเอียดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีมากกว่าและชดัเจนกว่า
การศกึษาของนกัวิชาการยคุต้น เช่น  
    2.1 แนวคิดของ Trevino แสดงหลกัการ 2 คือ ด้านการพฒันาคุณธรรมเฉพาะ
บุคคล ด้วยการเป็นบุคคลผู้ มีคุณธรรม (moral person) ด้านการพัฒนาบริหารบุคคลอย่างมี
คณุธรรม ด้วยการเป็นผู้บริหารผู้ มีคณุธรรม (moral manager) 
    2.2 แนวคดิของ Grace แสดงคณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 4 หลกัการ 
ได้แก่คา่นิยม (values), วิสยัทศัน์ (vision), การสื่อสาร (voice) และคณุธรรม (virtue) จะเห็นว่าได้
คงหลกัการด้านเป็นบุคคลผู้ มีคณุธรรมและเป็นผู้บริหารผู้ มีคณุธรรมไว้ และเพิ่มเติมหลกัการในมิติ
ของการน าองค์กรบรรลสุูเ่ปา้หมายไว้ได้แก่ คา่นิยม (values), วิสยัทศัน์ (vision), การสื่อสาร (voice)  
    2.3 แนวคิดของ Northouse และ Gary Yukl แสดงรายละเอียดของภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมเพิ่มเติมชดัเจนขึน้ คือ แนวคิดของ Northouse ชดัเจนในหลกัการภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม ท่ี มีอยู่  5 ประการ ส่วน แนวคิดของ Gary Yukl แม้ไม่ ได้แสดงหลักการไว้ แต่
องค์ประกอบภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม ตามเกณฑ์ชีว้ัด 8 ประการ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
หลักการของ Northouse แนวคิดภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของทัง้ 2 ท่าน น าเสนอภาวะผู้ น าใน
ลักษณะท่ีแตกต่างจากเดิม คือ เดิมเป็นผู้ ใช้อ านาจสั่งการ เปลี่ยนเป็นผู้ ให้การสนับสนุน / ผู้
ให้บริการผู้ อ่ืน สอดคล้องกบัแนวคิดของ เทรวินโญ่ (Trevino et al, 2000) ท่ีแสดงไว้วา่ “พฤตกิรรม
ผู้น าท่ีสะท้อนความห่วงใยต่อผู้คน และการปฏิบัติต่อผู้ตามอย่างยุติธรรม เป็นตัววดัว่า ผู้น ามี
จริยธรรมหรือไม่” ฐานแนวคิดนีดู้เหมือนได้รับอิทธิพลและการพัฒนาจากภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ 
(Servant Leadership) และภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) อันเป็น
แนวคิดภาวะผู้น าสมยัใหม่ท่ีได้รับการยอมรับ นอกจากนัน้ แนวคิดของทัง้ 2 ท่านยงัคงจุดแข็งใน
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คณุลกัษณะความเป็นผู้น าท่ีมีคณุธรรมไว้อีกด้วย ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงขออ้างอิงแนวคิดของ Northouse 
และ Gary Yukl เพื่อใช้เป็นฐานแนวคิดและพฒันาในการศกึษาวิจยันี ้ 
   3. แนวคิดหลักการภาวะผู้ น าเชิ งจริยธรรมของ Northouse ทั ง้ 5 ข้อ และ
องค์ประกอบภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของ Gary Yukl ทัง้ 8 ข้อมีความเช่ือมโยงกัน ผู้ วิจัยได้น า
แนวคดิดงักลา่วมาก าหนดเข้ากบัหลกัอธิปไตย 3 (ความเป็นใหญ่ 3) ในพทุธศาสนา คือ 
     3.1 อตัตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่  = ครองตน 
     3.2 โลกาธิปไตย ถือชาวโลกเป็นใหญ่  = ครองคน 
     3.3 ธมัมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่  = ครองงาน 
มาก าหนดกรอบใหญ่ของคุณลักษณะภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม และเม่ือวิเคราะห์แล้วพบว่า
คุณลักษณะภาวะผู้ น าของ Northouse และ Gary Yukl สามารถสงเคราะห์สรุปลงในกรอบ
หลกัการ 3 ประการ คือ การครองตน ครองคน และครองงาน ได้ดงัแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 คณุลกัษณะภาวะผู้น าของ Northouse และ Gary Yukl 

หลักอธิปไตยในพุทธ

ศาสนา 
หลักการของ Northouse องค์ประกอบของ Gary Yukl 

1. การครองตน 1. การยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต 

2. การแสดงออกถงึความยตุิธรรม  

1. ความซ่ือสตัย์ 

2. ด้านความเสี่ยงการตดัสินใจของผู้น า 

2. การครองคน 3. การเคารพให้เกียรติ  

4. การให้บริการคนอ่ืน  

3. การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า 

4. ด้านการตอบสนองตอ่ค าวิจารณ์และ 

 ความไมเ่หน็ด้วยของผู้ตาม 

3. การครองงาน 5. การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุม่ 5. การให้ความร่วมมือของผู้ เก่ียวข้อง 

6. ด้านการพฒันาวิสยัทศัน์ส าหรับองค์กร 

7. ด้านการสื่อสารหรือการเปิดเผยข้อมลู 

8. ด้านการพฒันาทกัษะผู้ตามและความ 

 เช่ือมัน่ในตนเอง 

 
   4. จากคณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของแนวคิดดงักล่าว ผู้วิจยัพิจารณา
วา่ แนวคิดของ Northouse และ Gary Yukl มีรายละเอียดชดัเจนและคอ่นข้างครอบคลมุ ในท่ีนีไ้ด้
สงัเคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีส าคญัยิ่ง ได้แก่ ความซื่อสตัย์และ
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ยตุิธรรม การให้ความเคารพผู้ อ่ืน การบริการผู้ อ่ืน การใช้อ านาจและอิทธิพล การสร้างความร่วมมือ
ในกลุ่ม การพัฒนาทักษะผู้ตามและความเช่ือมั่นในตนเอง จึงพัฒนาเป็นรูปแบบภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม ดงัภาพ.......  

 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงความเช่ือมโยงระดบัของคณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ผู้วิจยัพบ
งานวิจยัท่ีมีความเก่ียวข้องดงันี ้   
  ปัทมา แคนยุกต์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการสร้างเสริมภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรม ของนักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลเครือข่ายภาคใต้ มี
วตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม สร้างรูปแบบและคู่มือการสร้างเสริมภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม และตรวจสอบรูปแบบการสร้างเสริมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ
วิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 มุ่งวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยอาศยัการวิเคราะห์
เอกสาร ต ารา งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นรูปแบบภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม ระยะท่ี 2 การสร้างรูปแบบและคูมื่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยอาศยั การสมัภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคณุวฒุิ และตรวจสอบรูปแบบและคู่มือจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา และ
ปรับปรุงโดยอาศยัระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ระยะท่ี 3 ทดลองรูปแบบและคู่มือกบักลุ่มตวัอย่าง
นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีท่ี 4 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ านวน 32 
คน โดยอาศยัระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 1) วิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ฐาน 
การครองตน: 1 ความซื่อสตัยส์จุรติ 
                 2 ความยตุธิรรม 

การครองงาน: 1 สรา้งความรว่มมอืในกลุม่ 
                  2. ใชอ้ านาจและอทิธพิล 
 

การครองคน: 1. เคารพผูอ้ื่น 
                 2. บรกิารผูอ้ื่น  
    

ยอด 

กลาง 
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(Ethical Leadership) ของปีเตอร์ จี นอร์ทเฮาส์ (Peter G Northouse) มี 5 ประการ การให้ความ
เคารพผู้ อ่ืน การบริการผู้ อ่ืน การแสดงถึงความเท่ียงธรรม ยืนหยดัความซื่อสตัย์ และสรรค์สร้างความ
เป็นทีมงาน 2) การสร้างรูปแบบการสร้างเสริมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมี 9 ขัน้ตอน ดงันี ้(1) ขัน้การ
ตระหนักรู้ในตนเอง (2) ขัน้การรู้จกัผู้ อ่ืน (3) ขัน้การสร้างบรรยากาศจริยธรรม (4) ขัน้การกระตุ้น
ด้วยประเด็นจริยธรรม ปัญหาหรือสถานการณ์จริยธรรมทางการพยาบาล (5) ขัน้วิเคราะห์ หรือ
อภิปรายประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์จริยธรรมทางการพยาบาล (6) ขัน้วิพากษ์หรือสะท้อนคิด
ประเด็นปัญหา หรือสถานการณ์จริยธรรมทางการพยาบาล (7) ขัน้การทดลองปฏิบตัิในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริง (8) ขัน้การสรุปประเมินผลการทดลองปฏิบตัิ (9) ขัน้ถอดบทเรียนและ
สร้างข้อสรุปเกิดความคิดรวบยอด ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หากบัผู้ เช่ียวชาญ มีค่าความเช่ือมัน่
ของรูปแบบ เท่ากับ 0.85 3) ทดลองรูปแบบและคู่มือการสร้างเสริมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับกลุ่ม
ตวัอย่างนกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ชัน้ปีท่ี 4 โดยสุ่มอย่างง่ายจ านวน 32 คน แบบ Pre-test Post-test 
One Group Design พบวา่ คา่เฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมหลงัการทดลอง
ใช้รูปแบบการสร้างเสริมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสงูกวา่ก่อนการทดลองใช้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .001 และมีระดบัความคิดเห็นตอ่รูปแบบการสร้างเสริมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุ ( X = 4.643)  
  สธุาสินี แม้นญาติ; กนกอร สมปราชญ์; และ ทรงศกัดิ์ ภสีูอ่อน (2557: 82-83) ได้ศกึษา
โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดั
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 2) ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ และ 3) ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
ตวัอย่าง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจ านวน 560 โรงเรียน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตรวดัประเมินค่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับ
ปัจจยัท่ีสง่ผลท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ตัง้แต ่0.81 ถึง 0.96 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลูเป็นสถิติพรรณนา สถิติ
อ้างอิงโดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึง่ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้1) ระดบัภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายตัวแปรสังเกต พบว่า มีเพียงตัวแปรสังเกตความผูกพันต่อ
องค์การ ความรับผิดชอบและความซื่อสตัย์ท่ีมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ นอกนัน้มีพฤติกรรมอยู่
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ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยล าดบัคา่เฉลี่ย พบว่า ตวัแปรสงัเกตท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ คือ ความซื่อสตัย์ 
รองลงมา คือ ความผกูพนัต่อองค์การและความรับผิดชอบ ตามล าดบั ส่วนตวัแปรสงัเกตท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุด คือ วิสยัทัศน์ 2) ระดบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยท่ี
สง่ผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบว่า มีการรับ
รู้อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย เม่ือพิจารณาโดยล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
วฒันธรรมองค์การท่ีเน้นจริยธรรม รองลงมา คือ สถานการณ์และบรรยากาศองค์การทางจริยธรรม 
ตามล าดับ ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ คุณลักษณะ 3) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผู้ วิจยั 
พัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (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) อิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษา 
โดยเรียงล าดบัคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดงันี ้(1) อิทธิพลทางตรง 4 ปัจจยั คือ ปัจจยั
สถานการณ์ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การท่ีเน้นจริยธรรม ปัจจัยบรรยากาศองค์การทางจริยธรรมและ
ปัจจัยคุณลกัษณะ (2) อิทธิพลทางอ้อม 3 ปัจจัย คือ ปัจจยัคุณลกัษณะท่ีส่งผ่านปัจจัยบรรยากาศ
องค์การทางจริยธรรมและปัจจยัวฒันธรรมองค์การท่ีเน้นจริยธรรม ปัจจยัสถานการณ์ท่ีส่งผ่านปัจจยั
บรรยากาศองค์การทางจริยธรรมและปัจจยัวฒันธรรมองค์การท่ีเน้นจริยธรรม และปัจจยัวฒันธรรม
องค์การท่ีเน้นจริยธรรมท่ีส่งผ่านปัจจยับรรยากาศองค์การทางจริยธรรม (3) อิทธิพลรวม 4 ปัจจยั คือ 
ปัจจยัสถานการณ์ ปัจจยัวฒันธรรมองค์การท่ีเน้นจริยธรรม ปัจจยับรรยากาศองค์การทางจริยธรรม 
และปัจจยัคณุลกัษณะ  
  ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ (2558: 136) ได้ศึกษาภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม: การพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัพหุระดบั มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวดัพหุระดบั
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในฐานะท่ีเป็นตวัแปรระดบับุคคลและระดบักลุ่มให้มีคุณภาพเท่ียงตรงและ
เช่ือถือได้ กลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานท่ีปฏิบตัิงานในองค์การเอกชนในกรุงเทพฯ จ านวน 446 คน จาก 
111 กลุม่  เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งได้รับการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ และมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ท่ี 0.89 ผลการศกึษาพบว่า ตวั
แปรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารมีระดบัการวิเคราะห์ท่ีระดบับคุคลและระดบักลุม่ จึงเหมาะสม
ต่อการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวดัพหุระดบั ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพหุระดบั
ของแบบจ าลองการวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีพบใน
การวิเคราะห์ระดบักลุม่แตกต่างจากองค์ประกอบท่ีพบในการวิเคราะห์ระดบับคุคล โดยท่ีในระดบั
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กลุ่มมีเพียงองค์ประกอบเดียว แต่ในระดบับุคคลประกอบด้วยสององค์ประกอบ แสดงว่า ภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารเป็นตัวแปรพหุระดับท่ีมีคุณลักษณะของความเป็นกลุ่มประเภท Fuzzy 
composition  และเม่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัพหุระดบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า ในการ
วิเคราะห์ระดับกลุ่มแบบวัดมีความเท่ียงตรงเชิงเสมือน และมีความเช่ือมั่นในการวัดตัวแปรแฝง 
(Construct reliability) ในระดบัท่ีเช่ือถือได้ เพราะมีค่าความเช่ือมัน่ในการวดัตวัแปรแฝงระดบักลุ่ม
อยูท่ี่ 0.86 และในระดบับคุคลทัง้สององค์ประกอบอยูท่ี่ 0.87 และ 0.73 ตามล าดบั 
  ออซกร์ู ดีมีต้าส์ (Ozgur Demirtas, 2013: 273-284) ได้ศกึษาอิทธิพลภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมต่อองค์กร: หลักฐานจากภาคสนาม วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบ
ประสิทธิผลท่ีเป็นกลางของความยตุิธรรมภายในองค์กรซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
เช่น พนัธะสญัญาในการท างาน และความประพฤติไมเ่หมาะสมในองค์กร งานวิจยัสืบสวนประสทิธิผล
ท่ีเป็นกลางของแนวคิดด้านจริยธรรม ในความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี ้เสนอว่า คุณค่าทาง
จริยธรรมของผู้ จัดการ และมุมมองทางจริยธรรมของสมาชิกองค์กร อย่างเช่น ระบบเผด็จการ 
ระบบยกเว้น ระบบสถานภาพ แนวคิดตดัสินโดยใช้ความรู้สึก มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นตวัแทน
ของคุณความดีภายในองค์กร คุณลักษณะของลูกจ้าง และการตอบสนองทางอารมณ์น าไปสู่
พฤติกรรมไร้จริยธรรมของผู้น าของพวกเขา เป็นปัจจยัส าคญัในผลลพัธ์พฤติกรรมเฉพาะบคุคล ดงันัน้ 
ในการศกึษานี ้จงึตัง้สมมติฐานวา่ พฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสง่ผลตอ่การรับรู้ความยตุิธรรมใน
องค์กร และส่งผลต่อพนัธะสญัญาในการท างาน และพฤติกรรมไม่เหมาะสมในองค์กรของสมาชิก
องค์กรโดยล าดับ อีกทัง้ยังตัง้สมมติฐานอีกด้วยว่า แนวคิดทางจริยธรรมจะท าให้ความสัมพันธ์
เช่ือมโยงระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและความยตุิธรรมในองค์กรเป็นกลาง กลุ่มตวัอย่าง เป็น
ลกูจ้าง 1,000 คน ในบริษัทมหาชนซึง่ก าลงัปฏิบตัิงานขนสง่ด้านการบินในประเทศตรุกีจาก 1926 คน
ซึง่ถกูสุม่คดัเลือกเพื่อเป็นผู้ เข้าร่วม โดยก าหนดเป็นพนกังานเต็มเวลาและมีการติดตอ่โดยตรงเป็น
ประจ ากับผู้ จัดการของพวกเขา เก็บข้อมูลด้วยแบบ วัดภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม (Ethical 
Leadership Scale (ELS)) และแบบค าถามสถานะทางจ ริยธรรม  (The ethical position 
questionnaire (EPQ)) ผลการวิจัยชีช้ัดว่า ภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่พนัธะสญัญาในการท างาน และความประพฤตไิม่เหมาะสมในองค์กร 
  อลนั ลอว์ตนั และอิลนิ่า แพซ (Alan Lawton & Iliana Paez, 2014: 639-649) ศกึษา
การพฒันาโครงร่างของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยกลา่วถึงวรรณกรรมนีร้วมทัง้โครงร่างซึง่พิสจูน์
ค าถาม 3 ข้อท่ีประสานกนัอยู ่ได้แก่ 1) ใคร คือ ผู้น าเชิงจริยธรรม และอะไรเป็นลกัษณะเฉพาะของ
พวกเขา 2) ผู้น าเชิงจริยธรรมท าสิง่ท่ีพวกเขาต้องท าอยา่งไร 3) ท าไม ผู้น าเชิงจริยธรรมต้องท าตาม
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อย่างท่ีพวกเขาท า และ อะไรเป็นผลของภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม จากแนวคิดและวรรณกรรมสรุป
โดยรวมว่า 1) ผู้น าเชิงจริยธรรมมีลกัษณะเด่นประกอบด้วยคณุงามความดี (virtue) การยึดหลกั
คณุธรรมความซื่อสตัย์ (integrity) และความถกูต้องแท้จริง (authenticity) 2) ผู้น าเชิงจริยธรรมท า
สิ่งท่ีพวกเขาต้องท าด้วยความรับผิดชอบอย่างหนักแน่น (responsibility seriously) การเข้าใจ
ความรู้สกึ (sensitive) ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม รวมจดุในเร่ือง “การคิด
อยา่งรู้แจ้งโดยอตัโนมตัิ” (autonomous subject of Enlightenment thinking) 3) เหตผุลท่ีผู้น าเชิง
จริยธรรมต้องท าตามอยา่งที่พวกเขาท า และผลของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เป็นการรวมจดุสมัพนัธ์
เช่ือมโยงระหวา่งภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและประสทิธิภาพในการน าให้เกิดจ านวนผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์ 
มิติที่แตกตา่งน าไปสูภ่าวะผู้น าเชิงจริยธรรมถกูทดสอบและน าเสนอออกมาในรูปแบบวงกลม 3 วง
ท่ีประสานกันอยู่  ได้แก่  คุณงามความดี  (virtue) วัตถุประสงค์  (purpose) และการปฏิบัติ 
(practice) โครงร่างนีน้ าเสนอกระบวนการท่ีผสมผสานไปสู่ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และอภิปราย
ว่า งานวิจยัในอนาคตจะใช้โครงร่างแบบองค์รวมนีแ้ละประยกุต์ใช้ไปสู่ส่วนหรือบริบทท่ีแตกต่าง
ตอ่ไป  
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมในประเทศและต่างประเทศ
ดงักล่าว พบว่า การศึกษาเก่ียวกบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความหลากหลายในการศึกษาทัง้มิติ
ของการพฒันาโครงร่างของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในเชิงวรรณกรรมของ อลนั ลอว์ตนั และอิลิน่า 
แพซ (Alan Lawton & Iliana Paez. 2014: 639-649) ท่ีตอบค าถาม 1) ใคร คือ ผู้น าเชิงจริยธรรม 
และอะไรเป็นลักษณะเฉพาะของพวกเขา  2) ผู้น าเชิงจริยธรรมท าสิ่งท่ีพวกเขาต้องท าอย่างไร  
3) ท าไม  ผู้น าเชิงจริยธรรมต้องท าตามอย่างท่ีพวกเขาท า  และ อะไรเป็นผลของภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม  วา่ 1) ผู้น าเชิงจริยธรรมมีลกัษณะเดน่ประกอบด้วยคณุงามความดี (virtue) การยดึหลกั
คณุธรรมความซื่อสตัย์ (integrity) และความถกูต้องแท้จริง (authenticity) 2) ผู้น าเชิงจริยธรรมท า
สิ่งท่ีพวกเขาต้องท าด้วยความรับผิดชอบอย่างหนักแน่น (responsibility seriously) 3) เหตุผลท่ี
ผู้น าเชิงจริยธรรมต้องท าตามอย่างท่ีพวกเขาท า และผลของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  เป็นการรวม
จุดสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและประสิทธิภาพในการน าให้เกิดจ านวน
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์  ซึง่เป็นการตอบค าถามของงานวิจยัในเชิงวรรณกรรม  เป็นแนวคิดให้ผู้วิจยั
ท่านอ่ืนสามารถก าหนดแนวทางเพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้หลากหลายมากขึน้ ทัง้ใน
ประเด็นศึกษารูปแบบการสร้างเสริมภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม ดังงานวิจัยของปัทมา แคนยุกต์ 
(2554: บทคดัย่อ) ท่ีพบการวิเคราะห์สอดคล้องกบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical  Leadership)  
ของปีเตอร์  จี  นอร์ทเฮาส์  (Peter G Northouse) มี  5 ประการ การให้ความเคารพผู้ อ่ืน  การ
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บริการผู้ อ่ืน  การแสดงถึงความเท่ียงธรรม  ยืนหยดัความซื่อสตัย์ และสรรค์สร้างความเป็นทีมงาน 
,  ทัง้ในประเด็นการศึกษาโมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ของ สธุาสินี  แม้นญาติ ; กนกอร  สมปราชญ์; และ ทรงศกัดิ์  ภูสีอ่อน 
(2557: 82-83) โดยศึกษาระดับภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม  
พบว่า  พฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายตวัแปร
สงัเกต  พบว่า  มีเพียงตวัแปรสงัเกตความผกูพนัต่อองค์การ  ความรับผิดชอบและความซื่อสตัย์ ท่ี
มีพฤติกรรมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  นอกนัน้มีพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก , ทัง้ในประเด็นการสร้าง
และพฒันาเคร่ืองมือวดัพหุระดบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของ ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์  (2558: 136) 
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารเป็นตวัแปรพหุระดบั  เม่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบ
วดัพหรุะดบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ในการวิเคราะห์ระดบักลุ่มแบบวดัมีความเท่ียงตรงเชิงเสมือน 
และมีความเช่ือมั่นในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability) ในระดับท่ีเช่ือถือได้ส าหรับ 
การน าไปใช้ , ทัง้ในประเด็นอิทธิพลภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมตอ่องค์กร ของ ออซกูร์ ดีมีต้าส์ (Ozgur 
Demirtas. 2013: 273-284) พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อ
พันธะสญัญาในการท างาน และความประพฤติไม่เหมาะสมในองค์กร จึงเป็นเคร่ืองแสดงและ
ยืนยนัได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมควรแก่การศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพฒันาผู้น าให้เป็นผู้น า 
ท่ีดี อนัสง่ผลส าคญัตอ่การพฒันาองค์กรในภาพรวมขึน้ไป 

3. เอกสารที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม 
3.1 ความหมายของการฝึกอบรม 

  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และประสิทธิผลในการท างาน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับ
เทคนิควิธีการต่างๆ เป็นเคร่ืองมือพัฒนาด้านพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างความรักใคร่ 
สามัคคี ลดปัญหาความขัดแย้ง เป็นผลดีให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน รู้สึกศรัทธา 
จงรักภกัดี และเกิดความเหนียวแน่นในองค์กร ในท่ีนี ้มีค าศพัท์ ๓ ค า ได้แก่ การศึกษา การพัฒนา 

และการฝึกอบรม ท่ีมีความหมายสมัพนัธ์เน่ืองกนั แตมี่ความแตกตา่งกนัดงัท่ี ทวีป อภิสทิธ์ิ (2553: 3 
– 4) อธิบายไว้วา่ “ ค าวา่ การศึกษา (Education) ซึง่มีความหมายวา่ การท าให้คนมีความรู้ (To make 
people know) นัน้ จะมีความหมายกว้างขวางมาก คือ ไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีท าให้คนมีความรู้ ไม่ว่าจะ
เป็นทางลบหรือทางบวกก็อยู่ในความหมายของค าว่า การศึกษาทัง้สิน้ ส่วนค าว่า การพัฒนา 
(Development) นั น้ มีความหมายว่า การท าให้คนเจริญงอกงาม (To make people grow) มี
ความหมายวา่ อะไรก็ตาม ท่ีสามารถท าให้คนเจริญก้าวหน้าดีขึน้กวา่เดิมแล้วก็จะจดัอยูใ่นความหมาย
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ของ “การพัฒนา” ทัง้สิน้ ส่วนค าว่า การฝึกอบรม (Training) นัน้ มีความหมายว่า การท าให้คน
เหมาะสมกับงาน (To make pelple fit for the job) นั่นคือ การฝึกอบรมจะเน้นในเร่ืองการท าให้คน
เหมาะสมกบังาน ต าแหน่งหน้าท่ี หรือเหมาะสมกบัอาชีพต่างๆ” ดงันัน้ นกัวิชาการทัง้หลายได้นิยาม
ความหมายของการฝึกอบรมไว้ เช่น 
  โกลด์สไตน์และฟอร์ด (ชูชัย สมิทธิไกร , 2556: 8 อ้างอิงจาก Goldstein & Ford, 
2002) ให้ความหมายว่า การฝึกอบรมบุคลากร (personnel training) คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skill) ความสามารถ (ability) และ
ทศันคติ (attitude) ของบคุลากร ซึง่จะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบตัิงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ
สงูขึน้  
  ฮอฟเฟอร์ จอร์จ และวลาซิช (Hoffer, A., George, F.J., & Valacich, S.T. n.d: 1) กล่าว
ว่าการฝึกอบรม หมายถึง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้อย่างหลากหลายในงานต่าง ๆ ท่ีตนเอง
เก่ียวข้องในองค์การและให้มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือท่ีต้องน าไปใช้ปฏิบตัิหน้าท่ีจนเกิดความ
ช านาญ 
  สมคิด บางโม (2556: 14) นิยามไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการท างานของบคุคล โดยมุง่เพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ และทศันคติ อนัจะน าไปสูก่าร
ยกมาตรฐานการท างานให้สงูขึน้ 
  สมชาต ิกิจยรรยง (2545:15) ได้กลา่ววา่ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจะท า
ให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความรู้  (Knowledge) เกิดความเข้าใจ (Understanding) เกิดความ
ช านาญ (Skill) และเกิดเจตคติ (Attitude) ท่ีดีเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จนกระทัง่ให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
  ยงยุทธ เกษสาคร (2543: 23) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการอย่าง
หนึ่งในการพฒันาองค์กร โดยอาศยัการท างานอย่างเป็นระบบขัน้ตอน มีการวางแผนและเป็นการ
กระท า ท่ีต่อเน่ืองโดยไม่มีการหยุดยัง้ ซึ่งการกระท าทัง้หมดก็เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูน
ทักษะ ความช านาญ ตลอดถึงการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ 
เปลี่ยนแปลงเจตคติเก่าๆ ความเช่ือดัง้เดิมท่ีล้าสมยัและเสื่อมถอย เพื่อให้บงัเกิดเจตคติใหม่ๆ ที่มี
ประโยชน์ตามความประสงค์ขององค์กร การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยเพิ่มพูน
ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในองค์กร อันจะก่อให้เกิด
ประสิทธิผล ตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
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  นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2544: 3) ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมท่ีจดั
ขึน้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะหรือความช านาญ (Skills) และทัศนคติ 
(Attitude) ท่ีเหมาะสมให้เกิดขึน้แก่บุคลากรอนัจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลกัษณะท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ (Organization Goal) และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 
(Environment) เพื่ อยกระดับมาตรฐานการท างานให้สูงขึ น้  และท าให้บุคลากรมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมากยิ่งขึน้  
  จากความหมายการฝึกอบรมของนักวิชาการดังกล่าว มีเป้าหมายท่ีสอดคล้อง
เหมือนกัน นัน่คือ เป็นไปเพื่อการพฒันาบคุคลหรือทรัพยากรมนษุย์ให้ดียิ่งขึน้ มีความสมัพนัธ์
เก่ียวข้องกบัค าวา่ การศกึษา (Education) และค าวา่ การพฒันา (Development) ดงันัน้ สามารถ
สรุปความหมายได้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากร
มนุษย์ อย่างเป็นระบบขัน้ตอนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความรู้ความสามารถ เพิ่มพูน
ทักษะความช านาญ ปรับเจตคติและพฤติกรรมให้เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์การ 
(Organization Goal) และสงัคมนิยม (Socialization) เพื่อยกระดบัการปฏิบตัิงานของบคุลากรให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูขึน้ และความเจริญก้าวหน้าขององค์กรตอ่ไป  

3.2 ประเภทของการฝึกอบรม 
   การจดัประเภทของการฝึกอบรมมีการจ าแนกแบง่ไว้หลายประเภท ตามเกณฑ์ในการ
จ าแนกของการศึกษาต่างๆ หากจ าแนกสรุปตามประเภทใหญ่ๆ สามารถสรุปได้เป็น 4 ประเภท 
ตามท่ี ทวีป อภิสทิธ์ิ (2553: 5 – 6) ได้จ าแนกไว้ ดงันี ้
   1) การฝึกอบรมก่อนท างาน (Pre Promotional Training) เป็นการฝึกอบรมท่ี
จดัให้แก่บุคคลก่อนจะเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีการงาน เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ลักษณะงานท่ีจะท าโดยไม่เกิดความกังวลใจว่าตนเองจะเร่ิมต้นท างานอะไร อย่างไร กับใคร 
จะต้องพบปะกับผู้ ใดบ้าง ฯลฯ เป็นต้น การฝึกอบรมก่อนการท างานนีป้กตินิยมท ากันในช่วงท่ี
ข้าราชการหรือพนกังานบริษัทห้างร้านผ่านการสอบคดัเลือกได้แล้วก่อนจะเร่ิมเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีใน
หน่วยงาน หรือบริษัทห้างร้านนัน้ๆ ก็จะจดัการฝึกอบรม หรือให้การปฐมนิเทศแก่ข้าราชการและ
พนกังานเหลา่นัน้ก่อนสง่ไปปฎิบตัิงาน 
    2) การฝึกอบรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่  (Inservice Training) เป็นการ
ฝึกอบรมท่ีจดัให้กบับคุลากรประจ าการท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีไปแล้วเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึง่บคุลากร
เหล่านีจ้ าเป็นจะต้องได้รับการเสริมความรู้ ความเข้าใจ หรือพัฒนาด้านเทคนิคใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้ หรือบางหน่วยงานก็อาจต้องการ
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แก้ปัญหาและความขดัแย้งหรือความเข้าใจผิดท่ีบุคลากรของหน่วยงานนัน้มีอยู่ให้หมดไป ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนัน้ๆ ก็จะใช้วิธีการ
ฝึกอบรมประเภทนี ้เท่ากบัเป็นการเคาะสนิมบคุลากรของหน่วยงานนัน้ๆ 
   3) การฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจ  (Specialized Training) การ
ฝึกอบรมแบบนีจ้ะจดัขึน้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะกลุม่เปา้หมาย และตามความต้องการเฉพาะของผู้ ท่ี
จะเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละวิชาชีพ หรือตามความ
จ าเป็นเร่งด่วนของปัญหาส าคญัๆ ท่ีเกิดขึน้และมีความจ าเป็นจะต้องฝึกอบรมให้เป็นกรณีพิเศษ 
ตวัอย่างเช่น ธนาคารเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินจากระบบเดิมใช้คนจ่ายมาเป็นระบบจ่ายโดยใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ก็จ าเป็นต้องฝึกอบรมพนักงานท่ีจะใช้เคร่ืองจ่ายเงินคอมพิวเตอร์เป็นกรณี
พิเศษโดยเฉพาะขึน้มา เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับจ่ายเงิน ทัง้นีเ้พื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและผลเสียหายแก่ธนาคารท่ีจะเกิดขึน้ตามมา เป็นต้น 
   4) การฝึกอบรมประเภทการสัมมนา  (Seminar) การสัมมนาคือการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึง่กนัและกนัในระหวา่งผู้ เข้าร่วมสมัมนา ผลจาก
การสมัมนาจะช่วยสร้างความเข้าใจท่ีดี สร้างความชดัเจนและถูกต้องแก่ผู้ เข้าร่วมสมัมนา ซึ่งจะ
สง่ผลให้การปฏิบตัิงานในเร่ืองท่ีสมัมนากนันัน้ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การจดัสมัมนาดงักลา่ว
นีจ้ดัวา่เป็นการฝึกอบรมประเภทหนึง่เช่นเดียวกนั  
   จากการจัดประเภทการฝึกอบรมของ ทวีป อภิสิทธ์ิ (2553: 5 – 6) เป็นการจัด
ประเภทตามกลุ่มบุคคล 4 คือ บุคคลก่อนปฏิบัติงาน , บุคลากรประจ าการ, บุคลากรเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย และบุคลากรทั่วไป การจะจัดการฝึกอบรมประเภทใดให้มีความเหมาะสมแก่
บุคลากรแบบไหนขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์การฝึกอบรมและการพิจารณาประโยชน์ในด้านการ
พฒันา เพราะหากจดัประเภทการฝึกอบรมไม่เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของบุคลากร หรือไม่เหมาะสม
กบัวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมท่ีตัง้ไว้ ประสิทธิผลของการฝึกอบรมย่อมลดลง ดงันัน้ ผู้ ฝึกอบรม
จงึควรพิจารณาด าเนินการฝึกอบรมให้ตรงตามประเภทโดยแท้ 

3.3 ทฤษฎีทางจติวิทยาการฝึกอบรมภาวะผู้น า 
  ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีสามารถน ามาใช้ในการฝึกอบรมมีมากมายหลายทฤษฎี เช่น 
ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีพัฒนาคุณธรรม เป็นต้น ส าหรับการฝึกอบรมในงานวิจัยนีเ้น้นการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น า โดยเฉพาะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ซึ่ง
ทฤษฎีท่ีผู้น าทัง้หลายจ าต้องใช้เป็นทักษะในการบริหารองค์กร คือ ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎี
พฒันาคณุธรรม ตามท่ีนกัวิชาการทัง้หลายได้แสดงไว้ ดงันี ้
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  3.3.1 ทฤษฎีแรงจูงใจและเสริมแรง (Motivation and Reinforcement Theory) 
    การใช้แรงจูงใจ เป็นรูปแบบ/วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพทางจิตวิทยาในการ
ผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมมุ่งหน้าสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จตามความต้องการขององค์กร 
ดังนัน้ ผู้ น าท่ีประสบผลส าเร็จในการน าองค์กรจึงจ าต้องรู้จักวิธีการใช้แรงจูงใจในการผลักดัน
บุคลากรให้มีพฤติกรรมเพียรพยายาม มุ่งหน้าสู่ เป้าหมายขององค์กร ในท่ีนี  ้ฮอดเกตต์ส 
(Hodgetts, 1999: 57) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงซึ่งควบคุม
พฤติกรรมของคนอ่ืน เกิดจากความต้องการ (needs) พลงักดดัน (drives) หรือความปรารถนา 
(desires) ท่ีจะผลกัดนัให้คนพยายามดิน้รนเพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ พฤติกรรมของ
คนถกูก าหนดและควบคมุโดยการจูงใจต่างๆ แรงจงูใจเหล่านีย้งัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
คนอีกด้วย การจงูใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของ การบริหาร คือ ความต้องการความรักความเอาใจ
ใส่ (affiliative needs) ความต้องการอ านาจ (power needs) และความต้องการความส าเร็จ 
(achievement needs) ดงัภาพประกอบ 6 
 
 
    
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แรงจงูใจและเสริมแรง 

    จากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจ (Motivation) นกัวิชาการเร่ิมต้นศกึษา
จากพืน้ฐานความต้องการของมนุษย์ และพัฒนาเป็นทฤษฎีการจูงใจ ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจท่ีนิยม
ประยกุต์ใช้กนัมาก ได้แก่ ทฤษฎีแรงจงูใจของ มาสโลว์ ( The Maslow Motive Theory), ทฤษฎีสอง
ปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก ( The Herzberg Two-Factors Theory) และทฤษฎีแรงจูงใจ 3 ประการ 
ของ Mcclelland และทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Theory) อนัเป็นทฤษฎี

ความตอ้งการ 
Need or Desire 

แรงขบั 
Drive 

สิง่จงูใจ 
Motivation 

พฤตกิรรม 
Behavior 

เป้าหมาย  
Goals 

ก าหนดทศิทาง 
ใหเ้กดิความพงึพอใจ  

(Provides Satisfaction) 

เกดิเสรมิแรงความตอ้งการ 

เริม่พฤตกิรรม 
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ท่ีศึกษาถึงความต้องการของมนุษย์ การตอบสนอง สร้างความพอใจ ให้การเสริมแรงจนเกิด
พฤติกรรมใหม ่ดงันี ้
    ทฤษฎีแรงจูงใจของ มาสโลว์ ( The Maslow Motive Theory): มาสโลว์ 
(Maslow, 1960: 66 – 67) ได้ตัง้ทฤษฎีเก่ียวกบัการจงูใจ โดยสรุปข้อสมมตุิฐานของมนษุย์ ดงันี ้
     1) มนุษย์มีความต้องการโดยธรรมชาติ ซึ่งความต้องการมีอยู่เสมอ
และไม่มีท่ีสิน้สุด แต่สิ่งท่ีมนุษย์ต้องการนัน้ขึน้อยู่กับว่า เขามีสิ่งนัน้อยู่แล้วหรือยงั ขณะท่ีความ
ต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอ่ืนในล าดับท่ีสูงขึน้เป็นล าดับต่อมาจะเข้ามา
แทนท่ี กระบวนการนีไ้ม่มีวนัสิน้สดุ โดยจะเร่ิมต้นตัง้แตเ่กิดจนตาย 
     2) ธรรมชาติของความต้องการในสิ่งที่ม ีอยู่ เด ิม  พบว่า ความ
ต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจงูใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการท่ีไม่ได้
รับการตอบสนองเท่านัน้ท่ีเป็นสิง่จงูใจของพฤตกิรรมมนษุย์ 
     3) ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล าดับขั ้นตามความส าคัญ 
กล่าวคือ เม่ือความต้องการในระดบัต ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดบัสูงก็จะ
เรียกร้องให้มีการตอบสนองทนัที และได้แบง่ระดบัความต้องการของมนษุย์ตัง้แตร่ะดบัต ่าสดุไปถึง
สงูสดุ 5 ระดบั ตามภาพประกอบ 7 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 ล าดบัขัน้ความต้องการของมนษุย์ ท่ีมา: มาสโลว์ (Maslow, 1960: 67) 

ความตอ้งการทางกายภาพ ((Physiological needs) 

ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety needs) 

ความตอ้งการไดร้บัยกยอ่งตนเอง 
(Self-esteem needs) 

 ความตอ้งการศกัยภาพ  
 ในตนเอง (Self- 
 actualization needs)  

ความตอ้งการทางสงัคม ไดแ้ก่ (Social needs) 
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     1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) ได้แก่  ความ
ต้องการอนัเป็นความสขุสบายทางกาย เช่น อาหารการกิน เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั 
การหลบันอน  
     2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety or security needs) 
ได้แก่ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภยัจากโจรผู้ ร้ายและอุบตัิเหตุ การมีสขุภาพดี 
การมีอาชีพการงานท่ีมัน่คง เงินเดือนและสวสัดิการท่ีเพียงพอ 
     3) ความต้องการทางสงัคม ได้แก่ (Social needs) ความต้องการยอมรับ
ทางสงัคม การมีความรักและสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว ท่ีท างาน ชุมชน และสงัคม การได้รับ
มิตรภาพและความเอือ้อาทรจากครอบครัว บคุคลรอบข้าง และผู้น าขององค์กร 
     4) ความต้องการได้รับนิยมยกย่อง นับถือตนเอง (Self-esteem needs) 
ได้แก่ การมีความเช่ือมัน่และนบัถือในตนเอง ความส าเร็จจนเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนทัง้หลาย 
ความมีอิสระและเสรีภาพในการท างาน  
     5) ความต้องการพฒันาศกัยภาพของตนเอง (Self-actualization needs) 
เป็นความต้องการขัน้สงูสดุของมนุษย์ ท่ีไม่ต้องกังวลเร่ืองปากท้อง ความปลอดภยั ความรักจาก
คนอ่ืนหรือสงัคม และความนิยมนบัถือตลอดถึงเกียรติยศช่ือเสียง มนษุย์จะพฒันาศกัยภาพตนเอง 
เพราะสนใจรักท่ีจะท า ให้ไปถึงขีดสดุของศกัยภาพของตนเอง     
    ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (The Herzberg Two-Factors Theory) 
    เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1966 quoted in Hodgetts, 1999: 44 - 47) ได้
ศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจในงานของพนกังาน อนัเป็นแรงจงูใจให้
พนกังานมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงานเป็นอยา่งมาก โดยมีสมมติฐานวา่ ความพงึพอใจในงานท่ี
ท าจะเป็นสิ่งจูงใจส าหรับผลการปฏิบตัิงานท่ีดี องค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้เกิดความสขุจากการ
ท างานมี 2 ประเภท คือ 
     1) ปัจจยัจงูใจ (Motivator factors) เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ เป็น
ปัจจยัสนบัสนนุให้บคุคลท างานเพิ่มมากขึน้ อนัเน่ืองมาจากแรงจงูใจภายในท่ีเกิดจากการท างาน 
เป็นปัจจยัน าไปสูก่ารพฒันาทศันคติทางบวกและการจงูใจท่ีแท้จริง ได้แก่ 
      1.1) ความส าเร็จของงาน (Achievement) คือ ความส าเร็จท่ีได้รับ
เม่ือผู้ปฏิบตัิงานเกิดความรู้สึกว่าเขาท างานส าเร็จ หรือมีความต้องการท่ีจะท างานให้ส าเร็จ สิ่งท่ี
จ าเป็นนัน้ก็คือ งานนัน้ควรเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถ แรงจงูใจเก่ียวกบัความส าเร็จของงาน
ประกอบด้วย 2 สิง่ คือ ระดบัของแรงจงูใจในความส าเร็จ และความสามารถในการท่ีจะท างานนัน้ 
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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
ความก้าวหน้าโดยการพฒันาให้เกิดทกัษะใหม่ๆ  มีความสามารถและเต็มใจท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ 
      1.3) การยอมรับนับถือ (Esteemed) เป็นผลมาจากความส าเร็จ ซึ่ง
การยอมรับนบัถือมีหลายรูปแบบ เช่น การชมเชยด้วยค าพูด หรือการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การให้การเสริมแรงบอ่ยๆ เป็นสิง่จ าเป็นท่ีจะท าให้เกิดแรงจงูใจตอ่เน่ืองกนัไป 
      1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) เมื่อบคุคลได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบในการตัดสินใจเก่ียวกับงานของเขา จะช่วยท าให้เขาเกิดความรู้สึกผูกพัน บุคคล
ต้องการมีโอกาสท่ีจะรับผิดชอบ ถ้าเกิดความรับผิดชอบขึน้แล้ว การถกูควบคมุจากภายนอกก็จะ
ลดลง 
      1.5) ลักษณะของงาน (The work itself) ความพึงพอใจในงานของ
บคุคลนัน้ขึน้อยู่กบัการได้ปฏิบตัิงานท่ีพึงพอใจด้วย ลกัษณะของงานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้
ปฏิบตัิจะต้องท้าทายความรู้ความสามารถ ไม่จ าเจ และสร้างความรู้สกึว่ามีความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน 
     2) ปัจจยัปอ้งกนัรักษาหรือปัจจยัสขุวิทยา (Hygiene factors) บางครัง้อาจ
ใช้ค าว่าปัจจัยบ ารุงรักษา (maintenance) เป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน เป็น
แรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากสภาวะแวดล้อมในการท างาน เป็นตวัท่ีมีความส าคญัน้อยมาก เม่ือ
เทียบกบัปัจจยัจงูใจ ได้แก่ 
      2.1) เงินเดือน (salary) หรือค่าตอบแทน (compensate on) หมายถึง 
ผลตอบแทนจากการท างานซึง่อาจจะเป็นในรูปของคา่จ้าง (wages) เงินเดือนหรือสิง่อ่ืนๆ ท่ีได้รับจาก
การปฏิบตัิงาน 
      2.2) โอกาสก้าวหน้า (possibility of growth) หมายถึง การท่ีบคุคลมี
โอกาสได้รับแต่งตัง้ โยกย้ายสบัเปลี่ยนต าแหน่งในหน่วยงานท่ีมีชัน้ยศสงูขึน้ หรือมีทกัษะเพิ่มขึน้ใน
วิชาชีพ  
      2.3) ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน (interpersonal relationship) หมายถึง 
การพบปะสงัสรรค์ของบุคคลอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ ใต้บงัคบับญัชา ใน
สถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั 
      2.4) สถานภาพ (status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสายตา
คนอ่ืน หรือเป็นการรับรู้จากบคุคลอ่ืนวา่บคุคลนัน้ๆ อยูใ่นฐานะต าแหน่งใดในองค์การ 
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      2.5) การนิ เทศ (supervision) หมายถึ ง สถานการณ์ ท่ีผู้ นิ เทศ
สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้ท างานได้ ไมว่่าจะเป็นสถานการณ์ท่ีมีลกัษณะอยูใ่นขอบเขต 
หรือเป็นการท างานอิสระก็ตาม 
      2.6) นโยบายและการบริหาร (policy and administration) หมายถึง 
ความสามารถในการจดัล าดบัเหตกุารณ์ต่างๆ ของการท างาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นนโยบายทัง้หมด
ของหน่วยงานตลอดจนความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกบันโยบายนัน้ 
      2.7) สภาพแวดล้อมในการท างาน (working condition) หมายถึง 
สภาพท่ีเหมาะสมในการท างาน ปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือความสะดวกสบายในการ
ท างาน รวมทัง้ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
      2.8) สภาพความเป็นอยู่ (person life) หมายถึง สถานการณ์ของ
บุคคลท่ีท าให้มีความสขุในช่วงเวลาท่ีไม่ท างาน ซึ่งท าให้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่องาน
ของเขา 
      2.9) ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (job security) หมายถึง 
ความรู้สกึปลอดภยัวา่ จะได้ท างานในต าแหน่งและสถานท่ีนัน้อยา่งมัน่คง 
    ทฤษฎีความต้องการ 3 ประการ ของแมคเคลนแลนด์ (Mcclelland ’s 
Theory of Needs): ทฤษฎีนีพ้ัฒนาขึน้ โดย David Mcclelland และเพื่ อนร่วมงานของเขา 
ประมาณช่วงปี ค.ศ, 1961 เขาแบง่ความต้องการเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความต้องการความส าเร็จ 
ความต้องการอ านาจ และความต้องการความสัมพันธ์ (Kreitner & Kinicki, 2008; Robbins & 
Judge, 2017 อ้างอิงจาก รัตติกรณ์ จงวิศาล 2561: 132-133) มีรายละเอียดดงันี ้
     1) ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) หรือแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ เป็นแรงขบัเพ่ือไปสูค่วามเป็นเลิศ เพ่ือความส าเร็จในความสมัพนัธ์ท่ีถกูก าหนดด้วยมาตรฐาน 
เป็นความต้องการท่ีจะมีผลงานท่ีดีเยี่ยม มีความต้องการท่ีจะบรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ ต้องการ
บรรลมุาตรฐานท่ีดีเลิศ (standard of Excellence) ลกัษณะคนท่ีมีความต้องการความส าเร็จหรือ
ความสมัฤทธ์ิ คือ เป็นคนท่ีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะมีความรับผิดชอบในการท างาน มี
การตัง้เป้าหมายไว้สูงกว่าปกติ ชอบเสี่ยงกับเป้าหมายนัน้และสนุกกับการท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนัน้ ต้องการแข่งขนักับตวัเอง ต้องการประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานท่ี
ยากและท้าทาย ในปัจจุบันคนท่ีมีความต้องการความส าเร็จสูง ดูจะเป็นท่ีต้องการขององค์การ
สมยัใหม ่เห็นได้จากลกัษณะสมรรถนะหลกั ท่ีองค์การสว่นใหญ่ก าหนด (Competency)  
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     2) ความต้องการอ านาจ (Need for Power) หรือแรงจูงใจใฝ่อ านาจ เป็น
ความต้องการให้ผู้ อ่ืนคล้อยตาม ท าให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตามแบบท่ีต้องการ หรือต้องการท่ีจะควบคมุผู้ อ่ืน 
โน้มน้ามผู้ อ่ืนให้ท าในสิ่งท่ีตนต้องการ หรือไม่ท าในสิ่งท่ีตนไม่ต้องการ ลักษณะของคนท่ีมีความ
ต้องการอ านาจสงู มีลกัษณะดงันี ้คือ มีความปรารถนาท่ีจะมีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืน และมีกิจกรรมในการ
ควบคมุเหนือผู้ อ่ืน 
     3) ความต้องการความสัมพันธ์ (Need for Affiliation) หรือแรงจูงใจใฝ่
สมัพนัธ์ เป็นความปรารถนาการเป็นมิตร และเป็นความต้องการรักษาสมัพนัธภาพท่ีใกล้ชิดกบัคนอ่ืน 
ลกัษณะของคนท่ีมีความต้องการความสมัพันธ์ คือ มีความปรารถนาการยอมรับ ความเป็นมิตร 
และความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างบุคคล มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัให้เข้ากับผู้ อ่ืน มีความใส่ใจและเห็น
ความส าคญัในความรู้สกึของผู้ อ่ืน ชอบท างานร่วมกบัคนท่ีเป็นเพื่อนกนัหรือคนท่ีให้ความร่วมมือหรือ
เป็นมิตร 
    ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Theory) ทฤษฎี
การเสริมแรงของสกินเนอร์นี ้คอสเตอร์ (Coster, 1972: 15) ได้กล่าวไว้ว่า สกินเนอร์เป็นผู้ สืบสาน
แนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเช่ือว่าพฤติกรรมท่ีมนษุย์แสดงออกมาเพื่อการตอบสนอง
จะเป็นไปในทิศทางใดนัน้ขึน้อยู่กบัวิธีการเสริมแรงท่ีได้รับหรือสิ่งเร้า ซึง่มีการเสริมแรงทัง้ทางบวก
และทางลบ จึงได้ช่ือว่า จิตวิทยา เอส อาร์ (Stimulus Response Psychology) สกินเนอร์ มี
ความเห็นวา่ พฤติกรรมการปฏิบตัิงานจะเปลี่ยนไปตามเง่ือนไขของผลลพัธ์หรือตวัเสริมแรง โดยใช้
เง่ือนไขจากตวัผู้ปฏิบตัิงานเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจด้วยการให้รางวลัหรือการ
ลงโทษ จะเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมท่ีผู้บริหารจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัทีมงานของตน มีดงันี  ้
     1) ระบบการให้รางวลั หรือการเสริมแรงทางบวก ในการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารจะต้องเลือกสิ่งเสริมแรงท่ีมีพลงัไปในทางบวกท่ีส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งพฤติกรรมท่ีต้องการ 
เช่น การให้เงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม หรือการมอบงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบตัิงานได้ปฏิบตัิงานบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับรางวลัเป็นผลตอบแทน 
     2) ระบบการลงโทษหรือการเสริมแรงทางลบ ถ้าพนกังานท าผิดจะถกูลงโทษ 
การลงโทษควรท าอย่างเป็นขัน้ตอน ตัง้แต่การว่ากล่าวตกัเตือน การลงโทษทางวินัย จนถึงความผิด
ร้ายแรงขัน้ให้ออก ปลดออกหรือไลอ่อก ทัง้นีต้้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ 
    กลา่วโดยสรุป ทฤษฎีแรงจงูใจของ มาสโลว์ (The Maslow Motive Theory) และ
ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก ( The Herzberg Two-Factors Theory ) ทฤษฎีความต้องการ 
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3 ประการ ของ Mcclelland และทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Theory) 
แสดงให้เห็นแนวคิดหลกัทฤษฎีทางจิตวิทยาในการตอบสนองความต้องการ  (Need or Desire) 
ของมนษุย์ โดยใช้หลกัการเสริมแรง (Reinforcement) เพื่อให้มนษุย์เกิดความพงึพอใจเป็นแรงผลกัดนั
ให้เพียรพยายามมุ่งมัน่สู่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่แตกต่างโดยสิน้เชิงจากแนวคิดละความต้องการหรือ
ความอยาก (ตณัหา) ทางพระพทุธศาสนาท่ีปรากฏแสดงไว้ว่า ความต้องการของมนุษย์ไม่มีท่ีสิน้สดุ 
ตราบใดท่ีมนุษย์ยงัมีกิเลสตณัหาอยู่ ตราบนัน้ความต้องการของมนุษย์ก็มีต่อไปไม่มีท่ีสิน้สดุ ดงัค า
กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ในศัพท์ธรรมะว่า “ตัณหา” ท่ีพระรัฐบาลเถระได้กล่าวแสดงแก่
พระราชาโกพยะ ในธมัมทุเทสข้อท่ี 4 ในธัมมทุเทส ๔ ข้อ (พระไตรปิฎกฉบบั มมร, 2543: ข.ุเถร. เล่ม
ท่ี 53: 66) วา่ 
     “(1) โลกอนัชราน าเข้าไป ไมย่ัง่ยืน, (2) โลกไมมี่ผู้ ต้านทาน  
     ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน, (3) โลกไมเ่ป็นของตน จ าต้องละสิง่ทัง้ปวงไป,  
     (4) โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จกัอ่ิมเป็นทาสแห่งตณัหา ” ดงันี ้ 
    แนวคิดในทางพทุธศาสนาแสดงไว้ว่า วิธีปฏิบตัิกบัความต้องการ (ตณัหา) ไม่ใช่
การสนองตอบความต้องการ เพราะความต้องการมีแตจ่ะใหญ่เพิ่มมากขึน้ เม่ือมีความต้องการเพิ่ม
มากขึน้ก็ต้องเพียรสนองตอบความต้องการนัน้ด้วยวิธีต่างๆ จนอาจเบียดเบียนผู้ อ่ืนมากขึน้ได้ ดงันัน้ 
วิธีปฏิบตัิกับความต้องการ คือ ละหรือหยุดความต้องการไว้ตามสมควร ด้วยโยนิโสมนสิการว่า 
“พอเพียงแล้ว” เม่ือมนษุย์สามารถตดักิเลสตณัหาหมดสิน้ไปได้ ยอ่มเข้าถึงสภาวะหมดสิน้ทกุข์โดย
สิน้เชิงท่ีเรียกกันว่า “พระนิพพาน” ดังพุทธพจน์ท่ีตรัสตอบปัญหาของเทวดาในสัญโญชนสูตร 
(พระไตรปิฎกฉบบั มมร. ส .ส, 2543: เลม่ท่ี 24: 288) ท่ีแสดงไว้วา่  
      โลกมีความเพลดิเพลนิเป็นเคร่ืองประกอบไว้ วิตก 
     เป็นเคร่ืองเท่ียวไปของโลกนัน้ เพราะละตณัหาเสียไดข้าด  
     จึงเรียกว่านิพพาน” 
นอกจากนัน้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอริยมรรคมีองค์ 8 ว่าเป็นหนทางแห่งการละตณัหา 3 คือ 
กามตณัหา (ความอยากในกาม), ภวตณัหา (ความอยากเป็น), วิภวตณัหา (ความอยากไม่เป็น) 
ตามความในปฐมตณัหาสตูร (พระไตรปิฎกฉบบั มมร, 2543: ส .มหา. เลม่ท่ี 30: 173) ท่ีแสดงไว้วา่ 
      “ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ตณัหา ๓ อยา่งนี ้๓ อยา่งเป็นไฉน  
     คือ กามตณัหา ๑ ภวตณัหา ๑ วิภวตณัหา ๑ ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย 
     ตณัหา ๓ อยา่งนีแ้ล”. 
      “ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอนัประกอบ 
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     ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อก าหนดรู้ เพื่อความสิน้ไป เพื่อละตณัหา 
     ๓ อยา่งนีแ้ล อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน”  
      “ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ภิกษุในธรรมวินยันี ้ยอ่มเจริญสมัมาทิฏฐิ  
     อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปในการสละ ฯลฯ  
     ยอ่มเจริญสมัมาสมาธิ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ  
     น้อมไปในการสละ ดกู่อนภิกษุทัง้กลาย ภิกษุยอ่มเจริญอริยมรรค 
     อนัประกอบด้วยองค์ ๘ นี ้เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อก าหนดรู้ เพื่อความสิน้ไป  
     เพื่อละตณัหา ๓ อยา่งนีแ้ล”. 
    แนวคิดการละความต้องการ (ตณัหา) ในทางพระพทุธศาสนา ไม่ใช่เร่ืองไกลเกิน
จริงในทางปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้ทั่วไป ดังแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) ท่ีได้แสดงไว้เป็นท่ี
ประจกัษ์แจ้งแล้ว และเป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยาทางพระพทุธศาสนาท่ีน่าจะสามารถประยกุต์ใช้ในการ
พฒันาบุคลากรขององค์การควบคู่กับทฤษฎีจิตวิทยาดงัแสดงไว้ ให้บรรลุผลส าเร็จขององค์กรได้
อยา่งสมบรูณ์ ตอ่ไป 

3.4 เทคนิคการฝึกอบรม 
  ในการฝึกอบรมให้ได้ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จด้วยดีนัน้จ าต้องอาศยัเทคนิค
การฝึกอบรมท่ีดี สมคิด บางโม (2556: 85-94) ได้นิยามความหมายและสรุปเทคนิคการฝึกอบรม
ไว้ดงันี ้เทคนิคการฝึกอบรม คือ วิธีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพื่อให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้มากท่ีสดุในเวลาจ ากดั ส าหรับเทคนิคการฝึกอบรมมีอยู่หลายวิธี ส่วนใหญ่เป็น
เทคนิคที่ใช้ในกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพื่อพฒันาการเรียนรู้ แต่ทัง้นี ้ผู้ ฝึกอบรมสามารถพิจารณา
ประยกุต์น าไปใช้ในการพฒันาฝึกอบรมภาวะผู้น าตามความเหมาะสมได้เช่นกนั ดงัท่ี ทิศนา แขม
มณี (2545:152) ได้น าเสนอสรุปไว้ดงันี ้   
  3.4.1 เกม (Game) เป็นวิธีการหนึ่งซึง่สามารถนาไปใช้ในการสอนกลุ่มสมัพนัธ์ได้ดี 
โดยผู้ ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสร้างสถานการณ์หรือเกมการเล่นขึน้  แล้วให้ผู้ เข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาลงเล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาบางอย่างท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาก็ตดัสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง อนัมีผลออกมาในรูปของการ
แพ้การชนะวิธีนีจ้ะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาฝึกการแก้ปัญหาและเอาชนะอปุสรรค
ตา่งๆ  
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  3.4.2 บทบาทสมมติ (Role Playing) วิธีการนีมี้ลักษณะเป็นสถานการณ์สมมติเช่น
เดียว กับเกม แต่มีการก าหนดบทบาทของผู้ เล่นในสถานการณ์ท่ีสมมติขึน้มา แล้วให้ผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสวมบทบาทนัน้และแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศยับคุลิกภาพ ประสบการณ์
และความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลกั ดงันัน้วิธีการนีจ้ึงมีส่วนช่วยให้ผู้ เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนและผู้ อ่ืนอนั จะก่อให้เกิด
ความเข้าใจในตนเองและผู้ อ่ืนอยา่งลกึซึง้  
  3.4.3 กรณีตัวอย่าง (Case) เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งซึง่ใช้กรณี หรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้จริงๆ มาดัดแปลงและใช้เป็นตวัอย่างในการให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ศึกษา 
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนั เพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหานัน้ วิธีการนีจ้ะช่วย
ให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้รู้จกัคิดและพิจารณาข้อมลูซึง่กนัและกนั รวมทัง้การน าเอากรณี
ตา่งๆ ซึง่คล้ายคลงึกบัชีวิตจริงมาใช้ จะช่วยให้การเรียนรู้มีลกัษณะใกล้เคียงกบัความจริง ซึง่มีสว่นท า
ให้การเรียนรู้มีความหมายส าหรับผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามากขึน้ นอกจากนัน้ยงัเป็นวิธีการ
ท่ีช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ฝึกฝนการเผชิญ และแก้ปัญหาโดยไม่ต้องให้พบกับ
ปัญหาจริง  
  3.4.4 สถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือ การจ าลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ เข้าร่วม
การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้ลงไปอยู่ในสถานการณ์ และได้เรียนรู้เก่ียวกับความเป็นจริงให้ เร่ืองนัน้ 
วิธีการนีจ้ะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้มีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรม ต่างๆ ซึ่งใน
สถานการณ์จริงผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาอาจจะไม่กล้าแสดงเพราะอาจจะเป็นการเสี่ยงต่อ
ผลท่ีจะได้รับจนเกินไป  
  3.4.5 ละคร (Acting or Dramatiation) เป็นวิธีการท่ีผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
ได้ทดลองบทบาทตามบทท่ีเขียนหรือก าหนดไว้ให้ โดยผู้แสดงจะต้องพยายามแสดงให้สมบทบาท
ท่ีก าหนดไว้ โดยไม่น าเอาบคุลิกภาพและความรู้สกึนึกคิดของตนเองเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องอนัจะมี
ผลท าให้เกิดผลเสียตอ่การแสดงบทบาทนัน้ๆ วิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาได้เรียนรู้สาระ โดยการช่วยกนัน าสาระมาแสดงให้ชดัเจน การท่ีผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาได้มีโอกาสได้แสดงละครร่วมกนั จะช่วยฝึกให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเกิด
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกนั ได้ฝึกการท างานร่วมกนั  
  3.4.6 การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เป็นวิธีการเปิดโอกาส
ให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาทกุคนได้มีสว่นร่วมในการแสดงออก และช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการ
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ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมากขึน้ การจัดกลุ่มย่อยมีหลายแบบต่างกัน แล้วแต ่
วตัถปุระสงค์ของผู้จดั เช่น การอภิปรายกลุม่แบบระดมสมอง อภิปรายกลุม่แบบกลุม่ซ้อน เป็นต้น  
  3.4.7 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group dynamice) เป็นกระบวนการท่ีใช้กลุ่มในการ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันหรือแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการกระท า หรือ
ประสบการณ์ผู้ รับการฝึกอบรมจะเป็นผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้ ให้การฝึกอบรมจะพยายาม
ให้ผู้ รับการฝึกอบรมเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงหรือเกิดการดลใจกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ จากการ
กระท า ท าให้เกิดผลทางจิตใจ เช่น สร้างความรู้สกึ ความสะเทือนใจ โดยการวิเคราะห์ พฤติกรรม
ของผู้ รับการฝึกอบรม ให้การติชมมีข้อดีคือท าให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้มีการฝึกท ากิจกรรม ร่วมกนัมี
การคดิพิจารณาไตร่ตรองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  3.4.8 การฝึกปฏิบัติ (Exercise) เป็นการน าทฤษฎีหรือแนวคิดตามท่ีได้เรียนรู้มา 
ทดลองปฏิบตัิในตอนท้ายการฝึกอบรม ภายใต้การดแูลของผู้ให้การฝึกอบรม ผู้ ให้การฝึกอบรมจะเป็น
ผู้ เตรียม กิจกรรมหรือสิ่งท่ีจะให้ฝึกปฏิบตัิไว้ล่วงหน้าหลงัจากฝึกอบรมทางทฤษฎีมาแล้ว อาจมีการ
สาธิตหรือกระท าให้ดกู่อน และให้ผู้ รับการฝึกอบรมทดลองท าตาม มีข้อดีคือผู้ รับการฝึกอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติจริง ๆ ก่อนท่ีจะน าทักษะไปใช้ และทุกคนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นเทคนิคท่ีจูงใจให้คน
อยากเรียนรู้ 

4. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา   
4.1 ความหมายของรูปแบบ 

  รูปแบบ ( Model) เป็นค านามท่ีแสดงถึงลกัษณะพิเศษเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใน
ชัน้ต้น นกัวิชาการทัง้หลายใช้เป็นค าแสดงลกัษณะเฉพาะของสิง่ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถจบัต้องได้ 
เช่น บ้าน รถยนต์ หุ่นจ าลอง เป็นต้น ต่อมา ได้ศกึษาน ามาใช้เป็นค าแสดงบ่งบอกลกัษณะเฉพาะ
ของสิ่งท่ีเป็นนามธรรมในงานวิจยัด้านศึกษาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา การสอน 
และการฝึกอบรม เป็นต้น จงึเป็นค าท่ีมีผู้สนใจศกึษาวจิยัมากยิง่ขึน้ ในท่ีนี ้ได้มีนกัวิชาการทัง้หลาย
นิยามความหมายของรูปแบบไว้ ดงันี ้     
  สมิท และคนอ่ืนๆ (Smith and Other, 1980: 6-8) ได้ให้ความหมายของแบบจ าลอง
ว่า หมายถึง การย่อปรากฏการณ์จริงให้เล็กลงเพื่อใช้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมต่าง ๆ โดยจดัวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึน้ แบบจ าลองไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่เป็นตวัแทน
ของความจริง หรือปรากฏการณ์ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 
  บาร์โด และฮาร์ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 70) กลา่วว่า รูปแบบ หมายถึง 
สิ่งท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชดุของ ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบ
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ท่ีส าคญัในเชิงความสมัพนัธ์หรือเหตผุลซึง่กนัและกนั เพื่อช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ 
  เวปสเตอร์ (Webster, 1983: 1154) กลา่ววา่ รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบ
ท่ีเป็นแบบอย่าง และแบบจ าลองท่ีเหมือนของจริงทกุอย่าง แตมี่ขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึน้กว่าปกติ
  
  ทอร์สเต็น  ฮู เซ็น ; และ นีวิลลี  ที  โพสเล็ท เวท ร์  (Torsten Husén & Neville, T. 
Postlethwaite, 1994: 3865) ได้ให้ความหมายวา่รูปแบบ คือโครงสร้างที่ถกูน าเสนอเพื่อใช้วินิจฉยั
ความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีสร้างมาจากเหตุการณ์ การหยั่งรู้ ด้วยวิธีการอุปมาอุปมัย 
หรือได้มาจากทฤษฎี รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี 
  เยาวดี วิบลูย์ศรี (2544: 27) ได้อธิบายว่า รูปแบบคือวิธีการที่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง
ได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดทัง้จินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์ หรือเร่ืองราวใดๆ ให้
ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลกัษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเน่ือง 
หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และในขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอ
เร่ืองราว หรือประเด็นตา่งๆ ได้อยา่งกระชบัภายใต้หลกัการอยา่งมีระบบ 
  ทิศนา แขมณี  (2545: 218) ให้ค าจ ากัดความหมายของรูปแบบว่า รูปแบบเป็น
รูปธรรมของความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง เช่น เป็น
ค าอธิบาย เป็นแผนผงั ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบคุคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้
ชดัเจนขึน้รูปแบบเป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความ
เข้าใจ ในปรากฏการณ์ทัง้หลาย 
  จากทศันะของนกัวิชาการทัง้หลาย พบว่า ความหมายของรูปแบบมี 2 ลกัษณะ คือ 
ความหมายเชิงรูปธรรม (เป็นสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้) และความหมายเชิงนามธรรม (เป็นสิ่งท่ี
จ าต้องไม่ได้) จึงสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างหรือแบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ซึง่แสดงคณุลกัษณะเฉพาะหรือความสมัพนัธ์ของวิธีการอนัเป็นองค์ประกอบในตวัเอง 
โดยยอ่สว่นให้มีขนาดเลก็ลง แตส่ามารถอธิบายปรากฏการณ์ตา่งๆ ได้ชดัเจนภายใต้หลกัการอยา่ง
มีระบบ  
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4.2 การพัฒนารูปแบบและงานวิจยัพฒันารูป 
  การสร้างนวตักรรมหรือสิ่งใหม่ที่แสดงปรากฏการณ์ ความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 
ได้อย่างชดัเจนอย่างมีหลกัการ จ าเป็นต้องอาศยัองค์ความรู้ของการศึกษาวิจยั คือ การสร้างและ
พฒันารูปแบบ อนัจะเป็นเคร่ืองตรวจสอบและยืนยนัคณุภาพของรูปแบบท่ีสร้างนัน้ได้เป็นอย่างดี 
ส าหรับการพฒันารูปแบบในงานวิจยันีเ้ป็นการพฒันารูปแบบเก่ียวกบัการฝึกอบรม การสอน และ
การเรียนรู้ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงศกึษาการพฒันารูปแบบโดยวิเคราะห์สงัเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยั 
ท่ีนกัวิชาการทัง้หลายได้แสดงไว้ โดยมีขัน้ตอนการพฒันารูปแบบ ดงันี ้
  จอยซ์ และเวียล (Joyce and Weil, 1986: 11-12) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
สอน และสรุปขัน้ตอนการพฒันาได้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
   1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับหัวข้อเร่ืองท่ีต้องการน ามาพัฒนาเป็น
รูปแบบ 
   2) น าแนวคิดส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ มาก าหนดหลักการ 
เป้าหมายและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเห็นว่า ส าคัญ และจ าเป็นอันจะท าให้รูปแบบการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ก าหนดทิศทาง ล าดบัความส าคญัและรายละเอียดขององค์ประกอบ
เหลา่นัน้ 
   3) ก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบไปใช้ เป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการ
เง่ือนไขตา่ง ๆ ในการน ารูปแบบการสอนไปใช้ 
   4) การประเมินรูปแบบ เป็นขัน้ทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีสร้าง
ขึน้โดยปฏิบตัิ ดงันี ้
    4.1) การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี เป็นการประเมินความ
สอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านรูปแบบและด้านการเรียนการสอน 
ทัง้ในทฤษฎีและการน าไปปฏิบตัิ 
    4.2) การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบตัิการ เป็นการน ารูปแบบท่ีพฒันาขึน้
ไปใช้ในสถานการณ์จริง น าคะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนของกลุม่ท่ีสอนแบบเดิม และกลุม่
ท่ีสอนโดยใช้รูปแบบมาค านวณค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ หรือค านวณค่าเม่ือเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดขึน้ หรือค านวณความความแตกตา่งด้านสถิติ     
  อมัพร พงษ์กงัสนานนัท์ (2550: 108-122) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขัน้พื น้ฐานเพื่ อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” โดย
ด าเนินการวิจยัเป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก่  
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   1) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานจากทฤษฎี เอกสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  
(Modified Delphi Techniques)  
   2) การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วยการประเมินรูปแบบเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ ไปปฏิบตัิในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีตอ่การพฒันารูปแบบ 
  ขวญัฟ้า รังสิยานนท์ (2552: บทคดัย่อ) ได้ท างานวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้แนวพุทธส าหรับเด็กปฐมวยั” และได้สรุปขัน้ตอนการพฒันาจากเอกสารและ
งานวิจยัตา่งๆ เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
   1) การสร้างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แนวพทุธ โดยการศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน 
ศกึษาภาคสนามจากโรงเรียนตวัอยา่งวิถีพทุธ 4 แห่ง 
    2) การทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ โดยใช้การวิจัยกึ่ง
ทดลอง กลุม่ตวัอยา่ง คือ เด็กอายรุะหวา่ง 5-6 ปี ชัน้อนบุาลปีท่ี 3 โรงเรียนอนบุาลของรัฐ 
   3) การประเมินผลรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั
คือ ครู และเด็กในกลุ่มทดลอง น าผลมาปรับปรุงรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แนวพทุธ
ส าหรับเด็กปฐมวยัให้เป็นฉบบัสมบรูณ์ 
  วิมล จนัทร์แก้ว (2555: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี 
เขต 3” ภายหลงัวิเคราะห์ขัน้ตอนการพฒันา ได้สรุปรูปแบบการพฒันาเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
   1) การวิเคราะห์สังเคราะห์ คุณลักษณะภาวะผู้ น าเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู้ บริหาร
สถานศกึษาต้องการพฒันา 
   2) การสร้างรูปแบบ การพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
   3) การทดลองรูปแบบ การพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
   4) การพฒันารูปแบบ การพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
   5) การประเมินรูปแบบ การพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
  บญุชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.: Online) ได้กลา่วถึงการวิจยัโดยใช้รูปแบบจ าแนกออกได้
เป็น 2 ขัน้ตอน 1) เป็นการสร้างหรือพฒันารูปแบบ 2) เป็นการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของ
รูปแบบ  
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  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัด้านการพฒันารูปแบบ พบว่า การพฒันารูปแบบ
สามารถแบง่ย่อยได้หลายขัน้ตอนตามความเหมาะสมของลกัษณะเนือ้หา และรูปแบบงานวิจยัแตล่ะ
ชิน้ แตเ่ม่ือสงัเคราะห์แล้ว สามารถสรุปกระบวนการพฒันารูปแบบได้เป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ ได้แก่  
   1) การสร้างหรือพฒันารูปแบบ  
   2) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ 
  ส าหรับงานวิจยันี ้เป็นการศกึษาและพฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา 
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้างาน ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัของนกัวิชาการทัง้หลายแล้ว สามารถสรุปขัน้ตอนท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินการวิจยัและ
พฒันานีเ้ป็น 3 ขัน้ตอนได้ ดงันี ้
   ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ รูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสกิขา และการศกึษา ก าหนดคณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
   ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้าง และพฒันารูปแบบ การฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาเพื่ อ
เสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้าองค์กร  
   ขัน้ตอนท่ี 3 การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ การฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้าองค์กร ด้วยการทดลองใช้รูปแบบ 

4.3 ความหมายของไตรสิกขา 
  ไตรสิกขาเป็นหลกัการศึกษาอนัเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา มีอธิบายขยายความ
ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถามากมาย ซึ่งจารึกไว้ในภาษาบาลี แยกออกเป็น 2 ค า 
ได้แก่ ไตร + สกิขา ค าวา่ ไตร ตรงกบัภาษาบาลีวา่ ต ิแปลวา่ 3 และค าวา่ สกิขา ตรงกบัภาษาบาลี
วา่ สิกขา เช่นกนั แปลวา่ การศกึษา หรือสิง่ท่ีควรศกึษา พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) (2545: 107) 
ได้สรุปความหมายตามคัมภีร์พระไตรปิฎก (2535: ที.ปา. เล่มท่ี 11. 228, 231) ว่า ไตรสิกขา 
หมายถึง ข้อท่ีจะต้องศึกษา, ข้อปฏิบตัิท่ีเป็นหลกัส าหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ 
และปัญญา ให้ยิ่งขึน้ไปจนบรรลจุดุหมายสงูสดุคือพระนิพพาน จ าแนกเป็น 3 ประการ คือ 
   อธิสีลสิกขา (ศีล) หมายถึง สิกขาคือศีลอนัยิ่ง, ข้อปฏิบตัิส าหรับฝึกอบรมในทาง
ความประพฤติอยา่งสงู  
   อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) หมายถึง สิกขาคือจิตอนัยิ่ง, ข้อปฏิบตัิส าหรับฝึกอบรมจิต
เพื่อให้เกิดคณุธรรม เช่น สมาธิอยา่งสงู 
   อธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) หมายถึง สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติส าหรับ
ฝึกอบรมปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอยา่งสงู  
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  นอกจากความหมายตามคมัภีร์พระไตรปิฎกแล้ว นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
หลายท่าน ได้ให้ทศันะและอธิบายความหมายของไตรสกิขาไว้ ดงันี ้
  พุทธทาสภิก ขุ  (2549: 185-186) ได้อ ธิบายในมุมมองเพื่ อการละกิ เลสว่า 
การศึกษา ในภาษาไทยหมายถึง การศึกษาเล่าเรียน ซึ่งตรงกบัค าว่า สิกขา ในพระพทุธศาสนา 
หมายถึง การปฏิบตัิ ได้รับปริญญาคือ สิน้ราคะ สิน้โทสะ สิน้ โมหะ ผลของการปฏิบตัิสิกขาเป็น
อย่างนัน้ การปฏิบัติอย่างนัน้ก็เพื่อความรอดจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนา สิ่งใดท่ีเป็นความทุกข์
ทรมาน ความยุง่ยากล าบากแก่จิตใจก็เรียกวา่ อนัไมพ่งึปรารถนา แก้ไขด้วยการศกึษา 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550: 7) ได้ให้ความหมายโดยอธิบายเน้น
หลกัอริยสจั 4 วา่ หมายถึง การพฒันามนษุย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถกูต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตท่ีเป็นมรรค 
เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพฒันาตน คือ สิกขา
มรรคกบัสิกขาจึงประสานเป็นอนัเดียวกนั เม่ือมองในแง่อริยสจั ๔ ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอนั
ประเสริฐ เม่ือเป็นมรรคก็ด าเนินก้าวหน้าไปสูจ่ดุหมายโดยก าจดัสมทุยัให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิต
ท่ีพึ่งพาอวิชชา ตณัหา อปุาทาน น้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อ านาจครอบง า ของมนัพร้อมกบัท่ีเรามีปัญญา
เพิ่มขึน้ และด าเนินชีวิตด้วยปัญญามากขึน้ตามล าดบั จนกระทัง่ในท่ีสดุ พอสมทุยัหมด ทกุข์ก็หมด ก็
บรรลจุดุหมายเป็น นิโรธ โดยสมบรูณ์ 
  พระเทพวิสุทธิกวี (2543:22) ได้ให้ความหมายในแง่ของการพฒันาน าสู่อารย
ธรรมว่า คือ การศึกษาสามประการตามทางพระพทุธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นกุศ
โลบายแก่การพฒันาตนเองท่ีถกูต้องของมนษุย์ทกุคน ท่ีเป็นรากฐานของการพฒันาการทัง้หลายท่ี
จะน าสงัคมไปสูอ่ารยธรรมอนัถกูต้อง 
  จากการนิยามความหมายของนกัปราชญ์ทางพทุธศาสนาดงักลา่วมีความสอดคล้อง
กนัในด้านเป็นการศึกษา อบรมตนเพื่อความเจริญตามแนวทางพระพทุธศาสนา ผู้วิจยัพอสรุปได้
ว่า ไตรสิกขา หมายถึง กระบวนการศึกษาเรียนรู้ ฝึกหดัอบรม กาย วาจา และจิตใจ ตามแนวทาง
พระพทุธศาสนา เป็นการฝึกปฏิบตัิเพื่อขดัเกลากิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ ให้บรรเทาเบาบางลง
โดยใช้หลักอริยสัจ 4 จนบรรลุถึงความหมดสิน้ไปแห่งทุกข์ทัง้มวลในท่ีสุด คือ พระนิพพาน 
ประกอบด้วยหลกัการส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 
   1. ศีล (อธิสีลสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ
อยา่งสงู  
   2. สมาธิ (อธิจิตตสิกขา) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิด
คณุธรรม เช่น สมาธิอยา่งสงู 
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   3. ปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) หมายถึง ข้อปฏิบตัิส าหรับฝึกอบรมปัญญา เพื่อให้
เกิดความรู้แจ้งอยา่งสงู     

4.4 แนวคดิการพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 
  หลกัไตรส ิกขา เป็นหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในการพฒันามนษุย์ มี
รายละเอียดอนัลกึซึง้ และเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์ อิงอาศยักนัและกนั ส าหรับแนวทางการพฒันาตาม
หลกัพุทธศาสนา เม่ือศึกษาวิเคราะห์ตามพระไตรปิฎกพบว่า หลกัการพฒันาท่ีพระพุทธองค์ทรง
ตรัสสอนไว้นัน้ ได้แก่ หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา นั่นเอง ในท่ีนี ้พระธรรมปิฎก  
(ป.อ.ปยตฺุโต) (2543: 18) ได้แสดงจดุเร่ิมของการศกึษา (สิกขา) ตามหลกัพทุธศาสนาไว้ว่า “ปร
โตโฆสะที่ดีสร้างศรัทธาชนิด ท่ีชักน าให้เกิดโยนิโสมนสิการ เม่ือโยนิโสมนสิการเกิดขึน้แล้วก็
หมายถึงว่า ได้มีจดุเร่ิมของการศกึษาหรือการพฒันาปัญญาได้เร่ิมขึน้แล้ว จากนัน้ก็จะเกิดการคิด
ท่ีใช้ปัญญาและท าให้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึน้ น าไปสูก่ารแก้ปัญหาเป็นทางแห่งความดบัทกุข์ 
และนีก็้คือ การศึกษา พดูสัน้ๆ ว่า กระบวนการคิดท่ีสนองปัญญา คือ การคิดท่ีแก้ปัญหา น าไปสู่
ความดบัทกุข์และเป็นการศกึษา” นอกจากนัน้ โสรีช์ โพธ์ิแก้ว (146: 2553) ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ใน
แง่ของจิตรักษาว่า “วิธีการและเทคนิคในการจิตรักษานัน้จะถกูก าหนดไว้ด้วยทฤษฎี หรือแนวคิด
เบือ้งต้น โดยมีข้อคิดว่าเปา้หมายของพทุธศาสนาในการพฒันามนษุย์นัน้ คือ การย้ายฐานความคิด
จากฐานอวิชชาไปสู่ฐานสมัมาทิฏฐิ ซึ่งเป้าหมายนีจ้ะต้องเป็นงานของนกัจิตรักษาในมิติของการ
ประยกุต์พทุธศาสนามาใช้เป็นโครงสร้างพืน้ฐานของการจิตรักษา  ดงันัน้ ความพยายามของนกั
จิตรักษาต่อผู้ รับบริการ คือ การหาทางท่ีเอือ้อ านวยให้เกิดการย้ายความคิดจากฐานอวิชชามาสู่
ฐานสมัมาทิฏฐิ เป็นการเปลี่ยนทิศทางของสายธารอวิชชามาสูส่ายธารของสมัมาทิฏฐิ  
  ส าหรับหลกัการพฒันามนษุย์ทางพระพทุธศาสนา ท่ีมีอรรถาธิบายอย่างชดัเจนและ
เป็นท่ียอมรับ เป็นหลกัการท่ี พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตุโต) (206-207: 2549) ได้แสดงไว้
ว่า ในการจะเข้าสู่ หรือเร่ิมก่อองค์รวมการด าเนินชีวิตท่ีดี โดยมีระบบการพฒันาชีวิตได้นัน้ ต้องมี
ปัจจยัชกัน าเกือ้หนนุ เรียกวา่ ปัจจยัแห่งสมัมาทิฏฐิ 
  ปัจจยัแห่งสมัมาทิฏฐิ คือ ปัจจยัท่ีจะกระตุ้นเร้า เกือ้หนุน ชกัน าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ ได้แนวคิดท่ีถกูต้อง เรียกได้ว่า เป็นปัจจยัพืน้ฐานของการศกึษา หรือปัจจยัพื น้ฐานของการ
พฒันามนษุย์ มี 2 อยา่ง คือ 
   1) ปัจจยัภายนอก หรือ องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้ อ่ืน 
หรืออิทธิพลจากภายนอก) เฉพาะอยา่งยิ่ง กัลยาณมิตร 
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   2) ปัจจยัภายใน หรือ องค์ประกอบภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ (แปลว่า การ
ท าในใจโดยแยบคาย) คือ การรู้จกัมอง รู้จกัคิด รู้จกัพิจารณา ให้หาประโยชน์ได้ และให้เห็นความจริง 
  ทัง้สองอย่างนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ ในท่ีนีไ้ด้เพียงให้หวัข้อและย า้ความส าคญัไว้ว่าในการ
พฒันา มนุษย์ ซึ่งก็รวมการพฒันาสขุภาวะอยู่ด้วยนี ้จะต้องจดัการกับปัจจยัสองอย่างนีใ้ห้ดี ทัง้
ปัจจยัภายนอก คือ ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัจจยัทางสงัคม และปัจจยัภายใน คือปัจจยั
ในตวับคุคล 
  ด้านปัจจัยภายนอก จะต้องจัดระบบกัลยาณมิตร ให้มีระบบ ครอบครัว ระบบ
โรงเรียน ระบบชุมชน ระบบสื่อมวลชน ตลอดจนสภาพทั่วไปของสังคมท่ีดี รวมไปถึงการดูแล
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางวัตถุ และการส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง (ควรเน้นเร่ือง
ครอบครัวเป็นพิเศษ)  
  ด้านปัจจยัภายใน ส าหรับคนทัว่ไป ก็อาศยัปัจจยัภายนอกนัน่แหละมาเหน่ียวน า โดย
มีวิธีการท่ีแยบคาย และคนจะพึ่งตวัได้จริงก็ต่อเม่ือมีปัจจยัภายในอยู่ในตวั ถ้ามีปัจจยัภายนอก 
เพียงมีปัจจยัทางสงัคมท่ีดี ก็จะท าได้ แม้แต่การบ่มอินทรีย์ ท่ีจะท าให้คนเกิดความพร้อมท่ีจะก้าว
ไปในการพฒันา แต่ถ้าไม่จดัสภาพสงัคมให้ดี ปล่อยให้ปาปมิตรแสดงฤทธ์ิกนัเกล่ือนไป ก็คงจะได้
แค่การมอมอินทรีย์ ท่ีท าให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะเสพติดมวัเมาในด้านต่างๆ เร็วไวอย่างท่ีอาจจะ
คาดไม่ถงึ” 
  จากหลกัพฒันามนษุย์ดงักลา่ว หลกัพทุธธรรมท่ีกลา่ววา่ เป็นระบบการพฒันามนษุย์ 
ได้แก่ ไตรสิกขา และภาวนา 4 อนัเป็นกระบวนการของอริยมรรคมีองค์ 8 มีความเช่ือมโยง จดักลุม่
เข้ากนัระหวา่งอริยมรรคมีองค์ 8 กบั ไตรสกิขา อนัได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา ตารางท่ี........ 

ตาราง 3 ความเช่ือมโยง จดักลุม่เข้ากนัระหวา่งอริยมรรคมีองค์ 8 กบั ไตรสกิขา 

ศีล สมาธิ ปัญญา 

สมัมาวาจา (เจรจาชอบ)  

สมัมากมัมนัตะ (การงานชอบ) 

สมัมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) 

สมัมาวายามะ (เพียรชอบ) 

สมัมาสติ (ระลกึชอบ) 

สมัมาสมาธิ (จิตมัน่ชอบ) 

สมัมาทิฏฐิ (เหน็ชอบ) 

สมัมาสงักปัปะ (ด าริชอบ) 
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   นอกจากนัน้ พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตุโต) (227-230, 234-237: 2549)
ได้แสดงระบบการพฒันามนษุย์ โดยแสดงหลกัปฏิบตัิด้วยไตรสิกขา และหลกัตรวจสอบวดัผลด้วย
ภาวนา 4 ดงันี ้
   “ระบบการพฒันาชีวิตของมนษุย์ หรือเรียกให้สัน้ว่า “ระบบการพฒันามนษุย์” นี ้
โดยสาระก็คือการศึกษา ซึง่เรียกว่า “สิกขา” และเน่ืองจากมีองค์ร่วม 3 แดนดงักล่าวแล้ว จึงมีช่ือ
วา่ ไตรสิกขา (สิกขา 3) ซึง่เป็นการพฒันาขององค์ร่วม 3 แดน คือ 
   1) การพัฒนาแดนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทัง้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(ธรรมชาติ วตัถุสิ่งของ เทคโนโลยี) และสิ่งแวดล้อมทางสงัคม คือมวลเพื่อนมนุษย์ เรียกรวมว่า ศีล 
แยกเป็น  
    1.1) อินทรีย์สงัวร คือ รู้จกัใช้อินทรีย์ เช่น ตา ห ูให้ดฟัูงเป็น เป็นต้น เพื่อให้ได้
ประโยชน์ โดยเน้นให้มุง่เพื่อการศกึษา ไม่ติดหลงในการเสพ 
    1.2) ปัจจยัปฏิเสวนา คือ กิน ใช้ เสพ บริโภคด้วยปัญญา โดยรู้จกัประมาณ 
ให้เป็นการกินเสพพอดี ท่ีจะเป็นปัจจยัเกือ้หนนุการพฒันาชีวิต 
    1.3) สมัมาอาชีวะ คือ ประกอบอาชีพท่ีสจุริต ซึง่ไม่เบียดเบียนใคร แต่เป็นงาน
สร้างสรรค์เกือ้กลู และท าโดยซื่อตรงตามจดุหมาย กบัทัง้ได้เป็นโอกาสในการพฒันาชีวิตของตน 
    1.4) วินัยบัญญัติ คือ การรักษากติกาของชุมชนหรือสงัคม โดยถือเป็นข้อ
ปฏิบตัิในการฝึกตน เพื่อให้วิถีชีวิตร่วมกนันัน้เป็นเคร่ืองเอือ้โอกาสในการก้าวสู่จุดหมายของการ
พฒันาชีวิต โดยมีตนเองเป็นสว่นร่วมในการสร้างสภาพเอือ้โอกาสนัน้ 
   2) การพัฒนาภาวะจิต ทัง้ด้านคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพ ให้เป็นจิตใจท่ีดี
งาม เข้มแข็ง มีความสขุ โดยมีเจตจ านงท่ีเป็นกุศล และมีสภาพเอือ้พร้อมตอ่การใช้งานทางปัญญา 
เรียกสัน้ๆ วา่ สมาธิ 

   3) การพัฒนาปัญญา ให้รู้เข้าใจมองเห็นตามเป็นจริง ท่ีจะท าให้ปฏิบตัิจัดการ
แก้ไขปรับปรุงทุกอย่างทุกด้านอย่างถูกต้องได้ผล จนหลุดพ้นจากปัญหา ดบัทุกข์ได้ ท าให้เป็น
อิสระ สดใสเบกิบาน สขุสงบอยา่งแท้จริง เรียกง่ายๆ วา่ ปัญญา 

   การด าเนินชีวิตและการพฒันาการด าเนินชีวิตนัน้ เป็นระบบและเป็นองค์รวม คือ 
การด าเนินชีวิต 3 แดน ท่ีเป็นองค์ร่วม จะสมัพนัธ์เป็นปัจจยัแก่กนัก้าวประสานไปด้วยกนัเป็นอนัหนึ่ง
เดียว ซึง่เป็นเร่ืองของความเป็นไปตามความจริงแห่งธรรมดาธรรมชาตขิองชีวิตนีเ้อง 
   ดงัเช่น เราสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม ไมว่า่จะเป็นวตัถหุรือบคุคลด้วยอินทรีย์ เช่น ตา ห ู
หรือด้วยกาย-วาจา (ศีล) โดยมีเจตนาและสภาพจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง (จิตหรือสมาธิ) ตามความรู้
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ความเข้าใจ ความคิดเห็น ตลอดจนความเช่ือถือ (ต่อปัจจัยภายนอกท่ีชักจูง) อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(ปัญญา) 
   การพัฒนาการด าเนินชีวิต ต้องท าโดยสอดคล้องตรงกันกับความเป็นไปของ
สภาวะในธรรมชาติ และผลท่ีเกิดขึน้ก็เป็นของจริงท่ีมีสภาวะตามธรรมชาตินัน้ ดงันัน้ เม่ือศึกษา
ฝึกฝนพฒันาการด าเนินชีวิต 3 แดนนีไ้ปแค่ไหน ก็มีองค์รวมการด าเนินชีวิตท่ีดีขึน้เท่านัน้ ฝึกฝน
พัฒนาอย่างไร ก็ได้องค์รวมท่ีดีขึน้อย่างนัน้ หรือสิกขาไปแค่ไหน มรรคก็สมบูรณ์ขึน้แค่นัน้ 
ไตรสกิขาเป็นอยา่งไร ก็ได้มรรคองค์รวม อยา่งนัน้ 
   ท่ีนีก็้มาดหูลกัของระบบการตรวจสอบวดัผล ท่ีเรียกวา่ ภาวนา 4  
   “ภาวนา” (ในภาษาบาลี ให้ความหมายวา่ “วฑฺฒนา” คือ วฒันา นัน่เอง) แปลว่า 
การท าให้เจริญ ท าให้เป็นท าให้มีขึน้ หรือฝึกอบรม แปลง่ายๆ ว่า การพัฒนา หรือการเจริญ  

ภาวนา 4 คือ การพฒันา (Development) 4 ด้าน มีดงันี ้
   1) กายภาวนา (การพัฒนากาย การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ – Physical development) คือ การมีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทาง
ท่ีเกือ้กลูและได้ผลดี โดยรู้จกัอยูด่ีมีสขุอยา่งเกือ้กลูกนักบัธรรมชาติ และปฏิบตัิตอ่สิ่งทัง้หลายอยา่ง
มีสติ มิให้เกิดโทษ แตใ่ห้เกือ้กลู เป็นคณุ โดยเฉพาะให้ 
    1.1) รู้จักใช้อินทรีย์ เช่น ตา หู ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ดูเป็น ฟังเป็นให้ได้
ปัญญา  
    1.2) กินใช้ด้วยปัญญา เสพบริโภคปัจจัย 4 และสิ่งของเคร่ืองใช้ตลอดจน
เทคโนโลยี อย่างฉลาด ให้พอดี ท่ีจะได้ผลตรงเต็ม ตามคณุค่าท่ีแท้จริง ไม่ลุ่มหลงมวัเมา ไม่ประมาท
ขาดสต ิ
   2) ศีลภาวนา (การพัฒนาศีล, การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม  -Moral 
development; Social development)  คือ การมีสัมพันธ์ท่ีเกือ้กูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มี
พฤติกรรมดีงาม ในความสมัพนัธ์กับเพื่อนมนุษย์ โดยตัง้อยู่ในวินัย อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ด้วยดี และมี
อาชีวะสจุริต ไม่ใช้กาย วาจา และอาชีพในทางท่ีเบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนเสียหายเวรภยั แต่
ใช้เป็นเคร่ืองพฒันาชีวิตของตนและช่วยเหลือเกือ้กลูกนั สร้างสรรค์สงัคม สง่เสริมสนัติสขุ 
   3) จติภาวนา (การพฒันาจิตใจ – Psychological development)   คือ  การท า
จิตใจให้เจริญงอกงามขึน้ในคณุธรรม ความดีงาม ความเข้มแข็งมัน่คง และความเบิกบานผ่องใส
สงบสขุสมบรูณ์ด้วยคณุภาพจิต คือ งอกงามด้วยคณุธรรม เช่น มีน า้ใจ เมตตากรุณา เผ่ือแผ่ เอือ้อารี 
มีมทุิตา มีศรัทธา มีความเคารพ อ่อนโยน ซื่อสตัย์ กตญัญ ูเป็นต้น สมบรูณ์ด้วยสมรรถภาพจิต คือ มี
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จิตใจเข้มแข็ง มัน่คง หมัน่ขยนั เพียรพยายาม กล้าหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น และ
สมบรูณ์ด้วยสขุภาพจิต คือ มีจิตใจร่าเริง เบกิบาน สดช่ืน เอิบอิ่ม โปร่งโลง่ ผอ่งใส และสงบ เป็นต้น 
   4) ปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา – Cognitive development ; Mental 
development ; Intellectual development) คือ การฝึกอบรมเจริญปัญญา เสริมสร้าง
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ให้รู้จกัคิด รู้จกัพิจารณา รู้จกัวินิจฉยั รู้จกัแก้ปัญหา และรู้จกัจดัท า
ด าเนินการต่างๆ ด้วยปัญญาบริสทุธ์ิ ซึ่งมองดรูู้เข้าใจเหตปัุจจยั มองเห็นสิ่งทัง้หลายตามเป็นจริง
หรือตามท่ีมันเป็น ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เป็นผู้ ท่ีกิเลสครอบง าบัญชาไม่ได้ ให้
ปัญญาเจริญพฒันาจนรู้เข้าใจหยัง่เห็นความจริง เป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทนั เห็นแจ้งโลกและชีวิต
ตามสภาวะ ลถุึงความบริสทุธ์ิปลอดพ้นจากกิเลสสิน้เชิง มีจิตใจเป็นอิสระสขุเกษมไร้ทกุข์”  
 จากแนวคิดการพฒันามนษุย์ตามหลกัไตรสิกขาของนกัวิชาการท่ีแสดงไว้ ผู้วิจยัสามารถ
สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามหลกัไตรสิกขา มิใช่อาศยัเฉพาะหลกัไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา เพียงอย่างเดียวในการน ามาพฒันามนุษย์ แต่ในการพฒันานัน้ต้องอาศยัรูปแบบ 
กระบวนการ วิธีการอ่ืนๆ ในการน้อมน ามนุษย์ให้เข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและมี
ประสิทธิผล ส าหรับ รูปแบบกระบวนการท่ี พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงไว้สามารถ
สรุปได้ 4 กระบวนการ ดงันี ้
   1) การเป็นกัลยาณมิตรและการสร้างศรัทธา เป็นกระบวนการส าคญัเป็นอนัดบั
แรก โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดศรัทธา (ความเช่ือถือ) ความไว้วางใจ ดึงให้บุคคลสนใจเข้ามาสู่
กระบวนการพฒันา ในสว่นของความศรัทธานีอ้ยู่ในระดบัมิตรภาพ ได้แก่ ความเคารพ เช่ือใจ ไว้วางใจ
ตอ่กนั ทกุคนล้วนเป็นกลัยาณมิตรของกนัและสร้างศรัทธาให้เกิดขึน้ต่อกนัและกนั สามารถพฒันาให้
เกิดขึน้ได้ตามหลกักัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ได้แก่ 1) ปิโย เป็นบุคคลน่ารัก 2) ครุ เป็นบุคคลน่า
เคารพ 3) ภาวนีโย เป็นบุคคลท่ีน่าเจริญใจ 4) วตัตา เป็นบุคคลผู้ รู้จกัพูดให้เป็นเหตผุล 5) วจนกัขโม 
เป็นบุคคลผู้อดทนต่อถ้อยค าต่างๆ ของผู้ อ่ืน 6) คมัภีรัญจะ กะถัง กัตตา เป็นบุคคลผู้สามารถแถลง
เร่ืองลกึซึง้ให้เข้าใจได้ง่าย 7) โน จฏัฐาเน นิโยชะเย เป็นบคุคลผู้ไมช่กัน า ผู้ อ่ืนไปในทางเสื่อมเสีย 
   2) การสร้างสัมมาทิฐิ (ปัญญา) เป็นกระบวนการท่ีบคุคลในสงัคมฝึกฝนและสร้าง
ปัจจยัแห่งสมัมาทิฐิให้เกิดขึน้ตอ่กนั ประกอบด้วยปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ ปัจจยัภายนอก คือ ปรโตโฆ
สะ รับฟังเสียงจากผู้ อ่ืนโดยเฉพาะกลัยาณมิตร และปัจจยัภายใน คือ โยนิโสมนสิการ การท าในใจโดย
แยบคาย คือ การรู้จกัมอง คิด พิจารณา ให้ได้ประโยชน์ และให้เห็นความจริง 
   3) การฝึกอบรม พัฒนาจติใจ (สมาธิ) เป็นกระบวนการอบรม ฝึกฝน พฒันาจิตใจ
ให้สงบนิ่ง ไม่ฟุง้ซา่น มีอารมณ์เป็นหนึง่เดียว (เอกคัคตา) มีพลงัจิตเป็นสมาธิ และพฒันาให้เป็นผู้ มีสติ
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ในการใช้ชีวิต โดยใช้หลักในการพัฒนาจิตด้วยองค์ธรรม คือ องค์มรรค ๓ ประการ ได้แก่ 
สมัมาวายามะ (ความเพียรชอบ), สมัมาสติ (ความระลึกชอบ), สมัมาสมาธิ (ความตัง้มัน่ชอบ) เป็น
หัวใจหลักในการฝึกฝน พัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้ มีพลังจิตในการพัฒนาตนตามคุณลกัษณะผู้น าเชิง
จริยธรรม   
   4) การแสดงออกด้านพฤติกรรม (ศีล) เป็นกระบวนการฝึกฝน แสดงออก
คณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และวดัผลตนเอง ซึง่กระบวนการพฒันาในขัน้นีจ้ะมีความเช่ือมโยง
กับการสร้างสมัมาทิฐิ (ปัญญา) การฝึกอบรม พัฒนาจิตใจ (สมาธิ) โดยเป็นกระบวนการฝึกฝนซ า้
กลบัไปมาจนมีความเห็นแจ้งด้วยตนเอง (Insight) มีศรัทธาเต็มเป่ียม พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเอง และ
แสดงลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมให้ปรากฏทางกาย วาจา อยา่งชดัเจน  

4.5 รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา 
  ในการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขานี ้งานวิจยัของนกัวิชาการ
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาหลกัสูตรการฝึกอบรม ส่วน การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกั
ไตรสิกขามีการศึกษาในวงจ ากดั ดงันัน้ จึงขอน าเสนอรูปแบบงานวิจยัของนกัวิชาการท่ีมีรูปแบบ
การพฒันาตามหลกัไตรสกิขาท่ีเนือ้หาชดัเจน สามารถบรูณาการในการน าไปใช้ได้จริง ดงันี ้ 
  Phramaha Pongnarin Thitavamso (พระมหาพงศ์นรินท์ ฐิตวังโส , 2548: 58-60) 
ได้ศึกษาและพฒันางานวิจยั และน าเสนอแบบจ าลองการศึกษา 1-2-3-4 หรือ กระบวนการ 3 ป 
ตอ่เน่ือง ประกอบด้วยรูปแบบของกระบวนการ 4 กระบวนการ ดงันี ้    
 

 

ภาพประกอบ 8 แบบจ าลองการศกึษา 1-2-3-4 หรือเรียกว่า “กระบวนการ 3 ป ตอ่เน่ือง” 
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    1.1) กระบวนการกัลยาณมิตร ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนต้นเร่ิมท่ีส าคญัท่ีสดุ 
โดยจัดวางเง่ือนไขให้เกิดการน าพาให้บุคคลต่างๆ ซึ่งมีตัง้แต่กลุ่มเพื่อนใกล้ตัว ครู ผู้ บริหาร 
พระสงฆ์ พ่อแม่ จนถึงองค์กรท่ีให้การสนบัสนนุมารวมกลุม่กนัโดยดงึด้านบวกของแตล่ะคนแตล่ะ
ฝ่ายออกมาหากนัให้ได้มากท่ีสดุ ให้แต่ละคนมาสวมบทบาทเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั กลัยาณมิตร
นัน้มีความส าคญัอย่างมากท่ีจะช่วยกระตุ้นเตือน ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจ ช่วยสร้างศรัทธาในการ
ท าความดี ช่วยสนับสนุนให้โครงงานด าเนินไปได้ด้วยดี ขัน้ตอนนีจ้ึงส าคญัมากท่ีสุดท่ีจะท าให้
เร่ิมต้นการเรียนรู้ได้และด าเนินตอ่ไปจนถึงปลายทางแห่งความส าเร็จ โดยกลัยาณมิตรจะท าหน้าท่ี
เป็นผู้ชกัจงูปัจจยัภายนอกมากระตุ้นตวัเปิดการเรียนรู้ภายใน 
    1.2) การเปิดการเรียนรู้ภายใน (ปรโตโฆสะสู่สัทธาและโยนิโสมนสิการ) 
(ลกูศร A) การเปิดการเรียนรู้ภายใน เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากอีกขัน้ตอนหนึ่ง ท่ีเสมือนเป็นการออก
สตาร์ทหรือจุดติดเคร่ืองยนต์แห่งการเรียนรู้ภายในตวัมนุษย์ ซึ่งมีองค์ธรรมเร่ิมต้นแห่งการเรียนรู้
ส าคญัสองประการด้วยกันคือ “สทัธา” (ความสนใจใฝ่รู้, ความเช่ือใจ เช่ือถือ และความเช่ือมัน่) 
และ “โยนิโสมนสกิาร” (พิจารณาอยา่งแยบคาย – คิดเป็น – น้อมมาใสใ่จไปสูก่ศุลได้)    
    1.3) กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ตามหลักไตรสิกขา (ลกูศร 
B และ C) กระบวนการไตรสิกขา เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ในด้านพฤติกรรม(ศีล) 
ด้านจิตใจ(สมาธิ) ด้านปัญญา(ปัญญา) ซึ่งจะเกิดขึน้ได้ต้องจัดเตรียมเหตุปัจจัยให้เอือ้ต่อการ
กระท าหรือปฏิบตัิงานจริง โครงการนีจ้ึงเน้นให้มีช่วงระยะเวลาด าเนินงานนาน เพื่อให้เพียงพอต่อ
การค่อยๆ สะสมการเรียนรู้ สัง่สมและบ่มเพาะคุณความดีในจิตใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
อยา่งน้อย ระยะเวลา ๒ เดือนในการด าเนินการโครงการ 
      ศีล เป็นการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม หรือการเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมท่ีจะท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งเอือ้อาทร พร้อมท่ีจะให้ก าลงัใจและให้อภยัแก่กนั การระมดัระวงั
ค าพดู-การกระท า ท่ีจะไม่เบียดเบียนใคร หากมีการกระทบกระทัง่กนับ้างก็มีศีลก ากบัท่ีจะไม่ให้เกิน
เลยไปจนกระทบกระแทกให้แตกท าลายความสมัพนัธ์ระหว่างกัน การส ารวมระวงัทัง้ทางค าพูด
และการกระท า การยอมรับส านึกผิด การให้อภยักนั ก่อให้เกิดพฒันาการทางด้านพฤติกรรมไม่ให้
เป็นมลภาวะเบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน ก็จะท าให้การท างานกลุม่เกิดขึน้ไปได้ตลอดรอดฝ่ัง  
     สมาธิ เป็นการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ ท่ีต้องเผชิญสถานการณ์จริงจากการท างาน 
ท าให้ต้องมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ความขยนัหมัน่เพียรกระท าอย่างต่อเน่ืองไม่ท้อถอย มีความอดทน 
ทัง้ต่อภาระงาน และทัง้ต่อคนและสถานการณ์ท่ีเข้ามา นอกจากนีย้งัหมายถึงการเจริญงอกงาม
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ของคณุความดีหรือคณุธรรมในจิตใจ อนัน าไปสู่ภาวะความสขุสดช่ืน แจ่มใสผ่องใสในจิตใจ ตัง้มัน่
เป็นสมาธิ 
    ปัญญา เป็นการเรียนรู้ท่ีมาจากกระบวนการสังเกต ส ารวจ การคิดการ
พิจารณาไตร่ตรอง การตดัสนิใจอยา่งเป็นเหตเุป็นผลเป็นระบบ น าไปสูภ่าวะท่ีออกจากปัญหา น าออก
จากทุกข์ น าไปสู่ภาวะท่ีดีงามเป็นบุญกุศล การเรียนรู้ทางปัญญาเร่ิมจากการเรียนความรู้จาก
หลกัธรรม ค าสอน ข้อมลู ข้อเท็จจริง การจดจ า การจบัประเด็น การแยกแยะ การจดัหมวดหมู่ อนั
เป็นปัญญาขัน้รู้จ า และพฒันาขึน้ไปสูปั่ญญาขัน้รู้คิด อนัเกิดจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์คิด
สงัเคราะห์การคิดเช่ือมโยงเหตปัุจจยั การคิดพิจารณาคณุค่าแท้คณุค่าเทียมเป็นต้น และพฒันา
ไปสูปั่ญญาขัน้รู้แจ้งท่ีท าให้แสวงหาทางออกจากปัญหาได้ ตลอดจนปัญญาท่ีก่อเกิดจากการลงมือ
ปฏิบตัิเพื่อบรรลผุลของการแก้ไขปัญหาหรือดบัทุกข์ได้ (เผด็จศึกกับปัญหา) และปัญญาติดตาม
ประเมินผลอยา่งเป็นระบบเพื่อปรับปรุงให้ดีขึน้ น าสูก่ารสัง่สมเป็นประสบการณ์และปรีชาญาณรู้แจ้ง
ในเร่ืองนัน้ๆ 
    1.4) ขัน้การพัฒนาแบบเวียนรอบต่อเน่ือง (ภาวนา๔ สู ่กลัยาณมิตร) (ลกูศร 
D) เม่ือผู้ เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน ๓ ขัน้ตอนแรกมาซ า้แล้วซ า้อีก เป็นเวลาต่อเน่ืองกันใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม (กรณีท าโครงงานคณุธรรม ต้องท างานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ผู้ เรียนจะ
เกิดพฒันาการในตนเองอยา่งเป็นองค์รวมทกุด้าน ทัง้พฒันาการทางพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัร่างกาย
และกายภาพแวดล้อม (กายภาวนา) พัฒนาการทางสังคม (ศีลภาวนา) พัฒนาการทางจิตใจ (จิต
ภาวนา) และพฒันาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา)  
   ในส่วนของงานวิจัยท่ีน าเทคนิค และวิธีการฝึกอบรมมาผสานวิธีเป็นรูปแบบการ
ฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ยงัไม่เป็นที่ปรากฏนกั ศกึษาพบเฉพาะงานวิจยัที่น าการเรียนรู้และ
การสอนมาพฒันาเป็นรูปแบบขัน้ตอนการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนหรือนกัศกึษา เช่น ขวญัฟ้า รังสิ
ยานนท์ (2552: 65-66) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แนว
พุทธส าหรับเด็กปฐมวยั” โดยการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานศึกษาภาคสนามจากโรงเรียนตวัอย่างวิถี
พุทธ 4 แห่งและได้สรุปด าเนินการวิจัยตามขัน้ตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้คือ 
   1. การจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้หลักธรรมปรโตโฆสะ เป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูกบัเด็กและระหว่างเด็กด้วยกนั กิจกรรมประกอบด้วยการทกัทายเด็ก
ด้วยใบหน้ายิม้แย้มแจ่มใส ใช้สื่อหรือกิจกรรมสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งกนั 
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   2. การฝึกการรับรู้ ใช้หลกัธรรมปัญญาวฒุิธรรม 4 (สทัธมัมสัสวนะ, สปัปริุสสงัเส
วะและสมัมาทิฏฐิ) เป็นการสร้างบรรยากาศให้จิตสงบพร้อมท่ีจะรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้
ตามความจริง กิจกรรมประกอบด้วย การจดักิจกรรมท่ี เน้นการส ารวมกาย วาจา ใจ ด้วยการฝึก
เจริญสติและแผ่เมตตา และกิจกรรมท่ีครูน าเสนอข้อมูล/ความรู้ท่ีสอดคล้องกับความจริงของ
ธรรมชาติ ด้วยกิจกรรมหรือสื่อ 
   3. การพัฒนาการคิด ใช้หลกัธรรมสมัมาทิฏฐิ และปัญญาวุฒิธรรม 4 (โยนิโส
มนสิการ) เป็นกระบวนการน าสิ่งท่ีรับรู้นัน้มาย่อยจดัระเบียบ เพื่อให้เกิดปัญญารู้ตามความเป็น
จริงวา่ สิง่ทัง้หลายเป็นไปตามเหตปัุจจยั กิจกรรมประกอบด้วย การกระตุ้นให้สืบค้นความจริง โดย
ใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กคิดพิจารณาสืบค้นหาเหตุปัจจัย มองสิ่งทัง้หลายท่ีเกิดขึน้เพราะมีเหตุมี
ปัจจยั โดยคิดเป็นกลุ่ม/เดี่ยว และการหาข้อสรุปโดยกระตุ้นให้เด็กร่วมกันอภิปรายและสรุปเป็น
องค์ความรู้และน าเสนอโดยใช้แผนผงัความคิดหรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
   4. การลงมื อปฏิ บัติ  ใ ช้ห ลักธรรม ไตรสิ กขา  และปัญญ าวุฒิ ธ รรม  4 
(ธรรมานธุรรม-ปฏิบตัิ) เป็นการน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ ลงมือกระท าให้สอดคล้องกบั
กฎธรรมชาติ โดยลงมือปฏิบตัิการสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เหตปัุจจยัทัง้หลายด าเนินไปในทางท่ีจะก่อผลดี 
กิจกรรมประกอบด้วย การกระตุ้นการวางแผนปฏิบตัิ โดยครูกระตุ้นให้เด็กมีเจตจ านงร่วมกันใน
การวางแผนปฏิบตัิการสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เหตปัุจจยัทัง้หลายด าเนินไปในทางท่ีจะก่อผลดี พร้อมทัง้
สร้างข้อตกลงร่วมกนั โดยท างานเป็นกลุ่ม/เดี่ยว และการเปิดโอกาสให้ลงมือปฏิบตัิ โดยให้เด็กลง
มือปฏิบตัิเป็นกลุม่/เดี่ยวตามแผนท่ีก าหนดไว้พร้อมบนัทกึผลการปฏิบตัิ 
   5. การประเมิน ใช้หลกัธรรมสมัมาทิฏฐิ และปัญญาวฒุิธรรม 4 (โยนิโสมนสิการ
ธรรมานธุรรมปฏิบตัิ) เป็นการให้เด็กทบทวนเหตกุารณ์ความคิด ความรู้สกึและการกระท า สิง่ดี-ไม่
ดีท่ีเกิดขึน้แล้วตัง้จิตอธิษฐานท่ีจะกระท าแตส่ิง่ท่ีดีตอ่ไป กิจกรรมประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบตัิ โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กทบทวนเหตกุารณ์ ความคิด ความรู้สกึ และการกระท าสิ่งดี-
ไม่ดี ท่ีเกิดขึน้ของตนเองและของเพื่อน ให้เด็กประเมินตนเองและประเมินเพื่อน และการตัง้จิต
อธิษฐาน โดยให้เด็กตัง้เป้าหมายในการกระท าสิ่งดีเป็นระยะ ๆ ในสมุดบันทึกความดี ให้เด็ก
อธิษฐานให้กระท าสิง่นัน้ให้ได้ โดยเดก็ประเมินตนเอง เพื่อนและครูประเมินเด็กเป็นระยะ  
   นอกจากนัน้ ได้มีงานวิจัยศึกษาขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เร่ือง 
“การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเรียนหลกัธรรมในพุทธศาสนาด้วย
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การสอนแบบโยนิโสมนสกิารกบัการสอนแบบไตรสกิขา” ของ สมพร พงษ์เสถียรศกัดิ ์(2546: 39) ท่ี
ได้ศกึษาและสรุปเป็น 6 ขัน้ตอน ตามภาพประกอบ 9 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสกิขา 

 ท่ีมา: สมพร พงษ์เสถียรศกัดิ,์ 2546: 39 

ขัน้น า 

ขัน้สอน 

ขัน้ใชไ้ตรสกิขา 

อธสิลีสกิขา (ศลี) 
: การส ารวมและปฏบิตัทิางกาย วาจาใหอ้ยูใ่นกรอบระเบยีบของ 

ศลีธรรมหรอืบรรทดัฐานของสงัคม 

อธจิติตสกิขา (สมาธ)ิ 
: การฝึกและควบคุมจติใหม้ัน่คง สงบ ไมฟุ้่งซ่าน 

และแน่วแน่เพือ่ใหเ้กดิปัญญาต่อไป 

อธปัิญญาสกิขา (ปัญญา) 
: เกดิปัญญาความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถพจิารณาการกระท า 

จากเหตุปัจจยัและผลตามสภาพความเป็นจรงิ 

ขัน้สรปุ 

ขัน้เสนอผลอภปิราย 

ขัน้มอบหมายงาน 
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   รูปแบบกระบวนการตามหลกัไตรสิกขาตามที่กล่าวมา เป็นเพียงแนวทาง
เบือ้งต้นในการน ามาสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาในการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม กระบวนการตามหลกัไตรสิกขาท่ีกล่าวมาจ าต้องผสานวิธีกับ
ทฤษฎี และเทคนิคทางจิตวิทยาการฝึกอบรม และผ่านกระบวนการพฒันารูปแบบหลายขัน้ จึงได้
ช่ือวา่ เป็นรูปแบบการฝึกฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา ในเบือ้งต้นนี ้ผู้วิจยัสรุปเทคนิคการฝึกอบรมทาง
จิตวิทยา ท่ีจะประยกุต์ใช้ควบคูก่บัวิธีการทางพระพทุธศาสนา ได้แก่ 
    1) การบรรยาย ให้ความรู้ ทฤษฎีทางจิตวิทยา แสดงเนือ้หา และยกตวัอย่าง
ด้วยโปรแกรม Power Point และใช้สื่อวีดีทัศน์ เช่น ประวตัิผู้น าส าคญั ได้แก่ มหาตมะ คานธี และ ลี 
กวน ย ูเป็นต้น  
    2) การสนทนาธรรม/อภิปรายกลุ่ม ก าหนดหัวข้อธรรมะ หรือประเด็นการ
อภิปรายท่ีจะน าสูก่ารเรียนรู้ และเข้าใจ จนพฒันาเป็นพฤติกรรมใหมท่ี่ดีงามขึน้ 
    3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อนัได้แก่ กิจกรรมสานสมัพนัธ์ กิจกรรมสร้างความ
ร่วมมือและพฒันาการสื่อสาร กิจกรรมพฒันาผู้น า เช่น เรียกพลงั ความพร้อม ความเข้าใจ, มารู้จกักนั
เถอะ, ตอ่สี่เหลี่ยม และผู้น าคนบอด เป็นต้น 
    4) เทคนิคทางจิตวิทยา ได้แก่ การเข้าใจธรรมชาติมนษุย์และเทคนิคการจงูใจ 
โดยให้ได้รับประสบการณ์จริงผ่านการเล่นเกมส์การบริหาร แสดงบทบาทสมมตุิ สถานการณ์จ าลอง 
จากนัน้ อภิปรายและสรุปความคิดเห็น 
    5) การสวดมนต์ ไหว้พระ ด าเนินกิจกรรมการสวดมนต์เป็นประจ า เช่น บท
นมสัการพระรัตนตรัย ชยัมงคลคาถา ชินบญัชรคาถา เป็นต้น 
    6) การเจริญสต ิตามแนวสตปัิฏฐาน 4: ฝึกการเจริญสติปัฏฐาน 4 ดงันี ้
      2.4.1 กายานปัุสสนาสติปัฏฐาน การเจริญสติตามก าหนดกายเป็นท่ีตัง้ 
  
      2.4.2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เจริญสติตามก าหนดเวทนาเป็นท่ีตัง้ 
      2.4.3 จิตตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน เจริญสตติามก าหนดจิตเป็นท่ีตัง้  
      2.4.4 ธมัมานปัุสสนาสติปัฏฐาน การเจริญสติตามก าหนดธรรมเป็นท่ีตัง้  
    7) ฝึกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ได้แก่  วิ ธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุผล  
(อริยสจั 4)   
    8) การเจริญเมตตาพรหมวิหาร ได้แก่ การท าจิตให้สงบ นิ่งเป็นหนึ่งเดียว 
จากนัน้ ตัง้จิตปรารถนาดีต่อตนเอง แผ่เมตตาให้ตนเอง, ตัง้จิตปรารถนาดี ต่อคนเป็นท่ีรักมาก ได้แก่ 
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บิดามารดา สามีภรรยา บุตร ธิดา แล้วแผ่เมตตาต่อเขา, ตัง้จิตปรารถนาดี ต่อคนกลางๆ ไม่รัก ไม่
เกลียด ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน คนรู้จกักัน แล้วแผ่เมตตาต่อเขา, ตัง้จิตปรารถนาดีต่อสรรพสตัว์ทัง้ปวง 
แล้วแผเ่มตตาตอ่เขา ฝึกแผเ่มตตา ให้มีจิตใจออ่นโยน ขยายไปได้ จนถึงคนท่ีเกลียดชงัเป็นท่ีสดุได้  
    9) การตรวจสอบฝึกปฏิบัต ิฝึกใช้สติและปัญญาก าหนดอารมณ์ เพง่ดจิูตของ
ตนเอง มองสรรพสิง่ตามความเป็นจริงกบัปัจจบุนัขณะ สะท้อนออกมาให้เพื่อนและคนรอบข้างประเมิน  
ตรวจสอบอารมณ์และปัญหาการปฏิบตัิว่า เป็นอย่างไร เหตคุืออะไร จะแก้ปัญหาด้วยแนวทางใด เป็น
ต้น 
   และจากรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาดงักล่าวมา โดยสรุป สามารถ
ก าหนดรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขาเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
    1) กระบวนการกลัยาณมิตรและการสร้างศรัทธา เป็นกระบวนการส าคญัเป็น
อันดับแรกในการสร้างศรัทธา และดึงให้บุคคลสนใจเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาต่อ ไป 
ประกอบด้วย กลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ ได้แก่ 1.1) ปิโย น่ารัก 1.2) ครุ น่าเคารพ 1.3) ภาวนีโย น่า
เจริญใจ 1.4) วตัตา รู้จกัพดูให้ได้ผล 1.5) วจนกัขโม อดทนตอ่ถ้อยค าตา่งๆ 1.6) คมัภีรัญจะ กะถงั 
กตัตา แถลงเร่ืองลกึซึง้ให้เข้าใจได้ง่าย 1.7) โน จฏัฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกัน าในทางเสื่อมเสีย 
    2) กระบวนการสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจยัภายนอก คือ ปรโตโฆสะ รับฟังเสียงจากผู้ อ่ืนโดยเฉพาะกลัยาณมิตร และ ปัจจยัภายใน คือ 
โยนิโสมนสิการ การท าในใจโดยแยบคาย คือ การรู้จกัมอง คิด พิจารณา ให้ได้ประโยชน์ และให้
เห็นความจริง  
    3) กระบวนการฝึกอบรม พฒันาเป็นองค์รวม ประกอบด้วย ศีล ด้านพฤติกรรม, 
สมาธิ ด้านจิตใจ และปัญญา ด้านความคดิพิจารณาด้วยปัญญา 
    4) กระบวนการตรวจสอบและวดัผล ประกอบด้วย กายภาวนา พฒันากาย, 
ศีลภาวนา พฒันาศีล, จติภาวนา พฒันาจิตใจ และปัญญาภาวนา พฒันาปัญญา   

4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสกิขา ผู้วิจยัพบงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวข้องดงันี ้
   ตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด (2551: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการพฒันาวินยัในตนเองของ
นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชยัภมูิ ตามแนวทางไตรสิกขา วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการพัฒนาวิจัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา และเพื่อศึกษาผลวิธี
ฝึกอบรมวินยัด้วยชุดการพฒันาในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเชิงทดลอง 
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ได้แก่ นกัศกึษาของสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชยัภมูิจ านวน 80 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
กลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 40 คน เคร่ืองมือการวิจยัเป็นชุดการพฒันา
วินยัในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา และแบบสอบถาม ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้เองส่วนหนึ่งและพฒันา
มาจากผู้ อ่ืนสว่นหนึ่ง ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ (Crosstabs) Paired 
t-test, Independent t-test และ ANOVA ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัศึกษาท่ีได้รับวิธีฝึกอบรมวินัย
ด้วยชดุการพฒันาวินยัในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา มีค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยวินยั
ในตนเองสงูกว่า นกัศึกษาท่ีได้รับวิธีฝึกอบรมวินยัด้วยการเรียนการสอนตามปกติ เม่ือสิน้สดุการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 2) เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อวินัยในตนเอง และการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวิธีฝึกอบรมวินยั (ไตรสกิขา: ปกต)ิ กบั เพศ (ชาย: หญิง) ไมมี่อิทธิพลตอ่วินยัใน
ตนเอง เช่นเดียวกนั 
    พระปลดัวีระชนม์ มาลาไธสง (เขมวีโร) (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการฝึกตามแนวไตรสิกขาเพื่อพฒันาสขุภาพจิตผู้สงูอายชุาวธรรมวิจยั จุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาปัญหาสุขภาพจิตผู้ สูงอายุชาวธรรมวิจัย กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มผู้ สูงอายุชาวธรรมวิจัย 
จ านวน 100 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกตามแนวไตรสิกขาเพื่อพัฒนา
สขุภาพจิตผู้สงูอายชุาวธรรมวิจยั เป็นกลุม่ผู้สงูอายชุาวธรรมวิจยั ท่ีสมคัรใจเข้าร่วมโปรแกรม และ
ผ่านการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถามสขุภาพจิต
ผู้สงูอาย ุและโปรแกรมการฝึกตามแนวไตรสิกขาเพื่อพฒันาสขุภาพจิตผู้สงูอายชุาวธรรมวิจยั สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ t-test ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) ปัญหาสขุภาพจิตผู้สงูอายโุดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาปัญหาสุขภาพจิตผู้ สูงอายุ รายด้านทัง้ 4 ด้านพบว่า ด้าน
ความเครียด ด้านความวิตกกังวล ด้านความซึมเศร้า และด้านความบกพร่องทางสังคม  ของ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดบัมากเช่นกัน 2) ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุชาวธรรมวิจัย หลงัการเข้าร่วม
โปรแกรมการฝึกตามแนวไตรสิกขา ทัง้โดยรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้านลดลง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
    พิริยะ โม้แพง (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัพระยายัง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2556 โรงเรียนวดัพระยายงั ส านกังานเขตราชเทวี - สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน
  รวม 64 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้
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ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานแบบเลือกตอบ (Check List) แบบประเมินความ
เหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม แบบประเมินความสอดคล้องของหลกัสตูรฝึกอบรม แผนการจดั
กิจกรรม แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการฝึกอบรม แบบวดัเจตคตขิองนกัเรียน
จากการฝึกอบรม แบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของนักเรียนจากการฝึกอบรม ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
ทดลองหลกัสตูรฝึกอบรมและหาคุณภาพใช้เวลาการทดลอง 16 ชัว่โมง แบบแผนการวิจยัแบบกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวมีการสอบก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  t – test for 
Dependent Sample ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมโดยพิจารณาจาก
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของหลกัสตูร ทัง้ฉบบั
อยู่ในระดบัมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.20 ด้านความสอดคล้องของหลกัสูตร ทัง้ฉบับมีความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 และด้านความ
สอดคล้องของแผนการจดักิจกรรมทัง้ฉบบัมีความสอดคล้องเท่ากบั 0.96 2) นกัเรียนท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมจากหลกัสตูรฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน หลงัจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) 
นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกอบรมจากหลกัสตูรฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน มี
เจตคตติอ่การฝึกอบรม หลงัจากการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 4) นักเรียนท่ีได้รับการฝึกอบรมจากหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
ไตรสิกขาเป็นฐาน มีทักษะทางสังคม หลังจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   จารัน โอล์เซ็น และ ดกัฟิน อาร์ฮสั บราเซ็ท (Jaran Olsen & Dagfinn Aarhas 
Braseth, 2015: 3-80) ได้ศึกษา ศีล สมาธิ และปัญญา: การส ารวจหลกัพืน้ฐานทางพทุธศาสนา
เก่ียวกบัการลดความเครียดมีการเจริญสติเป็นพืน้ฐาน (Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR) ) มีวตัถปุระสงค์เพื่อส ารวจหลกัพืน้ฐานทางพทุธศาสนาเกี่ยวกบั  MBSR และศึกษา
ขอบเขตรวมถึงส่วนประกอบท่ีได้ถูกรวมเข้าด้วยกันในโปรแกรม MBSR เช่น หลักอริยสัจ 4, หลัก
ไตรสกิขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา, กระบวนการเปลี่ยนจากทัศนะทางพุทธศาสนา , 
ลกัษณะสากล, การหยัง่รู้การเข้าสมาธิ, วิถีเซ็นและการสอนเก่ียวกับ MBSR เป็นต้น ผลการวิจยั 
พบวา่ ในค าสอนทางพทุธศาสนาเหลา่นี ้การเข้าสมาธิท่ีประกอบด้วยการเจริญสติเป็นเพียงสว่นหนึ่ง
ของเค้าโครงท่ีใหญ่กวา่ ถกูเรียกว่า “ไตรสิกขา” ในเค้าโคร่งนี ้การฝึกสมาธิมีการเจริญสติเป็นพืน้ฐาน
มาพร้อมกบัวิธีการ 2 อย่าง คือ การอบรมสัง่สอนเก่ียวกบัพฤติกรรมทางศีลธรรม และการพิจารณา
โดยแยบคาย (โยนิโสมนสกิาร) เก่ียวกบับทบาทของประสบการณ์อนัเป็นสากล ซึง่ในท่ีสดุ น าไปสูก่าร
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เข้าใจอย่างแจ่มชดัเก่ียวกบัตนเองและโลก บรรดาหลกัธรรมทางพทุธศาสนา หลกัไตรสิกขา ได้แก่ 
ศีล สมาธิ และปัญญา ถกูมองอย่างเช่นสิ่งท่ีต้องพึ่งพาอาศยักนัและกนั และเป็นสิ่งพิเศษส าหรับ
การบ าบดัรักษา ในท้ายท่ีสดุ ความท้าทายรวมลงในการใช้องค์ประกอบซึง่น ามาจากค าสอนทาง
พทุธศาสนาในการจดัเป็นวิธีจิตบ าบดัตอ่ชาวโลกซึง่จะถกูอภิปรายตอ่ไป 
 จากการศึกษางานวิจัยรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศดังกล่าว พบว่า งานวิจัยท่ีศึกษาการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ห รือ ศึกษาหลัก
ไตรสิกขา ยงัมีการศึกษาไม่แพร่หลายนัก กล่าวคือ ปรากฏผลงานวิจัยในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
และการศึกษานัน้ ส่วนใหญ่ด าเนินการวิจยัในมหาวิทยาลยัและสถานศึกษา มุ่งกลุ่มเป้าหมายท่ี
นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ มีอายุ มากกว่าคนวัยท างาน ดังงานวิจัยของ พิริยะ โม้แพง  (2557: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน 
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัพระยายงั ,  งานวิจยัของ ตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด (2551: 
บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาวินยัในตนเองของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชยัภูมิ 
ตามแนวทางไตรสิกขา และปรากฏผลงานวิจยัในผู้ มีอายบุ้าง  ดงังานวิจยั ของพระปลดัวีระชนม์ 
มาลาไธสง (เขมวีโร) (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกตามแนวไตรสิกขา 
เพื่อพฒันาสขุภาพจิตผู้สงูอายชุาวธรรมวิจยั สว่นผลงานวิจยัในตา่งประเทศ จากการค้นคว้าพบว่า 
มีปรากฏผลงานวิจัยในช่ือว่า ไตรสิกขาน้อยมาก  อาจเน่ืองด้วยเป็นศัพท์เฉพาะในทาง
พระพทุธศาสนา มีค าท่ีสนใจศกึษาและปรากฏอยูม่ากในค าอนัเป็นองค์ประกอบหนึง่ของไตรสกิขา 
เช่น สมาธิ (Concentration) หรือ สติ (Mindfulness) ดงังานวิจยัของ จารัน  โอล์เซ็น และ ดกัฟิน 
อาร์ฮัส บราเซ็ท (Jaran Olsen & Dagfinn Aarhas Braseth. 2015: 3-80) ได้ศึกษาและส ารวจ
หลักพื น้ฐานทางพุทธศาสนาเก่ียวกับการลดความเครียดมีการเจริญสติ เป็นพื น้ฐาน 
(Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR))น า ม า ส ร้ า ง เ ป็ น โป ร แ ก รม  MBSR  มี
วตัถปุระสงค์เพื่อส ารวจหลกัพืน้ฐานทางพุทธศาสนาเก่ียวกบั MBSR  และศึกษาขอบเขตรวมถึง
สว่นประกอบท่ีได้ถกูรวมเข้าด้วยกนัในโปรแกรม  MBSR  เช่น หลกัอริยสจั 4, หลกัไตรสกิขา ได้แก่ 
ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า การเข้าสมาธิท่ีประกอบด้วยการเจริญสติเป็น
เพียงสว่นหนึง่ของเค้าโครงท่ีใหญ่กวา่ ถกูเรียกวา่ “ไตรสกิขา” ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา ถกูมอง
อยา่งเช่นสิง่ท่ีต้องพึง่พาอาศยักนัและกนั และเป็นสิง่พิเศษส าหรับการบ าบดัรักษาตอ่ชาวโลกซึง่จะ
ถกูอภิปรายตอ่ไป ดงันัน้ ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา
ในคนวยัท างาน โดยเฉพาะระดบัผู้น าหรือหวัหน้างานขององค์กรอนัเป็นบคุลากรท่ีส าคญัยิ่งในการ
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ท างานบริหารองค์กรและประเทศชาติโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา อันเป็น
รูปแบบท่ีประยุกต์จิตวิทยาการฝึกอบรมกับหลักไตรสิกขา เพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบตาม
กระบวนการวิจยัเป็นรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ได้อยา่งมีคณุภาพตอ่ไป 
 



 
 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีความมุ่งหมาย 
1) เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา 2) เพื่อสร้างและ
พฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา และ 3) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมตาม
หลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของผู้ บริหารและหัวหน้าองค์กร ทัง้นี ้
ด า เนิ นการวิจัย เชิ งผสานวิ ธี  (Mix Method Research) ใช้แบบแผนส ารวจบุก เบิ ก  (The 
exploratory sequential design) เป็นแบบแผนในการวิจัย ด าเนินการศึกษาเป็น 2 ระยะ
ตอ่เน่ืองกนั (Two Phase Study) ประกอบด้วย  
  1. ระยะการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
  2. ระยะการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 โดยด าเนินการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ก่อน  และเชิงป ริมาณ 
(Quantitative Research) ในภายหลัง  ตามแบบแผน  The exploratory sequential design 
(รัตนะ บวัสนธ์, 2555: 116-117) มีแบบแผนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 10 แบบแผนการด าเนินการวิจยั 

 ส าหรับ ขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้ วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่างๆ และศึกษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก แล้วน าข้อมลูมา
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อสร้าง พฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ก่อนตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารและหัวหน้างานขององค์กร ด้วยการทดลอง ทัง้นี ้ก าหนดการวิจัยเป็น 2 ระยะ มีขัน้ตอน
ด าเนินการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้
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ระยะที่ 1 ด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ให้ ข้อมูล): การวิจัยเชิงคุณภาพในเบื อ้งต้นนี มี้
วตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาข้อมลูรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลู
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) พิจารณาคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง (ผู้ ให้ข้อมลู) จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ให้ข้อมลู
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม โดยเป็นผู้ มี
คณุลกัษณะ ดงันี ้ 
  1.1 นกัวิชาการ (Scholars) หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีความรอบรู้หลกัไตรสิกขา และการ
ประยกุต์จิตวิทยาการฝึกอบรมกบัหลกัไตรสิกขา มีผลงานวิชาการเป็นท่ีปรากฏ จ านวน 3 ท่าน  
  1.2 นกัปฏิบตัิการ (Practitioners) หรือ ผู้น าองค์กร ผู้ มีองค์ความรู้ในการบริหารและ
พฒันาบคุลากร จ านวน 2 ท่าน  
 2. การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
  2.1 แบบค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก: ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้  
   2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิทยาด้านการฝึกอบรม หลกั
ไตรสกิขา และรูปแบบ (Model) ด้านการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัไตรสกิขา 
  2.1.2 ก าหนดประเด็นเนือ้หา ประกอบด้วย 1) หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา 2) จิตวิทยาการฝึกอบรม ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ 3) รูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสกิขาได้แก่ ขัน้ตอน กระบวนการ และวิธีการในการฝึกอบรมฯ 
  2.1.3 ร่างข้อค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง จากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตามประเด็นเนือ้หาท่ีก าหนดในข้อ 2.2 จากนัน้ ตรวจสอบความสอดคล้อง 
ถกูต้องกบัเนือ้หาก่อนในเบือ้งต้น ด้วยตวัผู้วิจยั 
  2.1.4 ก าหนดข้อค าถามท่ีมีความเหมาะสมกบัผู้ให้ข้อมลู 2 กลุม่ ได้แก่  
   1) กลุ่มนักวิชาการ (Scholars) หรือผู้ทรงคณุวุฒิ ก าหนดข้อค าถามเน้นเนือ้หา
ด้านหลกัไตรสิกขา และจิตวิทยาการฝึกอบรม ยกตวัอย่างข้อค าถาม เช่น ไตรสิกขา คืออะไร ? มี
หลกัการในการน าไปใช้ เพื่อการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมอยา่งไร ? เป็นต้น  
   2) นักปฏิบัติการ (Practitioners)หรือผู้น าองค์กร ก าหนดข้อค าถามเน้นเนือ้หา
ความเหมาะสม และการน าไปใช้ในองค์กรของผู้น า/ผู้บริหาร เช่น ในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ
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ต้องอาศยัการสร้างความร่วมมือ ประสานการท างานของทีมเป็นหนึง่เดียว ผู้น าเชิงจริยธรรม ควรมี
วิธีสร้างความร่วมมือ ประสานการท างานเป็นหนึง่เดียวได้อยา่งไร ? เป็นต้น 
  2.1.5 น าร่างข้อค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษารอง รวม 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้อง และถูกต้องกับ
เนือ้หา  
  2.1.6 ปรับปรุง แก้ไขข้อค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลึก ตามค าแนะน าของอาจารย์
ทัง้ 3 ท่าน ให้ถกูต้อง เหมาะสม และมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ก่อนน าไปใช้ตอ่ไป 
 2.2 รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิง-จริยธรรม  : 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
  2.2.1 ผู้วิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกั
ไตรสิกขา และรูปแบบการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัไตรสิกขา เช่น แบบจ าลองการศกึษา 1-2-3-4 หรือ 
กระบวนการ 3 ป ตอ่เน่ือง ของพระมหาพงศ์นรินท์ ฐิตวงัโส (2548: 58-60) และ การจดัการเรียนรู้แบบ
ไตรสกิขา 6 ขัน้ตอน ของสมพร พงษ์เสถียรศกัดิ ์(2546: 39) เพื่อวิเคราะห์ข้อมลูในเบือ้งต้น 
  2.2.2 ผู้ วิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับคุณลกัษณะของภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมตามแนวคิดของนกัวิจยัตา่งๆ ก าหนดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนกัวิจยัท่ีมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมสมัยใหม่ ได้แก่ แนวคิดของ Northhouse และ Gary Yulk 
จากนัน้ สังเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมใหม่ ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สงัคมไทย เพื่อน าไปสร้างเป็นแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมตอ่ไป 
  2.2.3 ผู้ วิจัยศึกษารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา จากสภาพจริง คือ การ
สมัภาษณ์เชิงลกึ กลุม่ตวัอยา่ง (ผู้ให้ข้อมลู) จ านวน 5 ท่าน คือ  
   1) นกัวิชาการ (Scholars) หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีความรอบรู้หลกัไตรสิกขา หรือการ
ประยุกต์จิตวิทยาการฝึกอบรมกับหลกัไตรสิกขา จ านวน 2 ท่าน และนกัจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จ านวน 1 ท่าน รวมจ านวน 3 ท่าน  
   2) นักปฏิบตัิการ (Practitioners) หรือ ผู้น าองค์กร ผู้ มีองค์ความรู้ในการบริหาร
และพฒันาบคุลากร จ านวน 2 ท่าน  
  2.2.4 ผู้วิจยับนัทึกข้อมลูด้วยเคร่ืองบนัทึกเสียง จากนัน้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูแล้ว
น ามาสร้างเป็นร่างรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วย  
1) รศ.ดร. ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร, 2) ผศ.ดร. วิธัญญา วัณโณ, 3) ผศ.ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ,  
4) อาจารย์ ดร. ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย 5) อาจารย์ ดร. ภิญญาพนัธ์ เพียซ้าย และ อาจารย์ท่ีปรึกษา  
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ได้ตรวจสอบ ความถูกต้อง สอดคล้อง และให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง จากนัน้ ปรับปรุง แก้ไข
ตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  2.2.5 ผู้ วิจัยน ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรม ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัพะเยา แห่ง
หนึง่ จ านวน 12 คน  
  2.2.6 ผู้วิจยัตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม จากผลการน ารูปแบบการฝึกอบรมฯ ไป
ทดลองใช้ (Try out) ปรับรูปแบบกิจกรรมในหลกัสตูรท่ีมีข้อติดขดัในการด าเนินกิจกรรมให้ถูกต้อง 
และลื่นไหลมากขึน้ แก้ไขข้อบกพร่องอ่ืนๆ และน าข้อมูลมาปรุงปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไป
ทดลองใช้  
 3. การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ   
  ผู้ วิจัยถอดเทปข้อมูล ท่ี ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก  (Indept Interview) จาก
ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิ และนกัปฏิบตัิการทัง้ 5 ท่าน โดยการถอดเทปค าต่อค า ไม่ให้ความหมาย
ผิดเพีย้นไป และจบัประเด็นให้ครอบคลมุแง่มุมต่างๆ จากนัน้สงัเคราะห์โครงสร้างของสาระจาก
ข้อมลู โดยวิธีการ ดงันี ้
   3.1 สกัดหน่วยข้อมูล (Open Coding): อ่านข้อมูลท่ีได้มาทัง้หมดโดยพิจารณา
ในภาพรวมก่อน จากนัน้ ก าหนดหน่วยข้อมลูเพื่อน าไปวิเคราะห์   
   3.2 จดักลุ่มข้อมลู (Focused Coding): สรุปจดัหมวดหมู่ข้อมลู สร้างค าอธิบาย
ความหมายกลุม่ข้อมลู     
   3.3 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มข้อมูล (Axial Coding): วิเคราะห์และ
แปลงกลุ่มข้อมูลให้เป็นข้อความแสดงพรรณนา คือ แปลงข้อมูลและประสบการณ์ของ
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีพดูด้วยภาษาทัว่ไปให้สะท้อนความหมายทางจิตวิทยา   
   3.4 เม่ือสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว น าผลของข้อมูลท่ี
ได้รับจากผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ และนกัปฏิบตัิการมาสรุป Theme และสร้างนิยามปฏิบตัิการ 
ก่อนสร้างรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
   3.5. การตรวจสอบข้อมูล: ตรวจสอบจากความน่าเช่ือถือของผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 5 
ท่าน การด าเนินการวิจยัตามแบบแผนของผู้วิจยัโดยเคร่งครัด และ การตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ 5 ท่าน ก่อนน าไป Try out กับผู้บริหารและหัวหน้างานขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจงัหวดัพะเยา 
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 ระยะที่ 2 ด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
  ในการทดสอบรูปแบบการฝึกอบรมนี ้ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรงของ
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา ด้วยวิธีการวิจยัเชิงทดลอง โดยน ารูปแบบการฝึกอบรมตาม
หลกัไตรสกิขามาสร้างหลกัสตูรการทดลองจ านวน 18 ชัว่โมง ระยะเวลาการทดลอง 2 สปัดาห์ ๆ ละ 
2 ครัง้ มีขัน้ตอนด าเนินการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้ 
  1. การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
   ประชากร: ได้แก่ ผู้บริหาร และหวัหน้างาน ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ของ
จงัหวดัพะเยา จ านวน 118 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง: ได้แก่ ผู้บริหาร และหวัหน้างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัพะเยา ท่ีได้รับคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และได้รับ
อนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชา โดยตอบรับเข้าร่วมงานวิจยั จ านวน 24 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง 12 คน 
และกลุม่ควบคมุ 12 คน  
   การค านวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation): ขนาดตวัอย่างส าหรับ
การวิจัยเชิงทดลอง (การวิจัยระยะท่ี 2) ค านวณโดยการใช้เกณฑ์หรือการประมาณจากจ านวน
ประชากร ดงัตารางแสดงเกณฑ์ประมาณจากจ านวนประชากรท่ี บญุชม ศรีสะอาด (2535: 38) ได้
แสดงไว้ดงันี ้ 

ตาราง 4 การค านวณขนาดตวัอยา่ง 

จ านวนประชากร ขนาดตวัอย่าง 

จ านวนประชากรทัง้หมดเป็นหลกัร้อย 

จ านวนประชากรทัง้หมดเป็นหลกัพนั 

จ านวนประชากรทัง้หมดเป็นหลกัหม่ืน 

15 – 30 % 

10 – 15 % 

 5 – 10 % 

 
   ในการวิจยัเชิงทดลองนี ้มีจ านวนประชากร 118 คน ค านวณตามตารางเกณฑ์
จ านวนประชากรหลกัร้อยท่ี 15 – 30 % เท่ากับขนาดตวัอย่างจ านวน 18 – 36 คน และเพื่อให้ได้
ขนาดตวัอย่างตามเกณฑ์ จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 12 
คน กลุม่ควบคมุ จ านวน 12 คน  
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 2. เคร่ืองมือในการทดลอง ได้แก่ แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม วดั 3 ระดบั คือ 
1) ประเมินโดบตนเอง 2) ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 3) ประเมินโดยผู้ ใต้บังคับบัญชา = การ
ประเมินเป็น 360 องศา โดยมีขัน้ตอนสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัแนวคิด ลกัษณะ และรูปแบบภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของนกัวิชาการต่างๆ และแบบประเมินภาวะผู้น า จากนัน้ วิเคราะห์คณุลกัษณะ ได้ผล
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Northouse และ Gary Yukl ก าหนดเป็นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 ด้าน  
  2.2 สร้างแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เป็นค าถามตรวจสอบลกัษณะและ
วิธีการปฏิบตัิ จ านวน 47 ข้อ แบ่งเป็นด้านการครองตน 13 ข้อ ด้านการครองคน 16 ข้อ และการ
ครองงาน 18 ข้อ ก าหนดให้คะแนนแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั (ตรงน้อยท่ีสดุ – ตรงมากท่ีสดุ) 
ดงันี ้
   ตรงน้อยท่ีสดุ  ประเมินคา่เท่ากบั  1    
   ตรงน้อย   ประเมินคา่เท่ากบั  2    
   ตรงพอสมควร  ประเมินคา่เท่ากบั  3   
   ตรงมาก   ประเมินคา่เท่ากบั  4  
   ตรงมากท่ีสดุ  ประเมินคา่เท่ากบั  5    
  2.3 น าแบบประเมินภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  5 ท่าน 
ประกอบด้วย รศ.ดร. ฉฐัวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ, ผศ.ดร. ฐาศกุร์ จนัประเสริฐ, ผศ.ดร. วิธัญญา วณัโณ, 
ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย และ ดร. ชาญ รัตนะพิสิฐ ตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิงเนือ้หา และ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง แก้ไข . ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง แก้ไข โดยมีตวัอยา่งแบบประเมิน ดงันี ้
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ตาราง 5 ตวัอยา่งแบบประเมิน 

 

ข้อ 

 

รายการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 

ตรงน้อย

ท่ีสดุ 

ตรง

น้อย 

ตรงพอ 

สมควร 

ตรง

มาก 

ตรงมาก

ท่ีสดุ 

1 ข้าพเจ้าธ ารงไว้ซึง่ความซ่ือสตัย์สจุริต และไมเ่คย

ประพฤติทจุริต คดโกงทรัพย์สินขององค์กรเลย 

     

2 ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่บคุคลอ่ืน ใน

ด้านความซ่ือสตัย์สจุริต 

     

3 เม่ือมีบคุคลย่ืนเงินทองเป็นคา่สินบนอยา่งลบั ๆ เพ่ือ

ร้องขอให้ข้าพเจ้ากระท าการให้ ข้าพเจ้าจะปฏิเสธ 

     

4 เม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชามีการะทะเลาะ ขดัแย้งตอ่กนั

ข้าพเจ้าตดัสินปัญหาได้โดยไมล่ าเอียงเข้าข้างฝ่ายใด  

     

5 เม่ือต้องการให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตาม ข้าพเจ้าจะใช้วธีิชีแ้จง

บอกกลา่ว มากกวา่ออกค าสัง่บงัคบั 

     

6 ข้าพเจ้าเคารพความคิดเหน็และพร้อมรับฟังทศันะที่

แตกตา่งของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

     

7 ข้าพเจ้าสัง่การผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยยดึเหตผุล และ

ความถกูต้อง มากกวา่ความพงึพอใจสว่นตน 

     

8 ข้าพเจ้าติดตามงาน และ สง่เสริมให้เกิดการ

ประสานงานระหวา่งทีมงานได้เป็นอยา่งดี 

     

9 ข้าพเจ้าดแูล เอาใจใสผู่้ใต้บงัคบับญัชา 

ให้ปฏิบตัิงานได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

     

10 ข้าพเจ้าสัง่การผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยยดึเหตผุล และ

ความถกูต้อง มากกวา่ความพงึพอใจสว่นตน 
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 3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการทดลอง: เพื่อสร้างเคร่ืองมือแบบประเมิน
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ผู้วิจยัได้ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ดงันี ้ 
  3.1 วิเคราะห์ผลตรวจสอบแบบประเมิน และหาค่าความสอดคล้องเชิงเนือ้หาของ
แบบสอบถาม โดยน าค าตอบ ของผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนมาตรวจสอบและแปลงเป็นคะแนน ดงันี  ้
   มีความเห็นวา่สอดคล้อง เท่ากบั + 1 คะแนน 
   มีความเห็นวา่ไมแ่น่ใจ  เท่ากบั 0 คะแนน 
   มีความเห็นวา่ไมส่อดคล้อง เท่ากบั - 1 คะแนน 
  จากนัน้น ามาแทนค่าในสตูรความสอดคล้อง ถ้าดชันีความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.50 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ใช้ได้ ไมต้่องปรับปรุง โดยใช้สตูร 
 

  R  
   N 
 

     IOC หมายถึง ดชันีความสอดคล้อง 
     R หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
     N หมายถึง จ านวนผู้ เช่ียวชาญ  
  3.2 ปรับปรุงร่างแบบประเมิน ฯ โดยน าผลจากการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน มาเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุง และได้ยึดเกณฑ์ในการ
พิจารณา คือ ข้อใดมีคา่ความสอดคล้องตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ถือว่าใช้ได้ และไม่ต้องปรับปรุง สว่นข้อ
ท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ วิจัยจะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ หรือ พิจารณาตดั
ออกไป ในท่ีนี ้ได้ส่งแบบประเมินจ านวน 60 ข้อ ตามลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 ด้าน ด้าน
ละ 10 ข้อ เมื่อผ่านการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญแล้ว ได้ปรับเนือ้หาของค าถามตามข้อคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ และตรวจสอบตดัข้อค าถามท่ีมีค่าความสอดคล้องต ่ากว่า 0.50 ออกไปจ านวน 10 
คงเหลือ 50 ข้อ สรุปแยกข้อค าถามตามรายด้าน ดงันี ้
   3.2.1 การแสดงออกถึงความยตุิธรรม ตดัออก 3 ข้อ เหลือข้อค าถาม 7 ข้อ 
   3.2.2 การยดึมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต ตดัออก 2 ข้อ เหลือข้อค าถาม 8 ข้อ  
   3.2.3 การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน ตดัออก 1 ข้อ เหลือข้อค าถาม 9 ข้อ 
   3.2.4 การให้บริการคนอ่ืน ตดัออก 3 ข้อ เหลือข้อค าถาม 7 ข้อ 
   3.2.5. การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า ตดัออก 1 ข้อ เหลือข้อค าถาม 9 ข้อ 

สตูร IOC = 
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   3.2.6 การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุม่ ตดัออก 0 ข้อ เหลือข้อค าถาม 10 ข้อ 
  3.3 น าแบบประเมินภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมไปทดสอบก่อนใช้จริง (Try out) กับ
ผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กรแห่งหนึ่ง จงัหวดัพิษณุโลก และ ผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กรแห่ง
หนึ่ง จงัหวดัเชียงราย รวมจ านวน 100 คน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และตรวจสอบค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
coefficient Alpha) ได้ค่าค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินภาวะผู้น าทัง้ฉบบัอยู่ท่ี  0.970 ถือว่า มี
คณุภาพในเกณฑ์มาตรฐาน 
   3.4 เม่ือตรวจสอบแบบประเมิน เพ่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation, CITC) เพื่อหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อของแบบประเมินตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป พบว่า ค าถามข้อท่ี 11 (ด้านความยุติธรรม), 
ค าถามข้อท่ี 13 (ด้านความยุติธรรม) และ ค าถามข้อท่ี 35 (ด้านการใช้อ านาจและอิทธิพลอย่าง
เหมาะสม) มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบประเมินต ่ากว่า 0.20 คือ มีคา่คะแนน -.147, -.050 
และ .059 ตามล าดบั ผู้วิจยัจงึได้ด าเนินการตดัข้อค าถามทัง้ 3 ข้อดงักลา่ว สรุปเหลือข้อค าถามท่ีมี
คณุภาพในการน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จ านวน 47 ข้อ แยกราย
ด้านได้ ดงันี ้
   3.4.1 การแสดงออกถึงความยตุิธรรม เหลือข้อค าถาม 7 ข้อ  
   3.4.2 การยดึมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต เหลือข้อค าถาม 6 ข้อ  
   3.4.3 การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน เหลือข้อค าถาม 9 ข้อ 
   3.4.4 การให้บริการคนอ่ืน เหลือข้อค าถาม 7 ข้อ 
   3.4.5. การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า เหลือข้อค าถาม 8 ข้อ 
   3.4.6 การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุม่ เหลือข้อค าถาม 10 ข้อ  
 4. แบบแผนการทดลอง (Experimental Design) 
  การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้ วิจัยน ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสิกขาท่ีผ่านกระบวนการพฒันาแล้ว เป็นโครงสร้างหลกัในการสร้างหลกัสตูรการฝึกอบรมตาม
หลกัไตรสิกขา ระยะเวลาการทดลอง 2 วนั จ านวน 18 ชัว่โมงโดย ด าเนินการทดสอบก่อนและหลงั
การอบรม แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน ตาม
รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) กลุ่มวัดก่อนและหลัง มีกลุ่ม
ควบคุม  แต่ ไม่ มีการสุ่มแบบสมบู รณ์  (Nonrandomized Control Group Pretest- Posttest 
Design) (อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู, 2561: 141-145) มีแบบแผน ในการวิจยั ดงันี ้
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ตาราง 6 แบบแผน ในการวจิยั 

 ก่อนการทดลอง การทดลอง หลงัการทดลอง 

กลุม่ทดลอง Obs1ex TX Obs2ex 

กลุม่ควบคมุ Obs1con - Obs2con 

 
  Obs1ex   = การวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation)  
      ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลอง 
  Obs1con  = การวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation)  
      ก่อนการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
  Obs2ex   = การวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation)  
      หลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 
  Obs2con  = การวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation)  
      หลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
  TX   = การจดักระท ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา (Treatment) 
   -    = ไม่ได้รับการจดักระท ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 
       (Treatment) แตไ่ด้รับการให้ความรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 
 5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
  5.1 สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 
   5.1.1 คา่เฉลี่ย (Mean) 
   5.1.2 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2 สถิติส าหรับการวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ 
   5.2.1 หาคา่ความเท่ียงตรง ของแบบวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม   
   5.2.2 หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation, 
CITC)  
   5.2.3 หาค่าความเช่ือมั่น ของแบบวัดภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมโดยการหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟา ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient Alpha) 
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   5.2.4 ค่าสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ระหว่างกลุ่มท่ีตอบแบบประเมินภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม กบั กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  5.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
   5.3.1 เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์กร ทัง้ก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลอง ใช้การทดสอบคา่ทีแบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (t-test for dependent sample) 
    5.3.2 เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรกลุ่ม ท่ีได้รับการ
อบรมตามหลกัไตรสิกขา กบัผู้บริหารองค์กรกลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรมตามหลกัไตรสิกขา ภายหลงั
การทดลอง โดยใช้การทดสอบคา่ทีแบบเป็นอิสระตอ่กนั (t-test for independent sample) 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เร่ือง การศึกษา
และพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ด าเนินงานวิจยั
เชิงคณุภาพ  โดยมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และรูปแบบการฝึกอบรม
ตามหลกัไตรสิกขา  ด้วยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 2) เพื่อพฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา ส าหรับเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้วยการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง และจากการสมัภาษณ์เชิงลึก จากนัน้ จึงสร้างแบบร่างรูปแบบ และพัฒนารูปแบบฯ ตาม
ข้อคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ระยะท่ี 2 ด าเนินงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีความมุ่งหมายข้อสดุท้าย 3) 
เพื่อตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา ก่อนน าไปใช้เสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้าองค์กรทั่วไป ทัง้นี  ้ผู้ วิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดบั 
ดงันี ้
 ระยะที่ 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัเชิงคณุภาพ 
  ตอนท่ี 1: คณุลกัษณะผู้ ให้ข้อมลูหลกั ในการสมัภาษณ์เชิงลกึ “รูปแบบการฝึกอบรม
ตามหลกัไตรสกิขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม” 
  ตอนท่ี 2: การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และ
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา  
  ตอนท่ี 3: การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก น าไป
สร้างรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
  ตอนท่ี 4: การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร   
 ระยะที่ 2: ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัเชิงปริมาณ 
  ตอนท่ี 1: หลกัสตูรการฝึกอบรม ท่ีสร้างและพฒันาจากรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกั
ไตรสกิขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
  ตอนท่ี 2: ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
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สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี  ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ 
และอกัษรยอ่ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 

ตาราง 7 สญัลกัษณ์ / อกัษรยอ่ 

สัญลักษณ์ / อักษรย่อ แทน 
n จ านวนผู้บริโภคในกลุม่ตวัอยา่ง 

x  คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D. คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณา t-Distribution 
* ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 
A หลกัไตรสิกขา 

A1 ศีล (Behavior) 
A11 มรรคมีองค์ 8 (สงเคราะห์ในศีลมี 3 ได้แก่ สมัมาวาจา เจรจาชอบ, สมัมากมัมนัตะ 

ท าการงานชอบ, สมัมาอาชีวะ ประกอบชีพชอบ) 
A2 สมาธิ (Concentration) 
A21 มรรคมีองค์ 8 (สงเคราะห์ในสมาธิมี 3 ได้แก่ สมัมาวายามะ พยายามชอ, สมัมาสติ 

ระลกึชอบ, สมัมาสมาธิ ตัง้มัน่ชอบ) 
A3 ปัญญา (Wisdom) 
A31 มรรคมีองค์ 8 (สงเคราะห์ในปัญญามี 2 ได้แก่ สมัมาทิฐิ เห็นชอบ, สมัมาสงักัปปะ 

ด าริชอบ) 
A32 สมัมาทิฐิ (เหน็ชอบ) ในฐานะจดุเร่ิมต้นของการศกึษาเรียนรู้ 
A33 ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้ อ่ืน หรือ กลัยาณมิตร 
A34 โยนิโสมนสิการ พิจารณาในใจโดยแยบคาย 

A331 ส ุ= การฟัง 
A341 จิ = การคิด 
A342 ป ุ= การถาม 
A343 ลิ = การเขียน 

B จิตวิทยาการฝึกอบรม 
B1 ทฤษฎีจิตวิทยาการฝึกอบรม 
B11 จิตวิทยาพทุธศาสนา 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

สัญลักษณ์ / อักษรย่อ แทน 
B12 ฉนัทะ ความพงึพอใจ กบั ทฤษฎีจิตวิทยา 

B2 การประยกุต์กบัหลกัไตรสกิขา เพื่อพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

B21 ความสอดคล้อง ประยกุต์กนัได้ 

B22 ความไมส่อดคล้อง ไมค่วรประยกุต์เข้ากนั 

C รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 

C1 ขัน้ตอน และกระบวนการ ของรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 

C11 การก าหนดขัน้ตอน กระบวนการฝึกอบรมฯ 
C12 รายละเอียดของขัน้ตอน กระบวนการฝึกอบรมฯ 
C2 วิธีการฝึกอบรม ของรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 

C21 วิธีการ และเทคนิคในการฝึกอบรม 
C22 การฝึกฝนเป็นนิสยัในชีวิตประจ าวนั 
C3 การสรุปผล ของการฝึกอบรมฯ 

C31 การวางแผนพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของผู้ รับการฝึกอบรมฯ 
C32 การแสดงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในองค์กร 

 

ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ตอนที่ 1: คุณลักษณะผู้ให้ข้อมูลหลักนการสัมภาษณ์เชิงลึก “รูปแบบการ

ฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม” ประกอบด้วยผู้ให้
ข้อมูล 2 กลุ่ม ดงันี ้
  1.1 นักวิชาการ (Scholars) หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรอบรู้หลกัไตรสิกขา และ
การประยกุต์จิตวิทยาการฝึกอบรมกบัหลกัไตรสิกขา จ านวน 2 ท่าน และ นกัจิตวิทยาการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จ านวน 1 ท่าน รวมจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 1 – 
3 ดงันี ้
   1.1.1 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1: เป็นพระภิกษุ นกัพดู นกัคิด นกัเขียน นกัวิชาการทาง
พระพทุธศาสนาของประเทศไทย ผู้ มีความรอบรู้หลกัไตรสกิขา โดยส าเร็จการศกึษาเปรียญธรรม 9 
ประโยค (การศกึษาสงูสดุของคณะสงฆ์ไทย) ส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต และได้รับปริญญาดษุฎี
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บณัฑิตจากมหาวิทยาลยัต่างๆ   เป็นผู้ มีผลงานเขียนธรรมะและงานเขียนด้านวิชาการโดดเด่น  มี
ช่ือเสียงโด่งดงัเป็นท่ีปรากฏ ทัง้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากร และอาจารย์ผู้ สอนในหน่วยงานและ
สถาบนัการศึกษาทัว่ไป นอกจากงานด้านวิชาการแล้ว ท่านยงัเป็นนกัพฒันาสงัคม เสียสละ และ
อทุิศตนเพื่อท างานเผยแผห่ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา และน าพทุธศาสนิกชนปฏิบตัิธรรม เจริญ
วปัิสสนากรรมฐาน โดยยดึหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนาอนัเป็นแก่นแท้โดยตรง   
   1.1.2 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 2: เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลยัชัน้น าของประเทศ 
ผู้ มีความรอบรู้ ความแตกฉานด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา โดยเป็นผู้ เช่ือมหลกัพทุธศาสนากบั
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษามาใช้ในการศึกษาวิจยัจนเป็นท่ียอมรับ และแพร่หลายในกระบวนการ 
วิธีการ และการน าไปใช้ เป็นผู้ก่อตัง้และบุกเบิกสถาบนัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ โดยได้ศึกษา 
เรียนรู้หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้ โดยเฉพาะปรัชญาธรรมท่ีได้รับจากหลวงพ่อพุทธ
ทาสภิกขุ  เป็นผู้ ถ่ายทอดให้โดยตรง จนสามารถก่อให้เกิดองค์ความรู้ ด้านจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษาแนวพุทธ ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลยัต่างๆ ได้ศึกษาต่อยอดน าไปประยุกต์เป็นองค์
ความรู้ท่ีหลากหลายในด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และจิตวิทยาแขนงอ่ืนๆ ตอ่ไป 
   1.1.3 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3: เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลยัชัน้น าของประเทศ 
ผู้ มีความรอบรู้ และความเช่ียวชาญในด้านจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์กร  โดยเฉพาะการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาภาวะผู้น า และการน าเสนอแนวคิด และทฤษฎีใหม่ๆ เก่ียวกบัภาวะผู้ น า โดยมีผลงาน
เขียนและผลงานวิจยัเก่ียวกบัภาวะผู้น า และองค์ความรู้สมยัใหมเ่ก่ียวกบัการพฒันาภาวะผู้น าเป็นท่ี
ประจกัษ์ทัง้ในและต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายเนือ้หาวิชาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า และ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้อบรมและบรรยายเร่ือง “ภาวะผู้น าและการพฒันาภาวะผู้น า” ในหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานเอกชน และสถาบนัการศกึษาอื่นๆ มากมาย 
  1.2 นักปฏิบัติการ (Practitioners) หรือ ผู้น าองค์กร: เป็นผู้น า หรือผู้บริหารงาน
ในองค์กร โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการน า หรือบริหารงานองค์กร และความรู้ 
ในการพฒันาบคุลากร จ านวน 2 ท่าน เป็นผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 4 – 5 ดงันี ้
   1.2.1 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่  4: เป็นผู้ น า ผู้บริหารปกครอง ผู้ ขึน้ช่ือในเร่ืองความ
ตงฉิน ซื ่อสตัย์สจุริต และการตดัสินใจแก้ไขปัญหาอนัเฉียบคมและเฉียบขาด ท่านเป็นผู้ มี
ประสบการณ์การปฏิบตัิงานอย่างโชกโชนในหน่วยงานราชการ โดยเป็นผู้น าองค์กรตัง้แต่ขนาด
เล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เป็นผู้น าท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั และเป็นท่ียอมรับจากการแก้ไขวิกฤตการณ์ท่ี
ส าคญั อีกทัง้ท่านเป็นผู้ มีความรู้ และแนวคิด มมุมองทนัสมยัในการพฒันาบคุลากร ท่ีเกิดจากการ
ประยกุต์ประสบการณ์การท างานกบัความรู้ และวิสยัทศัน์อนัทนัสมยั  
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   1.2.2 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 5: เป็นผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้ผ่านประสบการณ์การ
ท างานทัง้ในฐานะผู้บริหารองค์กร และฐานะอาจารย์สอนผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นกัศึกษาและ
ผู้ ปฏิบัติงานในองค์กร อีกทัง้มีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ภาวะผู้ น าท่ีเป็นท่ี
ต้องการขององค์กรเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจด้านการตลาด และการบริการ จึงเป็นผู้ ให้ข้อมูลท่ีมี
วิสยัทศัน์สงู และให้ข้อมลูในการยืนยนัรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมในเชิงความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้องค์กรตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี 

ตอนที่ 2: การศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และรูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา   
  2.1 การศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เพื่อก าหนดคุณลักษณะ 
   ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในเบือ้งต้น จากนัน้  ได้เปรียบเทียบหลกัการภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและ
คณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของนกัวิชาการตา่งๆ พบว่า หลกัการภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 5 
ประการ ของ Northouse (2010: 387-393) และแนวคิดตามเกณฑ์วดัลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
8 ประการ ของ Gary Yukl (2010) มีความสมัพันธ์เช่ือมโยง และสอดคล้องกัน  อีกทัง้เม่ือศึกษา
เทียบเคียงหลักธรรมในพุทธศาสนา ท่ีผู้ น าพึงตระหนัก ให้ความส าคัญในการบริหารปกครอง
ประเทศ คือ หลกัอธิปไตย 3 (ความเป็นใหญ่ 3) ได้แก่  
    1) อตัตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่   = ครองตน 
       2) โลกาธิปไตย ถือชาวโลกเป็นใหญ่   = ครองคน 
       3) ธมัมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่   = ครองงาน 
   เม่ือวิเคราะห์เช่ือมโยงโดยการจดักลุม่ พบวา่ คณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของ Northouse และ Gary Yukl มีความสอดคล้องกบัหลกัอธิปไตย 3 และสามารถสงเคราะห์สรุป
ลงในหลกัอธิปไตย 3 ได้ ดงันี ้
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ตาราง 8 หลกัอธิปไตย 3 

หลักอธิปไตยในพุทธ

ศาสนา 
หลักการของ Northouse องค์ประกอบของ Gary Yukl 

1. การครองตน 1. การแสดงออกถงึความยตุิธรรม  

2. การยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต 

1. ด้านความเสี่ยงการตดัสินใจของผู้น า 

2. ความซ่ือสตัย์ 

2. การครองคน 3. การเคารพให้เกียรติ  

4. การให้บริการคนอ่ืน  

3. การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า 

4. ด้านการตอบสนองตอ่ค าวิจารณ์และ 

  ความไมเ่หน็ด้วยของผู้ตาม 

5. ด้านการพฒันาทกัษะผู้ตามและความ 

  เช่ือมัน่ในตนเอง 

3. การครองงาน 5. การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุม่ 6. การให้ความร่วมมือของผู้ เก่ียวข้อง 

7. ด้านการพฒันาวิสยัทศัน์ส าหรับองค์กร 

8. ด้านการสื่อสารหรือการเปิดเผยข้อมลู 

 
   ในคุณลักษณะเหล่านี  ้มีคุณลักษณะหนึ่งในเกณฑ์วัดลักษณะภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรม 8 ประการ ของ Gary Yukl ท่ีมีบริบทและความหมายกว้างขวาง นบัเป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้น า
ได้รับมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารปกครอง ทรงพลงัในการบงัคบับญัชา แต่เป็นสิ่งท่ีผู้น าทุกคน
จ าต้องระมดัระวงัอย่างยิ่งในการใช้ นัน่คือ การใช้อ านาจและการใช้อิทธิพลของผู้น า (Use of 

leader power and influence)  จากการเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญและมีความโดดเด่นดังกล่าว จึง
ก าหนดเป็นคณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพิ่มขึน้มา รวมกบัหลกัการภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 5 
ประการของ North house สรุปเป็นคุณลักษณะภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม  (Ethical Leadership) 
จ านวน 6 ด้าน สงเคราะห์เข้าในกรอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 3 ดงันี ้
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ตาราง 9 คณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) 

กรอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 3 คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 

1. การครองตน 1. การยดึมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต (manifests honesty)  

2. การแสดงออกถงึความยตุิธรรม (shows justice) 

2. การครองคน 3. การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน (respect others)    

4. การให้บริการคนอ่ืน (serves others)   

3. การครองงาน 5. การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า (Use of leader power   

  and influence) 

6. การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่ม (builds community) 

 
  2.1 การศึกษา รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา: ขัน้ตอนนี  ้เป็น
การศกึษา และประมวลแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา รวมถึงทฤษฎีทาง
จิตวิทยาการฝึกอบรม พบวา่ ทฤษฎีการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา เน้นรูปแบบท่ีจ าต้องฝึกฝนเอง 
รู้แจ้งได้ด้วยตนเอง (ตามพระบาลีว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ) จุดมุ่งหมายของการฝึกฝน
อนัดบัแรก มุ่งท่ีความเข้าใจ รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง (ปัญญา) น าไปสู่การพฒันาจิต ให้มี
ความสงบนิ่ง มีอารมณ์เป็นหนึ่ง และมีก าลงั (สมาธิ) แสดงออกด้วยการเป็นผู้ มีความประพฤติ 
หรือพฤติกรรมทางกาย วาจา ท่ีประกอบด้วยคณุธรรม (ศีล)  รวมเรียกว่า ไตรสิกขา ในส่วนทฤษฎี
ทางจิตวิทยาการฝึกอบรมได้ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ พบว่า ทฤษฎีแรงจูงใจและการเสริมแรง 
(Motivation and Reinforcement Theory)  มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทฤษฎีการฝึกอบรม
ตามหลกัไตรสิกขาท่ีมุง่กระบวนการทางปัญญาเป็นส าคญั  การประสานแนวคิด ทฤษฎี 2 สว่น คือ 
ทฤษฎีการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา และทฤษฎีทางจิตวิทยาการฝึกอบรม ในการสร้างรูปแบบ
การฝึกอบรมตามหลัก ไตรสิกขา ( Training Model according to the Threefold Training: 
TMTT.) เป็นการเติมเต็มกันและกัน  น่าจะน ามาสร้างเป็นรูปแบบ (Model) ท่ีมีคุณภาพในการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้  สามารถจ าแนกเทคนิคท่ีส าคญัของทัง้ 2 ทฤษฎี ดงันี ้  
   2.1.1 เทคนิคตามทฤษฎีการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ได้แก่ การไหว้พระสวด
มนต์ การฝึกเจริญกรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 การเจริญเมตตาพรหมวิหาร การบรรยาย
ธรรม การสนทนาธรรม ฝึกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร การตรวจสอบฝึกปฏิบตัิ 
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   2.1.2 เทคนิคตามทฤษฎีจิตวิทยาการฝึกอบรม ได้แก่ กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ เกมส์
บริหาร แสดงบทบาทสมมตุิ กรณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง การฝึกปฏิบตัิ และการอภิปรายกลุม่ 
  จากนัน้ ผู้วิจยัได้ศกึษารูปแบบการพฒันาตามหลกัไตรสิกขาของนกัวิชาการตา่งๆ ได้แก่ 
แบบจ าลองการศึกษา 1-2-3-4  ของ Phramaha Pongnarin Thitavamso (พระมหาพงศ์นรินท์  
ฐิตวังโส. 2548: 58-60), ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาของ สมพร พงษ์เสถียรศักดิ ์
(2546: 39) และการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ ของ ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ (2552: 65-66) 
พบว่า ขัน้ตอนและกระบวนการพฒันาตามหลกัไตรสิกขาของแต่ละท่านมีลกัษณะและองค์ประกอบ
ภายในคล้ายคลงึ หรือใกล้เคียงกนั  คือ ประกอบด้วยการน าเข้าสู่การเรียนรู้ การฝึกฝนอบรม และการ
ประเมิน/วดัผล ส าหรับการแสดงรายละเอียดภายในของกระบวนการพฒันา แบบจ าลองการศกึษา 1-
2-3-4 แสดงรูปแบบการพฒันาฯ ท่ีเป็นแบบแผนคอ่นข้างชดัเจนมากกว่า 2 ท่าน และมีความสอดคล้อง
ตามหลักการวิเคราะห์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จากแบบจ าลองการศึกษา 1-2-3-4 
ดงักลา่ว ผู้วิจยัจงึสนใจวิเคราะห์ เพื่อศกึษาพฒันา สร้างเป็นรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา
ตอ่ไป ดงันี ้

ตาราง 10 รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 

รูปแบบการพัฒนา ขัน้ตอน/กระบวนการ ปัจจัยการพัฒนา 
1.แบบจ าลองการศึกษา 
1-2-3-4 

1.1 กลัยาณมิตร ปัจจยัภายนอก = กลัยาณมิตร 

1.2 เปิดการเรียนรู้ภายใน ปัจจยัภายใน 2 ประการ คือ 
1. สทัธา ความเลื่อมใส 
2. โยนิโสมนสิการ คิดโดยแยบคาย 

1.3 เรียนรู้อยา่งเป็นองค์รวม ตามหลกัไตรสิกขา หลกัไตรสิกขา 3 ประการ คือ 
1. ศีล ความปรกติทางกาย วาจา 
2. สมาธิ ความตัง้มัน่ของจิตใจ 
3. ปัญญา ความรอบรู้ 

1.4 พฒันาแบบเวียนรอบตอ่เน่ือง ภาวนา 4 ประการ คือ 
1. กายภาวนา ภาวนาทางกาย 
2. ศีลภาวนา ภาวนาศีล 
3. จิตภาวนา ภาวนาจิตใจ 
4. ปัญญาภาวนา ภาวนาปัญญา 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

รูปแบบการพัฒนา ขัน้ตอน/กระบวนการ ปัจจัยการพัฒนา 
2. การจดัการเรียนรู้
ไตรสิกขา 

2.1 ขัน้น า ผู้สอน/ผู้อบรมกลา่วน าสูก่ารเรียน 
2.2 ขัน้สอน ผู้สอน/ผู้อบรมแสดงบทเรียน 
2.3 ขัน้ใช้ไตรสิกขา การฝึกฝน เรียนรู้ในศีล สมาธิ  

และปัญญา 
2.4 ขัน้มอบหมายงาน การทบทวนบทเรียน 
2.5 ขัน้เสนอผลการอภิปราย การมีปฏิสมัพนัธ์และเกิดเรียนรู้ 
2.6 ขัน้สรุป การสรุปผล 

3. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
  แนวพทุธ 

3.1 การจดัปัจจยัสนบัสนนุการเรียนรู้ หลกัธรรมปรโตโฆสะ 

3.2 การฝึกการรับรู้ หลกัธรรมสมัมาทิฏฐิ และปัญญา
วฒุิธรรม 4 (ฟังธรรม, คบสตับรุุษ) 

3.3 การพฒันาการคิด หลกัธรรมสมัมาทิฏฐิ และปัญญา
วฒุิธรรม 4 (คิดโดยอบุายอนัแยบ
คาย) 

3.4 การลงมือปฏิบตัิ หลกัธรรมสมัมาทิฏฐิ และปัญญา
วฒุิธรรม 4 (ปฏิบตัิธรรม) 

3.5 การประเมิน หลกัธรรมสมัมาทิฏฐิ และปัญญา
วุฒิ ธรรม 4 (คิดโดยอุบาย อัน
แยบคาย และปฏิบตัิธรรม) 

 
  จากตารางวิเคราะห์รูปแบบการพฒันาทัง้ 3 รูปแบบ พิจารณาเห็นได้ว่า เป็นรูปแบบ
การพฒันาตามหลกัไตรสิกขานัน่เอง แม้ว่า จะไม่ได้ใช้ศพัท์ธรรมะว่า ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างเช่น
การจดักระบวนการเรียนรู้แนวพทุธ ของ ขวญัฟ้า รังสิยานนท์ ท่ีใช้ค าว่า หลกัธรรมสมัมาทิฏฐิ และ
ปัญญาวุฒิธรรม 4 ได้แก่ ฟังธรรม, คบสัตบุรุษ, คิดโดยอุบายอันแยบคาย, ปฏิบัติธรรม  แต่เม่ือ
สงเคราะห์แล้ว การฟังธรรมและคิดโดยอบุายอนัแยบคาย คือ ปัญญา, ปฏิบตัิธรรม คือ สมาธิ, คบ
สัตบุรุษ คือ ศีล นั่นเอง ในการจัดขัน้ตอน เม่ือเปรียบเทียบกับขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
ไตรสกิขาของ สมพร พงษ์เสถียรศกัดิ ์อาจสงัเคราะห์ได้เป็น 3 ขัน้ตอนใหญ่ ดงันี ้
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   1) ขัน้เร่ิมต้น ได้แก่ ขัน้น า และ ขัน้สอน 
   2) ขัน้ฝึกฝน ได้แก่ ขัน้ใช้ไตรสิกขา ขัน้มอบหมายงาน และ ขัน้เสนอผลการ
อภิปราย 
   3) ขัน้บรรลุผล / ประเมินผล ได้แก่ ขัน้สรุป และเม่ือเปรียบเทียบกับ แบบจ าลอง
การศึกษา 1-2-3-4 ของพระมหาพงศ์นรินท์ ฐิตวังโส อาจสังเคราะห์ได้เป็น 3 ขัน้ตอนใหญ่
เหมือนกนั ดงันี ้
    1) ขัน้เร่ิมต้น ได้แก่ กลัยาณมิตร และ เปิดการเรียนรู้ภายใน 
    2) ขัน้ฝึกฝน  ได้แก่ พฒันาแบบเวียนรอบตอ่เน่ือง 
    3) ขัน้บรรลผุล / ประเมินผล ได้แก่ พฒันาแบบเวียนรอบตอ่เน่ือง 
   เม่ือสงัเคราะห์แล้ว ขัน้ตอนของการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา อาจสงัเคราะห์
ได้เป็น  3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้เร่ิมต้น 2) ขัน้ฝึกฝน 3) ขัน้ประเมินผล/ขัน้บรรลผุล 

ตอนที่ 3: การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก น าไป
สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม ผูวิ้จยัได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชงิลึกในหวัข้อที่ส าคัญ 3 ข้อ ดังนี ้
   3.1 หลกัไตรสกิขา 
   3.2 จิตวิทยาการฝึกอบรม 
   3.3 รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 
  3.1 หลักไตรสิกขา: หลักไตรสิกขาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนามนุษย์ 
ประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญา จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลู ได้ให้ค าจ ากดัความไว้ในบริบท
ของการขยายความในฐานทางพระพทุธศาสนาท่ีใกล้เคียงกนั ดงันี ้    
   3.1.1 ความหมายของหลักไตรสิกขา: ผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 1 ได้ให้ค าจ ากดัความ
ชัดเจนในเชิงวิชาการว่า “ไตรสิกขา (A) แปลว่า หลกัการศึกษา 3 ด้าน หรือกระบวนการฝึกหัด
พฒันาคน 3 ด้าน 1.ศีลสกิขา กระบวนการฝึกหดัพฒันาคนด้านศีลหรือด้านพฤติกรรมและการปฏิบตัิ
ต่อสิ่งแวดล้อม ค าว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงทัง้ คน สัตว์ สิ่งของ (A1) 2.จิตตสิกขากระบวนการ
ฝึกหดัพฒันาทางด้านจิตใจอารมณ์ให้มีความสงบ สว่าง สะอาดสดช่ืน ร่ืนเย็น โปร่ง โล่งเบาและ
เป็นอิสระพูดสัน้ๆว่า ให้จิตมีคณุภาพ สขุภาพ และมีสมรรถภาพ คุณภาพคือจิตมีคุณธรรมฝ่าย
บวกเพิ่มขึน้ๆ สุขภาพ คือ มีความสุข ความโปร่ง ความโล่ง ความเบาสบาย สมรถภาพ คือ เป็น
นายเหนือจิตสัง่จิตตวัเองได้สัง่ความคิดตวัเองได้ (A2) 3. ปัญญาสิกขากระบวนการพัฒนาคน
ทางด้านปัญญาให้รู้จกัคดิ ให้รู้จกัวินิจฉยั รู้จกัใช้เหตผุลในการด ารงชีวิต ในความหมายอยา่งสงูให้
รู้จกัสิ่งต่างๆตามความความเป็นจริง มองสิ่งต่างๆ ตามเหตคุวามปัจจยั แล้วก็ปฏิบตัิตามสิ่งต่างๆ
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ให้สมหลกัสอดคล้องตามหลกัตามปัจจยั ด้วยความสว่างไสวในสติปัญญาและน าพาตวัเองหลดุ
พ้นจากการครอบง าจากความโลภ ความโกธร ความหลงท่ีเป็นกิเลสพืน้ฐานทัง้หลายมีจิตใจและมี
ปัญญาสวา่งไสวเป็นอิสระ (A3)” 
   จากค าอธิบายหลักไตรสิกขาของผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 มีความชัดเจน ตรงตาม
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ อันเป็นท่ีปรากฏ แต่ในมุมมองของผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ได้อธิบาย
ความหมายในแง่ของการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตวา่  
 
 “ไตรสิกขา ก็คือ การศึกษาตวัเองจนพบว่า เบื้องลึกจิตใจซ่ึงม่นหมอง ว้าวุ่น จิตวิตก ไม่
เข้าใจนี ้มีไตรสิกขาซ่อนอยู่ และมาช่วยใหข้จดัปัดเป่าความเข้าใจคลาดเคลือ่นเหล่านัน้ออกไปใหไ้ด้
หมด ท าให้เกิดปัญญา อนัเกิดจากความเข้าใจโลกและชีวิต ท าให้ใจสงบ คือ มีสมาธิ และมี
พฤติกรรมอนัไม่เป็นโทษเป็นภยัต่อตนเองและผูอื้น่ (A)”  
 
   นอกจากนัน้ ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ยังได้อธิบายในมุมมองง่ายๆ ของการน าศีล 
สมาธิ และปัญญามาใช้ในทกุขณะของการด าเนินชีวิต วา่  
 
 “จริงๆ ไดท้กุแบบฝึกหดั ทกุกิจกรรมทีเ่ราท าน่ะครับ...แค่เรียงหนงัสือบนโต๊ะ มีศีล สมาธิ 
ปัญญา ไหม ? มนัข้ึนอยู่กบัแบบฝึกหดั หรือข้ึนอยู่กบัการรู้ว่า มีศีล สมาธิ ปัญญา ? ตอ้งชีใ้หรู้้ว่า 
มนัมีอยู่แล้ว...ท าของทีค่ว ่าให้หงาย ตามพระพทุธเจ้าบอกไว้ ใช่ไหม แล้วตอ้งหาแบบฝึกหดัอะไร
อีก ฉะนัน้ แค่ผมขยบัตวัก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญาแลว้นะ...นีป่วดหลงัวะ นัน่..ทกุข์...ผมก็เลยตอ้งมี
ปัญญา ในการขยบัท่าใหม่ให้มนัสบายหน่อย อนันีก็้เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ไหม ? ตอ้งไปถือ
ศีล 5 ข้อ 10 ข้อ...ไหม ? คือ ถา้เราเข้าใจมนัแล้วนะ เราท าไดเ้ยอะเลย แต่เราไม่เข้าใจ เพราะเรา
ไปติดรูปแบบ ชีวิตเราเต็มไปดว้ยศีล สมาธิ ปัญญาเลย ไม่ตอ้งหา” 
 
   3.1.2 การน าไปใช้ตามแนวทางแห่งมรรคมีองค์ 8: ในการน าหลกัไตรสิกขามา
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนันี ้ผู้ ให้ข้อมูลท่านอ่ืนๆ ได้แสดงทัศนะบูรณาการหลกัไตรสิกขาใน
แนวทางของมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วยสมัมาทิฐิ เห็นชอบ, สมัมาสงักปัปะ ด าริชอบ, สมัมาวาจา 
เจรจาชอบ, สมัมากมัมนัตะ ท าการงานชอบ, สมัมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ, สมัมาวายามะ พยายาม
ชอบ, สมัมาสต ิระลกึชอบ, สมัมาสมาธิ ตัง้มัน่ชอบ  
    1) ศีล: มรรคมีองค์ 8 ในส่วนของศีล ประกอบด้วยสมัมากัมมนัตะ ท าการ
งานชอบ, สมัมาวาจา เจรจาชอบ และสมัมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ ในท่ีนี ้ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 ได้
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อธิบายเช่ือมโยงกบัการท างานเป็นผู้น าในองค์กรของท่าน โดยท่ีท่านไม่ได้ยกศพัท์ธรรมะดงักล่าว
มาพดู แตค่วามหมายบง่ถึงมรรรคมีองค์ 8 ในสว่นของศีลนัน้โดยตรง วา่  
 
 “ผมท างานที่นี่ง่ายมาก ถ้าเรามีศีล.. มีศีล ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดี แต่การมีศีลคือการตัง้
ธงว่าจะท างานเพือ่สาธารณะ เราจะไม่ท าผิด ถา้งานไหนไม่ไดท้ าเพือ่สาธารณะหรือเป็นงานทีผิ่ดก็
ตดัไปได้เลย (=สมัมากมัมนัตะ) จะเห็นว่าสมาธิแทบจะไม่ได้ใช้ เราไม่ต้องกงัวลว่าเราจะท าผิด
อะไรหรือจะถูกฟ้องร้อง ร้องเรียนหรือไม่ เพราะเราตดัความยอกย้อนหรืออะไรที่จะท าให้ไม่มีศีล
ออกไป เมื่อเรามองแต่ศีลหรือส่ิงทีถู่กอย่างเดียว เราย่อมมีสมาธิ เราจะมุ่งสติปัญญาไปยงัส่ิงทีถู่ก
เท่านั้น ไม่ต้องคิดแก้ไขส่ิงที่ผิด เมื่อคุณมีสรรพก าลังเหลือเฟือในการมี สมาธิในการตัดสินใจ 
สามารถเซ็นต์งานไปด้วย พูดคยุไปด้วย(=สมัมากมัมนัตะ+สมัมาวาจา) เพราะไม่กลวัว่าจะมีใครมา
สอยหรือพาดพิง เพราะเราท าส่ิงที่ถูก เมื่อมีสมาธิ จะอ่านหนงัสือ จะตดัสินใจ จะเข้าใจไดท้ัง้หมดแม้
จะเหมือนเบลอๆเหมือนจะหลบั และมีปัญญาในการตดัสินใจในทีป่ระชมุ (=สมัมาอาชีวะ) (A11)”  
 
    ในการพฒันาหรือเสริมสร้างให้ศีลเกิดขึน้นี  ้ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ได้ให้ความ
คิดเห็นเชิงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัสติและสมาธิ ดงันีว้า่ 
 
 “ศีล แปลว่า Behavior ที่วางอยู่บนรากฐานของจิตใจที่สงบ สงบด้วยสมาธิ สงบด้วย
ปัญญาก็ได้ ฉะนัน้ ถ้ามีสมาธิ อย่างที่คยุกบัน้อง...นี่ ก็มีศีลละครับ ศีลมาจากใจที่สงบ ถ้าใจไม่
สงบมีโทสะมาแทรก มนัก็เป็น ..ผิดศีลละครับ ข้อที่ 1 เพราะมีโทสะ ถ้ามีโลภะ ผิดศีลข้อที่ 2 
อยากใหเ้ข้าใจแบบนี ้และโลภท าใหเ้กิดโกรธ ถา้ใจไม่สงบ อาจท าใหเ้กิดกิเลสกาม ท าใหป้ระพฤติ
ผิดในกาม โกหกก็เพราะกลวั กลวัเพราะใจไม่สงบน่ะ เมาเป็นโมหะจริต มชัชะ..เมา เมาเงิน เมา
อ านาจ เมาชือ่เสียง เมาหญิง เมาชายอย่างนีค้รับ มนัก็ขาดสติละ 

ครับ ก็ผิดศีลข้อที ่5 ฉะนัน้ มีสติ สมาธิ ..ศีลก็เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (A1)” 
 
    2) สมาธิ: มรรคมีองค์ 8 ในส่วนของสมาธิ ประกอบด้วยสัมมาวายามะ 
พยายามชอบ, สัมมาสติ ระลึกชอบ , สัมมาสมาธิ ตัง้มั่นชอบ ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 ได้ชีใ้ห้เห็น
ความส าคญัและความสมัพนัธ์กนัของสมาธิและสติว่าเป็นรากฐานส าคญัของหลกัไตรสิกขา และ
การท างานตา่งๆ ให้บรรลผุลส าเร็จวา่  
 “ความมีสติ ผมตอบอยู่เสมอว่าอยู่ใน....สติคือเร่ืองที่ส าคญัที่สดุ ถ้าไม่มีสติงานจะไม่
ส าเร็จ เพราะจะว้าวุ่นอนันัน้อนันี้ มีเร่ืองเข้ามาร้อยแปดพนัเก้า ทุกนาทีจะมีคนมาฟ้องอย่างนู้น
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อย่างนี้ จะด่าอย่างนี้ สือ่มวลชนจะออกข่าวอย่างนี้อยู่ตลอด แต่สติจะต้องอยู่กบัตวัเราเสมอ ให้
เราส านึกอยู่เสมอว่า ณ เวลานัน้เราก าลงัท าอะไรอยู่ ถา้เราจะท าขัน้ตอนนีคี้ย์เซ็นเตอร์อยู่ตรงไหน 
เราต้องไปตรงนัน้ไปให้ก าลงัใจตรงนัน้ เพราะฉะนัน้ต้องมีสติ ไม่ใช่ว่า เวลาต้องท ายงังี ้ไปท าอีก
เร่ือง แต่โมเดลนี้ สติกบัสมาธิผมว่าใกล้เคียงกนัหรือใกล้จะเป็นตวัเดียวกนั สติท าให้เรามีศีล สติ
ท าให้เรามีปัญญา สติท าให้เรามีสมาธิ ในมมุมองของผมนัน้ สติกบัสมาธินัน้ คือตวัเดียวกนั คือ 
ตวัทีท่ าใหเ้รารู้ตวัตนว่าเวลานีเ้ราก าลงัท าอะไรอยู่ เราน่ิงพอทีจ่ะตดัสินใจในแต่ละเร่ือง ผมจึงมอง
ว่า สติกับสมาธิมันใกล้เคียงกันมาก เป็นตัวเดียวกัน  เหมือนแยกกันไม่ออก (=สัมมาสติ 
สมัมาสมาธิ) (A21)”  
 
   ข้อคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 4 นีส้อดคล้องกบัการฝึกฝน และใช้สมาธิในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั ท่ีผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 2 ได้อธิบายไว้วา่  
 
 “สมาธิ..นีน่ะ สมาธิท าใหเ้ราสงบครบั ไหนลองสงบกบัการอ่าน “ก ไก่” ซิ  นีส่มาธิไหม ? 
ส่ิงนี้ได้ประโยชน์ไหมครับ ? ลองมีสมาธิกบัการผูกเชือกรองเท้าซิเรา..เดิน..ลองเดินมีสมาธิซิ...ลอง
เดินแบบมีสมาธิแบบกระโดดโลดเต้น (=สมัมาสมาธิ + สมัมาวายามะ) อนันี้ เห็นความแตกต่าง
ระหว่างการมีสมาธิ กบั ไม่มีสมาธิ...มีสมาธิซิค่ะ ลองดมดอกไม้ซิ ตัง้ใจดมมนันะ นี.่..สมาธิ ไหม 
? ต้องเข้าใจว่า สมาธิ คืออะไร ? แต่ทกุวนันี้ เราเข้าใจว่า สมาธิ คือการไปนัง่หลบัตา คือ คนละ
ความหมายอย่างส้ินเชิง ฟา้ กบั เหว (A21)”  
 
   สรุปอธิบายความหมายของการใช้สมาธิของผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ได้ชีแ้นะเร่ือง
สมาธิว่า ไม่ใช่เพียงการไปนัง่หลบัตา ตามรูปแบบการฝึกฝนท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “นัง่สมาธิ” หรือว่า 
“นั่งวิปัสสนากรรมฐาน” หากแต่ สมาธิ ในค าอธิบายของผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 นี ้หมายถึง การมี
สมาธิในทุกจงัหวะของการใช้ชีวิตของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการผูกเชือกรองเท้า การเดิน การดม 
ฯลฯ ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ได้ชีแ้นะไว้  นอกจากนัน้ จากความเห็นของผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 4 ท่ี
กลา่วไว้ว่า “สติท าให้เรามีศีล สติท าใหเ้รามีปัญญา สติท าใหเ้รามีสมาธิ ในมมุมองของผมนัน้ สติ
กบัสมาธินัน้ คือตวัเดียวกนั” จึงยิ่งชีใ้ห้เห็นว่า สติเป็นองค์ธรรมท่ีส าคญัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัผู้ ให้
ข้อมลูท่านท่ี 2 ท่ีได้แสดงทศันะไว้ว่า เราแยกสติ...ออกจากกระบวนการไตรสิกขาไม่ได้ครับ สติ...
ตอ้งซ่อนอยู่กบัปัญญา สมาธิ และศีล อยู่ในนัน้ละครับ... ศีลก็เป็น Behavior ซ่ึงตอ้งมีสติควบคมุ
อยู่แล้ว...ไม่เช่นนัน้ ไม่มีศีล..ครับ (A21) นอกจากนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 3 ได้ชีค้วามส าคญัของสติ
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ส าหรับผู้น า โดยอธิบายการพฒันาตามหลกัไตรสิกขาเป็นองค์รวมและใช้ค าวา่ Awareness แสดง
ความหมายสอ่งถึงค าวา่ สติและสมัปชญัญะ ดงันี ้ 
 
 “อาจารย์มีความเชื่อส่วนตวัว่า หลกัไตรสิกขาน่าจะดี คือต้องเร่ิมจากมีศีลก่อน แล้วก็มี
สมาธิ ซ่ึงก็เหมือนกบั awareness เพราะถา้เราไม่มี awareness ก็จะพลาดเปา้ได ้เช่นมีค ากล่าวว่า
ถา้อยากให้ผูน้ าเสียคน ลองใหเ้งินกบัใหอ้ านาจ มีอิทธิพล แต่ถา้ไม่มีศีลหรือไม่มีสมาธิ เราก็จะไม่
รู้เท่าทนั เราก็อาจจะเบี่ยงเบนเป้าหมายไป คือไม่มีเข็มทิศทีแ่ทจ้ริง ไม่รู้ทิศเหนือที่แท้จริง คือเป็น
ตวัน าให้ผู้น ามีจริยธรรม เพราะฉะนั้น ครูก็เชื่อว่าศีลกับสมาธิจะท าให้ผู้น าเกิด wisdom เกิด
ปัญญาทีแ่ทจ้ริง”  
 
    3) ปัญญา: มรรคมีองค์ 8 ในส่วนของปัญญา ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ 
เห็นชอบ และ สมัมาสงักปัปะ ด าริชอบ  ในการสร้างปัญญาให้เกิดขึน้นีมี้สมัพนัธ์กบัปัจจยัแห่ง
สมัมาทิฐิ 2 ประการ ผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 2 ได้กลา่วไว้วา่  
 
 “ปัญญาก็เกิดข้ึนจากกลัยาณมิตร คือ ผูมี้สมัมาทิฐิ และเกิดโดยการโยนิโส-มนสิการ คือ 
การสืบค้นภายใน ก็มีเพียง 2 Factor นี้เท่านัน้เอง ก็จะมีปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ (A33, 
A34)  
 
   จากข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 2 นี ้มีความสอดคล้อง และสอดรับการยืนยนั
ตรงกนักบัทศันะของผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 1 ท่ีแสดงไว้วา่  
 
 “อนันีม้นัเป็นหลกัคู่กนั สมัมาทิฐิมนัจะเกิดไม่ไดถ้้าไม่มีปัจจยัของสมัมาทิฐิ ปรโต-โฆสะกบั
โยนิโสตวันี้แหละ เพราะฉะนัน้ มนัต้องเป็นโมเดลนัน้เลย 2 อนันี้เขาเรียกว่าปัจจยัของสมัมาทิฐิ 
หรือจะเรียกว่ากระบวนการสร้างสรรค์ศรัทธาก็ไดม้นัคืออนัเดียวกนั (A32)“  
 
   จากความเห็นของผู้ ให้ข้อมูลดงักล่าว มีความสอดคล้องกับการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างปัญญา เช่ือมโยงกับจุดเร่ิมต้นของการศึกษาท่ีการพัฒนา
ปัญญาก่อนตามแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) (2546: 52) ได้แสดงทศันะไว้ว่า “ระบบ
การปฏิบตัิของพระพทุธศาสนานีด้เูหมือนว่า เวียนกลบัไปกลบัมา คือ การปฏิบตัินัน้เร่ิมจากศีลเข้า
ไปหาจิตหรือสมาธิ แล้วจากสมาธิก็โยงไปหาปัญญา แตใ่นทางกลบักนั เวลาส่งผลน่ีปัญญาสง่ผล
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มาสู่ระดับสมาธิของจิต  แล้วสมาธิก็ส่งผลมาสู่พฤติกรรมระดับศีล  ทัง้หมดนี เ้ป็นระบบ
ความสมัพนัธ์ในองค์รวมของชีวิตท่ีดีงามของมนษุย์” 
    จากการวิเคราะห์ข้อมลูดงักล่าว ผู้วิจยัพบว่า จุดเร่ิมต้นของการศึกษา หรือ การ
พฒันามนุษย์ตามหลกัไตรสิกขาควรเร่ิมต้นจากปัจจยัแห่งสมัมาทิฐิ  ได้แก่ ปรโตโฆสะ เสียงจาก
ผู้ อ่ืน โดยเฉพาะจากกัลยาณมิตร (ปัจจยัภายนอก) และ โยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดย
แยบคาย (ปัจจยัภายใน) เม่ือสงัเคราะห์ให้ลึกซึง้ลงไป จะพิจารณาเห็นได้ว่า ปัจจยัทัง้ 2 เป็นตวั
เหตใุห้เกิดสมัมาทิฐิ ความเห็นชอบ แล้วยงัเช่ือมตอ่ให้เกิด สมัมาสงักปัปะ ด าริชอบ เกิดขึน้ตามมา 
อันเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตา (หลักอาศัยกันและกันเกิดขึน้) เป็นประเด็นลึกซึง้เกินกว่า
ขอบเขตการศกึษาวิจยันี ้ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสอบถามปัจจยัเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดการสร้างปัญญา 
ในประเด็นนี ้ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 ได้แสดงปัจจัยท่ีส าคญัอ่ืนๆ ในการสร้างปัญญาให้เกิดขึน้ คือ 
หวัใจนกัปราชญ์ 4 ประการ วา่  
 
 ส ุจิ ป ุลิ ง่ายสดุ 1) ส ุ= สตุะ ก็คืออ่านฟัง ค้นให้เยอะสดุสัง่สมระดมความรู้ไห้มีเยอะท่ีสดุ
ซึง่ตรวจกบัอะไร research สตุะนีต้รงกบั research (A331) 2) จิ. ก็คือ จินตนาการก็คือการคิดตรง
กบัโยโสมนสิการ คิดอย่างมีระบบ (A341) 3) ป.ุ ก็คือปจุฉา ก็เป็นนกัตัง้ค าถาม ค าตอบดีๆจะเกิด
ไม่ได้ถ้าไม่ใด้ตัง้ค าถาม พระพทุธเจ้าตัง้ค าถามอะไรคือท่ีสดุ การท่ีใด้ตัง้ว่าอะไรคือกฎ การแกว่งของ
ลกูตุ้ม ตัง้ค าถามวา่มนัใช่หรออ อริสโตเติลพดูแล้วมนัจริงทกุอยา่งหรอทกุคนตัง้ค าถามทัง้นัน้เลยเห็น
ไหม...ปจุฉา (A342) 4) ลิ.ก็คือลิขิต สงัเคราะห์และมาจดัพิมพ์เผยแพร่ออกมาเป็นงานวิจยั  ใช้หวัใจ
นกัปราชญ์เช่นเบอร์ 1 เลย (A343) 
 
   จากความเห็นของผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 นี  ้ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ได้กล่าวความ
เช่ือมโยงของหวัใจนกัปราชญ์ 4 โดยสงเคราะห์เข้าในปัจจยัแห่งสมัมาทิฐิ 2 ดงันีว้า่   

 
 “นั่นก็คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ ... สุ.  ก็คือ ปรโตโฆสะ (A331) จิ. โยนิโส
มนสิการ (A341) ป ุลิ ก็คือ โยนิโสมนสิการ (A342, A343) ความจริง มนัซ้อนอยู่ในหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา หมดแล้ว”   
 
   เม่ือวิเคราะห์จากข้อมูลดังกล่าว  จึงสรุปได้ว่า กระบวนการสร้างปัญญายังมี
ปัจจัยอีกหลายประการ แต่ในทางพระพุทธศาสนาเม่ือวิเคราะห์และสงัเคราะห์ปัจจัยเหล่านัน้
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ออกมา พบว่า มกัมีความเช่ือมโยงและนบัเน่ืองถึงกนัได้ทัง้หมด ในท่ีนี ้ผู้ วิจยัอาศยัการเช่ือมโยง
ข้อมูลดังกล่าว จึงน าปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ 2 และ หัวใจนักปราชญ์ 4 เป็นเทคนิค วิธีการใน
กระบวนการสร้างปัญญาตอ่ไป  
  3.2 จิตวิทยาการฝึกอบรม: จากการศึกษาข้อมลูในการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับ
จิตวิทยาการฝึกอบรม ผู้วิจยัสามารถก าหนดเนือ้หาท่ีส าคญัได้ ตามหวัข้อ ดงันี ้ 
   3.2.1 ทฤษฎีจิตวิทยาในการฝึกอบรม : ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีน ามาใช้ใน
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขานี ้เป็นการประยกุต์ทฤษฎี 2 แนวทางเข้าด้วยกนั ได้แก่ 1) 
ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ตามแนวพทุธ หรือหลกัไตรสิกขา (ทฤษฎีตะวนัออก) 2) ทฤษฎีแรงจงูใจ 
(ทฤษฎีตะวนัตก) โดยผู้ ให้ข้อมลูได้แสดงความคิดเห็นและข้อชีแ้นะในรูปแบบ วิธีการ ตามหวัข้อ 
ดงันี ้
    1) ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา: การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัไตรสิกขาและการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลูทัง้หลาย เป็นสิ่งส าคญัน า
ทางให้ผู้วิจยัค้นพบว่า หลกัไตรสิกขา (หลกัแห่งการศึกษา 3) เป็นแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการ
เรียนรู้ ในท่ีนี ้ขอใช้ช่ือว่า “ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา” อนัอาจเป็นช่ือเรียกใหม่
ในศพัท์ทางวิชาการ แต่โดยใจความแล้ว ก็คืออนัเดียวกันกับค าว่า “หลกัไตรสิกขา” ผู้ วิจยัได้รับ
ความมัน่ใจ ยืนยนัว่า หลกัไตรสิกขาเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาอย่างแน่นอน  มีเนือ้หาแก่นสารอนั
ลกึซึง้ ทนต่อการพิสจูน์ และความส าคญัมากไม่ยิ่งหย่อนกว่าทฤษฎีทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ในท่ีนี ้ผู้ ให้
ข้อมลูท่านท่ี 2 ได้ตอบค าถาม ประเดน็หลกัไตรสกิขาเป็นจิตวิทยาแนวพทุธโดยตรงหรือไม่ ? ไว้วา่ 
 
 “ตอ้งถือว่า แนวพทุธ ..อนันี ้เราถือว่า เชือ่มแนวพทุธเข้ากบัจิตวิทยาครับ ...ก็ได้ แต่ตอ้ง
ไม่ท าให้พุทธฯ เสียหาย อนันี้ก็ต้องระวงั ต้องอธิบายให้ชดัว่า มันเป็นจิตวิทยายงัไง อาจต้อง
อธิบายว่า จิตวิทยา คือ Something of Behavior……:ซ่ึงมีหลาย definition ตะวนัตกน่ะ แลว้เรา
ตอ้งสงัเคราะห์ บอกว่า นีคื่อการ Study ปรากฏการณ์ของจิต” 
 
   จากประเด็นดังกล่าว น ามาสู่การศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ตามหลัก
ไตรสิกขา หรือเรียกสัน้ๆ ว่า หลักไตรสิกขา โดยเฉพาะด้านการน าไปเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรม ผู้ ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลกัไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล 
สมาธิ และปัญญา เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสืบเน่ือง เช่ือมโยงกนั อิงอาศยักนัและกันเกิดขึน้ ดงั 
ผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 5 กลา่วไว้วา่ 
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 “3 ส่ิงนี้เป็นวงจรของมนัอยู่แล้ว มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นวงรอบของมนัอยู่แล้ว มนัก็
เสริมกนัไปมา ผมคิดว่ามนัสมบูรณ์อยู่ในตวัไม่ตอ้งหาอะไรมาเสริมของมนัอีก เพียงแต่ว่าเราจะเอา
มาใช้กบัฆราวาสที่อยู่ในองค์กรได้ยงัไง เพราะถ้าแปลงวงจรอนันี้ คือ 3 อนันี้ identified ให้เป็น
ภาษาใชง้านยคุใหม่ เขา้ใจไดง่้าย ๆ คือมนัเอือ้กนัอยู่แลว้ คือเมือ่เราเจริญสมาธิ มนัก็กลบัไปสร้าง
ปัญญา แล้วก็มาปรับปรุงศีลให้เราสะอาดข้ึน มนัเป็นตวัเชื่อมโยงกนัอย่างเป็นวงจรอยู่แล้ว มนั
อาจจะไม่มีอะไรเกิดก่อนอะไรดว้ยซ ้าไป” (B11) 
 
   จากข้อคิดเห็นนี ้ผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 5 ได้แสดงถึงความเป็นปัจจยัสนบัสนนุเกือ้กลู
กนัและกนัเป็นวงจร (ตามหลกัอิทปัปัจจยตา) และแสดงว่า “มนัอาจจะไม่มีอะไรเกิดก่อนอะไรดว้ย
ซ ้าไป” ในประเด็นนี ้สอดคล้องกับ ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ท่ีได้อธิบายไตรสิกขาในความเป็นปัจจัย
เช่ือมโยงกัน เกิดขึน้ในขณะเดียวกัน และควรน าไปประยุกต์ฝึกฝนในทุกขณะจิตของการด าเนิน
ชีวิต อนัเป็นความลกึซึง้ ท่ีน าไปปฏิบตัิยอ่มได้รับผลและเห็นผลด้วยตนเอง วา่ 
 
 “ (หลกัไตรสิกขา) .ท ามากกว่าเชือ่มโยง คือ ซ้อนกนัอยู่เลยละครับ เพราะว่า ตอ้งเข้าใจ
ว่า ในพทุธศาสนาพูดถึงขณะจิตเดียว ในหน่ึงขณะจิต ส่ิงนี่เกิดข้ึนพร้อมกนั แต่ปรากฏออกมา 3 
มิติ การฝึกศีล ในอาทิตย์นี้ แล้วไปฝึกสมาธิในอาทิตย์หนา้ นัน่คือ การทีอ่าทิตย์หนา้ เราจะมีชีวิต
อยู่ แต่บางที เราอาจจะอยู่ไม่ถึง และผมมีความรู้สึกว่า ถ้าเราอยากฝึกให้ได้ผลนี่ ต้องฝึกให้
ทนัทีทนัใด ในขณะนี้เลย ถ้าผูส้อนจะสามารถน ามาชี้ให้เห็นว่า การกระท าของเรา จะกินข้าวก็ดี 
รดน ้าก็ดี คือ วิธีที่จะท าให้เกิดศีล สมาธิ ปัญญา ได้ คือ รดน ้า ฯลฯ เนี้ยนะ ชีวิตของเราก็จะเอิบ
อาบด้วยพุทธธรรมอยู่เต็มที่ทุกขณะจิต ถ้าใช้ในชีวิตประจ าไม่ได้เนี้ยนะ มนัก็สูญเปล่านะครับ 
(B11) 
 
    2) ทฤษฎีแรงจูงใจ กับ การสร้างฉันทะ: นอกจากทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาแล้ว ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 ได้แสดงแนวทางการพัฒนามนุษย์โดยเช่ือมโยง
ทฤษฎีแรงจงูใจ กบั การสร้างฉนัทะ (ความพงึพอใจ) อนัเป็นอิทธิบาทข้อท่ี 1 ในอิทธิบาท 4 วา่ 
 
 “Motivate ก็คือ การเสริมแรงก็คืออิทธิบาท 4 ฉนัทะ คนเราท าอะไรก็ตามต้องมีฉนัทะ 
สมัเพ ธมัมา ฉนัทะมูลกา ธรรมทัง้ปวงมีฉนัทะเป็นมูล คนเราถ้ามนัมีฉนัทะคือ Motivate ข้ึนแล้ว
จะอยากท าโน้นท านี่แล้วมนัท าได้ทกุอย่างแต่ถ้าไม่มีฉนัทะไม่มี Motivate ฉนัทะจะท าอะไม่ได้สกั
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อย่าง Motivation ต้องการ Motivator ต้องมีคนมาจุดประกายคนที่จุดประกาย ก็คือ กลัยาณมิตร 
กลัยาณมิตรจะเป็นตวัทีม่าจดุใหเ้กิด Motivation คือ ฉนัทะ บางคนทีมี่ฉนัทะจะท านูน้ท านีส้ารพดั 
ท าใหท้กุอนัโยงเข้าหาธรรมะไดห้มดเลยเห็นไหม (B12) 
 
   จากข้อคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แสดงอย่างชัดเจนว่า Motivate หรือ 
ทฤษฎีการสร้างแรงจงูใจ นัน้ มีความเช่ือมโยงกบัอิทธิบาทข้อท่ี 1 คือ ฉนัทะ ความพงึพอใจ ในการ
จดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันามนุษย์ ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์แต่ละคนจะท าอะไร
ตามความต้องการภายใน หรือ ตามแรงขบั (Drive) เม่ือวิเคราะห์ถึงทฤษฎีท่ีจะน ามาสร้างฉันทะ 
ความพึงพอใจ ให้คนเต็มใจฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักไตรสิกขา ทฤษฎีแรงจูงใจ มีความ
เหมาะสมในการน ามาสร้างฉนัทะแก่ผู้ เข้ารับการอบรมฯ เพื่อให้แตล่ะท่านได้บรรลผุลส าเร็จในการ
ฝึกอบรมฯ ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 1 ได้แสดงความคิดเห็นแสดงความส าคญัของการสร้างสติ โดย
ต้องมีฉนัทะเป็นฐานไว้ วา่ 
 
 “ในการเจริญสติ มนัต้องมีฉนัทะก่อน ฉนัทะ มนัเป็นตวัหนุนสติ อย่างอยู่เฉยๆแล้วไป
บอกเด็กว่านัง่สมาธิ มนัน่ิงไหม มนัไม่มีหรอก เราต้องบอกลูก รู้เปล่าการนัง่สมาธิ ความจ าดีนะ 
สมองแจ่มนะ เรียนดีทกุคนนะ เพราะอะไร ? สร้างฉนัทะ ...พอสร้างฉนัทะปุ๊ บ เห็นค่าของสติไหม 
มานัง่สมาธิ มาแล้ว เพราะฉะนัน้ฉนัทะนี่พระพทุธเจ้าบอกจึงเป็นธรรมที่ส าคญัมากๆ สัพเพ ธัม
มา ฉันทมูลกา... นะ ธรรมทัง้ปวงมนัเร่ิมจากฉนัทะ ฉนัทะส าคญั เพราะว่าเป็นพืน้ฐานของธรรม
ทัง้ปวง และในธรรมทัง้ปวงนัน้ส่ิงส าคญัมากๆคือ สติ มนัคู่กนั ฉนัทะเป็นฐาน สติเป็นยอด คิด
แบบนีล้ะกนั” (B12) 
 
   ในประเด็นนี ้ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ไม่ได้เช่ือมโยงกับทฤษฎีแรงจูงใจ แต่อธิบาย
เสริมวิธีการสร้างฉันทะว่า อยู่ท่ีการชีใ้ห้เห็นประโยชน์และการสอนท่ีเป็นระบบท่ีดี น าสู่การเกิด
ฉนัทะ ดงันี ้
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 “ถ้าเห็นประโยชน์ มนัก็มีฉนัทะ ครับ ที่นี้ เราสอนให้เขาเห็นประโยชน์ไม่ได้ เช่น พาเด็ก
ไปนัง่สมาธิ แล้วก็ดุ ไม่มีทางที่จะมีฉนัทะ ครับ หรือ ไม่ได้บอกหลกัการอะไร แล้วบอกว่า นัง่....
เด็กไม่ไดป้ระโยชน์ล่ะครับ อย่างผูใ้หญ่เนีย้ ก็ไม่มาแลว้ ฉะนัน้ การสอนเรา..มนัไม่ไดผ้ลน่ะ เพราะ
เรารู้ไม่ทัว่ถึง และวิธีการสอนของเรานีข่้ามขัน้ไป ไม่เป็นระบบทีดี่” (B12) 
 
    2) การประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาสมัยใหม่ กับหลักไตรสิกขา: จากข้อมลู
ท่ีได้ในการสมัภาษณ์เชิงลกึเก่ียวกบัประเด็นในการประยกุต์ทฤษฎีจิตวิทยาสมยัใหม่ เข้ากบั หลกั
ไตรสิกขา พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลในการสมัภาษณ์เชิงลึก มีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
หนึ่ง เห็นด้วย สามารถประยกุต์กนัได้ แตใ่นแนวของการเช่ือมโยงกนั โดยวิเคราะห์เนือ้หา ไม่ให้ทฤษฎี
ดัง้เดิมเสียหายไป และอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่ควรประยกุต์ด้วยกัน ในท่ีนี ้ผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 1 
ได้ตอบค าถามประเด็นการประยกุต์ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ของ Bandura กบัหลกัไตรสิกขา ใน
ด้านการเช่ือมโยงไว้ ดงันี ้
 
 “พระอาจารย์ว่า ทฤษฎีใดก็ได้ที่สามารถบูรณาการได้ ไม่จ าเป็นว่าของใครอาจจะเป็น
ของ Jung ของใครก็ได้ ถ้ามนับูรณาการกนัได้และน าไปสู่เป้าหมายได้ ก็ถือว่าใช้ได้ แนวคิดนี้
สามารถท าไดห้มดเลย Attention ก็คือสมาธิ Retention ก็คือสติไง สติจดจ าทกุค าพูดคือทีท่ าและ
ค าพูดให้ รู้ตัวตลอดเวลา Reproduction พฤติกรรม คือ Modeling ตัวนี้ก็ คือสัมมาอาชีวะ 
สมัมากมัมนัตะในมรรค 8 Motivate ก็คือการเสริมแรงก็คืออิทธิบาท 4 ฉนัทะคนเราท าอะไรตาม
ตอ้งมีฉนัทะ สมัเพ ธมัมา ฉนัทะมูลกา ธรรมทัง้ปวงมีฉนัทะเป็นมูล ” (B21) 
 
   นอกจากนัน้ ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 3 ได้เสนอทฤษฎีจิตตปัญญาศึกษา เพื่อมา
ประยกุต์ใช้ในการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยกลา่ววา่ 
 
 “ตอนนี้ครูใช้แนวของจิตตปัญญา อาจมีงานวิจยัหลายอย่างที่ใช้วิธีทางจิตตปัญญา จะใช้
เทคนิคหลายเทคนิค อาจจะต้องไปดู ไปค้น เค้าก็คงจะรีวิวมาหลายคนแล้วก็มาสรุป ครูท างาน
เกี่ยวกับ visual หรือ wisdom ก็จะคล้ายๆ กัน จะใช้ค าว่า จิตตปัญญา หรือจิตภาวะทางจิต
วิญญาณ อนันี้จะเป็นนายแพทย์ประเวศพูด จะมีตัง้แต่โยคะ ศิลปะ วิปัสสนา คณุตอ้งไปหาต้นฉบบั
เลย คีย์เข้าไปในจิตตปัญญา หรือมหิดลมีศูนย์จิตตปัญญา มีหลกัความเมตตา ความช่วยเหลือ 
ความต่อเนือ่ง ความมุ่งมัน่ การสร้างชมุชน ตอ้งไปดูว่าทีไ่หนทีเ่หมือนกบัไตรสิกขา” (B21) 
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   ในส่วนความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ ผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 และผู้ ให้ข้อมูล
ท่านท่ี 5 ได้แสดงความไม่เห็นด้วย ไม่ควรประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาอ่ืนใด เข้ากับหลักไตรสิกขา 
เพราะหลกัไตรสกิขามีความสมบรูณ์แบบอยูแ่ล้ว ได้แสดงความคิดเห็นไว้โดยล าดบั ดงันี ้ 
   ความคดิเห็นของผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 2 
 
 “วิถีพทุธ เขาท ามา 2,600 ปี แล้วครับ ไม่ตอ้งไปท าใหม่หรอก ท าความเข้าใจมนัน่ะครับ 
แล้วก็ท าอย่างนัน้ อย่างที่เราเข้าใจมนั ไม่ต้องไปท าอะไรใหม่แล้ว เพราะว่า ค าสอนศาสนาพทุธ
เนี้ยจบไปเรียบร้อยแล้ว ท าตามที่เขาสอนมาได้แล้วครับ ไม่ต้องไปใส่ Bandura ไม่ต้องเอาไปใส่ 
John duey ไม่ต้องใส่ Skinner ไม่ต้องใส่ Pavlov…. ไม่ต้องใส่อะไรแล้ว ไม่ต้องเลย ไม่เช่นนัน้ 
เราจะ...ท าศาสนาพทุธเสียหาย วิเคราะห์มนัคนละฐานคิดน่ะครับ Bandura เป็น Behavior …
พฤติกรรมนิยม เป็นเสี้ยวเล็กๆ ของพระพทุธศาสนาด้วยซ ้า ของพทุธฯเรามี มโนกรรม วจีกรรม 
กายกรรม Behavior เป็น Part 1 เล็กๆ ของกายกรรมด้วยซ ้า ถ้าจะเอาส่ิงที่ใหญ่ๆ กว่ามาลบ 
เฉลีย่ส่ิงทีเ่ล็กๆ กว่าเนีย้ มนัไม่ไดน้ะ” (B22)  
 
   ความคดิเห็นของผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 5 
 
 “ผมไม่คิดว่าจะตอ้งเอาอย่างอื่นมาผสมกนักบัไตรสิกขานี้นะ ผมไม่คิดเลยนะ เพราะว่า
มนัสมบูรณ์ของมนัอยู่แล้ว ย่ิงถ้ามาผสมผมว่ามนัจะใช้งานได้ซบัซ้อนมากข้ึนไปอีก ไตรสิกขาคือ
ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล คือ การรับรู้ในเชิง knowledge รู้เหต ุรู้ผล รู้อะไรต่าง ๆ รู้ข้อห้าม รู้ข้อควร
ท า อนันีเ้ราใส่ training ปกติ ใส่ workshop ได ้สมาธิคือการฝึกปรือทางจิตใจ มีความส าคญั ผม
จะเล่าให้ฟังในองค์กรทีผ่มสงักดัอยู่นี้ ผูบ้ริหารทีจ่ะเติบโตไปอยู่ในระดบัหน่ึงต้องเจริญสมาธิแบบ
เดียวกบัพระ เราก็ใชก้ฎ กติกา ของการเจริญสมาธิ อาณาปานสติต่างมาเติมในส่วนของการสร้าง
สมาธิ และปลายสดุคือตวัปัญญาทีจ่ะเกิดข้ึน เพราะผมมองในแง่ว่า ถา้มีการบูรณาการเอาอย่าง
อืน่เข้ามาผสมย่ิงใช้งานไดย้าก ผมยงัคิดว่าตวัศีล ไตรสิกขามนัสมบูรณ์ในตวัของมนั ไม่ใช่ผมพูด
เพราะว่าเป็นคนพทุธแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามอนัอืน่ ผมเคยบวชเรียนมา ผมเคยฝึกปฏิบติัมา และ
ผมก็อยู่ในองค์กรด้วย เคยใช้ชีวิตของความเป็นพระด้วย ถ้าเราได้เอาโมเดลนี้มาใช้จ าลองภาพ 
จ าลองส่ิงแวดล้อมในองค์กร คุณได้ตวัศีล ได้ข้อห้ามอะไรต่าง ๆ คุณมีแง่มุมที่ได้ฝึกตวัเอง ได้
สมัผสัจริงๆ เพราะอย่าลืมนะ การปลูกฝังจริยธรรม มนัอธิบายดว้ยตรรกะไม่ได ้มนัตอ้งสมัผสัโดย
ตวัตนของตวัเอง สมัผสัความดี สมัผสัความสงบ ต้องสมัผสัด้วยใจของตวัเอง ดงันัน้การเจริญ
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สมาธิมนัสมบูรณ์ในไตรสิกขาอยู่แลว้ และในองค์กรเราทีผ่มท างานอยู่เราไม่ไดผ้สมผสานอย่างอืน่
เลย” (B22) 
 
   จากข้อมูลในการสมัภาษณ์เชิงลึกดงักล่าว  ผู้ วิจยัพบว่า ผู้แสดงความเห็นด้วย 
และ ผู้ความไม่เห็นด้วย มีจ านวนฝ่ายละ 2 ท่านเท่ากนั ในส่วนความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 4 
เน่ืองจากท่านเป็นนักปฏิบตัิการ (practitioner) ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและผู้น าองค์กรอย่าง
เดียวโดยตลอด ไม่ได้เป็นนกัวิชาการ การถามค าถามนีอ้าจไม่เหมาะสมและสร้างความบีบคัน้ใน
การตอบ ผู้ วิจัยจึงเลี่ยงค าถามนีก้ับผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 4  ดงันัน้ จึงสรุปแนวทางปฏิบตัิได้ว่า การ
ประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยากับหลักไตรสิกขาอาจสามารถด าเนินการได้ แต่มีความสุ่มเสี่ยงในการ
บิดเบือนหลักการ/ทฤษฎีจิตวิทยาต้นฉบับ ผู้ ประยุกต์ทฤษฎีจึงควรใช้ความระมัดระวัง  และ
วิจารณญาณอย่างสงูในการประยกุต์ แนวทางที่เหมาะสมท่ีสดุ คือ การน าเสนอหลกัการ ทฤษฎี โดย
คงรูปแบบต้นฉบบัเดิมไว้ทัง้หมด หากจะประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาอ่ืนเข้ามาจริง ควรแยกส่วนในการ
พฒันา หรือ การฝึกฝนอบรมฯ เป็นกระบวนการหนึ่งต่างหาก โดยไม่กระทบทฤษฎีจิตวิทยาต้นฉบบั
เดิม     
  3.3 รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา:หมายถึง รูปแบบการฝึกฝน พฒันา
บคุคลให้มีความเจริญ มีศกัยภาพสงูขึน้ ด้วยวิธีการฝึกอบรมตามหลกัการของไตรสิกขา เสริมและ
ผสานวิ ธี ด้วยจิตวิทยาการฝึกอบรมพื น้ฐาน ได้แก่  ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) 
ประกอบด้วยหลกัการใหญ่ ๓ ประการ คือ ศีล (Normal Behavior), สมาธิ (Concentration) และ
ปัญญา (Wisdom) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการฝึกอบรมตาม
หลักไตรสิกขา(ในข้อ 2.1) ได้ข้อสรุปในการก าหนดขัน้ตอนเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้น าสู่การ
พฒันา 2) ขัน้การฝึกฝนอบรม 3) ขัน้บรรลผุลการพฒันา ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงขอน าเสนอขัน้ตอนทัง้ 3 
ดงักลา่ว เป็นโครงสร้างหลกั และก าหนดกระบวนการตา่งๆ เป็นโครงสร้างรอง โดยล าดบัตอ่ไป  
   3.3.1 ขัน้น าสู่การพัฒนา  
    1) กระบวนการกัลยาณมิตร: จดุเร่ิมต้นของการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 
ผู้ให้ข้อมลูเห็นตรงกนัโดยสว่นใหญ่วา่ เร่ิมต้นท่ีปัจจยัแห่งสมัมาทิฐิ 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ เสียง
จากผู้ อ่ืน และโยนิโสมนสกิาร การพิจารณาในใจโดยแยบคาย ดงัการแสดงความคดิเห็นสอดคล้อง
กนัของผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 1 และผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 2 ท่ีให้ค าตอบประเด็นจดุเร่ิมต้นของการศกึษา เร่ิมท่ี
ไหน วา่   
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 ผูใ้หข้้อมูลท่านที ่1: “ฝึกคนใหรู้้จกัคิด การศึกษาจะศูนย์ป่าวถา้คนไม่รู้จกัคิด ฉะนัน้พระ
อาจารย์จึงพูดไว้เสมอว่า การศึกษาเร่ิมต้นก็ต่อเมื่อคนรู้จกัคิด คุณต้องออกแบบการฝึก ให้คนมี
ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงการคิดแบบโยนิโส-มนสิการมี 10 วิธี ใช่ไหม (A34) นีม้นัเป็นหลกัคู่
กนั สมัมาทิฐิ มนัจะเกิดไม่ไดถ้า้ไม่มีปัจจยัของสมัมาทิฐิ ปรโตโฆสะกบัโยนิโสมนสิการ ตวันีแ้หละ
เพราะฉะนัน้มนัต้องเป็นโมเดลนัน้เลย เรียกว่าปัจจัยของสมัมาทิฐิหรือจะเรียกว่า กระบวนการ 
สร้างสรรค์ศรัทธา ก็ไดม้นัคืออนัเดียวกนั...”. (A33, A34)  
 
 ผูใ้หข้อ้มูลท่านที ่2: “ปัญญาก็เกิดข้ึนจากกลัยาณมิตร คือ ผูมี้สมัมาทิฐิ และเกิดโดยการ
โยนิโสมนสิการ คือ การสืบค้นภายใน ก็มีเพียง 2 Factor นี้เท่านัน้เอง ก็จะมีปรโตโฆสะ และโยนิโส
มนสิการ” 
 
   จากข้อมูลดงักล่าว พบว่า การฝึกอบรมในการพัฒนามนุษย์ ตามรูปแบบการ
เรียนรู้ทางพทุธศาสนา เร่ิมต้นจากปัจจยั 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้ อ่ืน หรือเสียงจาก
กลัยาณมิตร (เป็นปัจจยัภายนอก) และโยนิโสมนสกิาร การพิจารณาในใจโดยแยบคาย (เป็นปัจจยั
ภายใน) ดงันัน้ ในการก าหนดกระบวนการแรกควรเร่ิมจากปัจจยัท่ี 1 คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้ อ่ืน 
หรือ เสียงจากบคุคลผู้ เป็นกลัยาณมิตร ก่อน ในท่ีนี ้ผู้วิจยัจึงก าหนดกระบวนการแรก  โดยให้ช่ือว่า 
กระบวนการกลัยาณมิตร ซึง่เป็นอนัเดียวกนักบัปัจจยัท่ี 1 คือ ปรโตโฆสะ นัน่เอง 
     2) กระบวนการสร้างฉันทะ ด้วยแรงจูงใจ 3 ประการ: เม่ือก าหนด
กระบวนการกลัยาณมิตรเป็นกระบวนการแรกแล้ว ผู้วิจยัพบวา่ การแสดงทศันะของผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 
1 ได้กล่าวเช่ือมโยงกับทฤษฎีทางจิตวิทยา คือ ทฤษฎีแรงจูงใจ ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขาได้ ดงันี ้
 
 “Motivate ก็คือการเสริมแรงก็คืออิทธิบาท 4 ฉนัทะคนเราท าอะไรต่างตอ้งมีฉนัทะ สมัเพ 
ธัมมา ฉันทะมูลกา กรรมทัง้ปวงมีฉนัทะเป็นมูล คนเราถ้ามันมีฉันทะคือ Motivate ข้ึนแล้วจะ
อยากท าโนน้ท านีแ่ลว้มนัท าไดท้กุอย่างแต่ถา้ไม่มีฉนัทะไม่มี Motivate ฉนัทะจะท าอะไม่ไดส้กัอย่าง 
Motivation ต้องการ Motivator ต้องมีคนมาจุดประกายคนที่จุดประกายก็คือกัลยาณมิตร 
กลัยาณมิตรจะเป็นตวัทีม่าจุดให้เกิด Motivation คือฉนัทะ บางคนทีมี่ฉนัทะจะท านูน้ท านีส้ารพดั 
ท าใหท้กุอนัโยงเข้าหาธรรมะไดห้มดเลยเห็นไหม” (B12) 
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   จากข้อคิดเห็นดงักล่าว ผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 1 กล่าวว่า ฉันทะ (ความพึงพอใจ) คือ 
Motivate เป็นตัวเดียวกัน มีความเช่ือมโยงกัน และพบค าท่ีมีความหมายเหมือนกันอีกค า คือ 
Motivator กับ กัลยาณมิตร ว่า เป็นคนจุดประกายให้เกิด Motivate หรือ ฉันทะ (ความพึงพอใจ) 
ดงันัน้ หากก าหนดกระบวนการกัลยาณมิตร เป็นเหมือน Motivator กระบวนการท่ี 2 ก็ควรเป็น 
กระบวนการสร้างฉันทะ ด้วยแรงจูงใจ (Motivate) ในการนี ้ผู้ วิจัยจึงพิจารณาเช่ือมโยงข้อมูล
ดงักล่าว และก าหนดกระบวนการท่ี 2 โดยอาศยัทฤษฎีสร้างแรงจงูใจ ใช้ช่ือว่า กระบวนการสร้าง
ฉนัทะ ด้วยแรงจงูใจ 3 ประการ ได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ และแรงจงูใจใฝ่อ านาจ 
   3.3.2 ขัน้การฝึกฝนอบรม: การฝึกฝนอบรมตามหลกัไตรสิกขา ประกอบด้วย
กระบวนการ 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นกระบวนการอนัเป็นต้นฉบบัดัง้เดิมของ
พระพทุธศาสนา อนัมีความสมบรูณ์แบบในหลกัไตรสกิขาเองอยูแ่ล้ว ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึยดึถือรูปแบบ 
และวิธีการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาดัง้เดิมไว้ทุกประการ  โดยมิได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลกั
ไตรสิกขาแต่อย่างใด  มีเพียงการเสริมเทคนิค วิธีการของจิตวิทยาการฝึกอบรม ท่ีสามารถปรับใช้
ในหลกัไตรสิกขาได้ เช่น กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ เกม การแสดงบทบาทสมมติ  ตามทศันะของผู้ ให้
ข้อมลูท่านท่ี 2 ดงันี ้
 
 “ค าสอนศาสนาพทุธเนีย้จบไปเรียบร้อยแลว้ ท าตามทีเ่ขาสอนมา ไดแ้ลว้ครับ ไม่ตอ้งไป
ใส่ Bandura ไม่ต้องเอาไปใส่ John duey ไม่ต้องใส่ Skinner ไม่ต้องใส่ Pavlov…. ไม่ต้องใส่
อะไรแลว้ ไม่ตอ้งเลย ไม่เช่นนัน้ เราจะ...ท าศาสนาพทุธเสียหาย วิเคราะห์มนัคนละฐานคิดน่ะครับ 
Bandura เป็น Behavior …พฤติกรรมนิยม เป็นเสีย้วเล็กๆ ของพระพทุธศาสนาดว้ยซ ้า ของพทุธฯ
เรามี มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม Behavior เป็น Part 1 เล็กๆ ของกายกรรมด้วยซ ้า ถ้าจะเอา
ส่ิงทีใ่หญ่ๆ กว่ามาลบ เฉลีย่ส่ิงทีเ่ล็กๆ กว่าเนีย้ มนัไม่ได”้ (B22) ….  
 
   นอกจากนัน้ ได้น าแนวทางแห่งมรรคมีองค์ 8  เป็นกระบวนการฝึกฝนอบรมของ
หลกัไตรสิกขา ให้สอดคล้องตามท่ีผู้ ให้ข้อมลูได้เสนอว่า  “ วิถีของไตรสิกขา เขาก็เรียกว่า วิถีของ
มรรคมีองค์ 8 อยู่แล้ว อย่างนีค้รับ มันก็สมบูรณ์ในตวัของมันหมดแล้ว” (A11, A21, A31) ตาม
ตาราง ดงันี ้
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ตาราง 11 วิถีของมรรคมีองค์ 8 

กระบวนการศีล กระบวนการสมาธิ กระบวนการปัญญา 

สมัมาวาจา   (เจรจาชอบ)  
สมัมากมัมนัตะ (การงานชอบ) 
สมัมาอาชีวะ  (เลีย้งชีพชอบ) 

สมัมาวายามะ (เพียรชอบ) 
สมัมาสติ    (ระลกึชอบ) 
สมัมาสมาธิ   (จิตมัน่ชอบ) 

สมัมาทิฏฐิ    (เหน็ชอบ) 
สมัมาสงักปัปะ (ด าริชอบ) 

 
   3.3.3 ขัน้บรรลุผลการพัฒนา  
    1) กระบวนการเห็นแจ้งด้วยตนเอง: ในส่วนของกระบวนการนี  ้เป็น
กระบวนการท่ีผู้ รับการฝึกอบรมฯ แล้ว เกิดปัญญา คือ โยนิโสมนสิการ สามารถเข้าใจได้อย่างชดั
แจ้งด้วยตนเองถึงรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ตามท่ีผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 2 ได้แสดงทศันะไว้วา่  
 
 ความรู้ในศาสนาพทุธ คือ ประจกัษ์แจ้งโดยตรง (experientual) คือ สนัทิฏฐิโก ประจกัษ์
แจ้งด้วยตนเอง ถ้ามีคนบอกว่า อร่อย กินก๋วยเตี๋ยวอร่อย แล้วคุณก็บอกว่า เฮ้ย อร่อยเว้ย...นี ่
ความ รู้แบบประเภท Interactual เราต้อง experience กับ  อ ร่อย จึงจะ รู้มัน คืออะไรนะ 
เพราะฉะนัน้ ผู้น ากลุ่มจริงๆ จะต้องน าคนไป experience กับอร่อย  หรือว่า ทุกข์ หรือว่า สุข 
ภายในใจทีลึ่กซ้ึง ซ่ึงวิทยากรตอ้งเตรียมตวัมาดีมาก (B11)  
 
    2) กระบวนการส ร้างภาวะผู้น าเชิ งจ ริยธรรมด้วยตนเอง : ใน
กระบวนการนี ้เป็นกระบวนการเสริมสร้างและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เป็นกระบวนการท่ีเกิดได้
ยากมาก ต้องอาศยัการสร้างฉันทะและกระบวนการพฒันา ฝึกฝนอบรมทัง้หมดเป็นแรงจูงใจให้
เกิดการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง จึงจะเกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ได้ ตามท่ีผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ได้ตกัเตือน เน้นย า้ ชีใ้ห้เห็นคุณค่าของการฝึกฝนด้วยตนเองอย่าง
ตอ่เน่ืองวา่  
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 “ก็แหงล่ะซ่ี....ก็กลบัมา ไม่ฝึกปฏิบติัเอง มนัไม่เหมือนกินข้าว ทีจ่ะอ่ิมไปเร่ือยๆ น่ะครับ 
มนัตอ้งท าทกุขณะ ครับ คณุ...พิจารณาเองนะ มนัไม่มีสมาธิที่ได้ ตรงจุดนัน้ แล้วก็...ถ้าคิดอย่าง
นั้น เป็นเร่ือง “อัตตา” ละ  สมาธิ คือ การที่เรา Focus ความสนใจอยู่ที่ส่ิงที่เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา  ถา้เราคล้ายๆ ขาดสติ เราก็เสร็จมนัละ  มนัจะให้ไดส้มาธิ ด ารงอยู่ในใจแบบประเภท
มัน่คง ด่ิง เป็นอตัตาได้อย่างไร ? มนัไม่ได้ละครับ แสดงว่าสอนไม่ถูก ท าไม่ถูก ใช่ไหม สมาธิมนั
เป็น Behavior ที่เป็นกงมอเตอร์ เช่น ที่ถีบจักรยานน่ะ ถีบจักรยานได้แล้ว ก็ติดกบัมอเตอร์ใช่ป่ะ  
สมาธิตอ้งท าตลอด คือ จนเป็นนิสยั ครับ” (B11)  
 
   จากความคิดเห็นดังกล่าว น าไปสู่ข้อสรุปของรูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสิกขาว่า หวัใจ ของการพฒันา/เสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมให้บรรลผุลส าเร็จ คือ การมี
ปัญญารู้แจ้ง และศกึษาฝึกฝนด้วยตนเองอยู่เสมอ ต้องผ่านประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง จึงจะ
ประสบผลส าเร็จ ตามความคิดเห็นท่ีผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 2 ได้สรุปเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง
เป็นส าคญัสง่ท้าย วา่  
 
 “แต่พุทธศาสนานี่เป็น First person science คือ ศึกษาตนเอง ซ่ึงพวก Turk person 
ด่ามากว่า ไม่น่าเชือ่ถือได.้..ก็เป็นคติ ความเชือ่ของคน ซ่ึงจริงๆ อยู่ทีห่ลกัสนัทิฏฐิโก ตอ้งเข้าใจใน
ระดบั Experiential…สนัทิฏฐิโก ใหไ้ด ้ แค่ Introductual น๊า ท าประโยชน์อะไรไม่ได้ ศาสนาพทุธ 
ไม่ใช่ Introductual นะ เป็นเร่ืองของความเขา้ใจนะ” (B11)   
 
   สรุปการศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคณุวฒุิ
และผู้ เช่ียวชาญด้านการฝึกอบรม ด้านวิชาการทางพระพทุธศาสนา และด้านการพฒันาภาวะผู้น าใน
องค์กร ผู้วิจยัพบว่า การฝึกอบรมทางจิตวิทยา และการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาสามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ในการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้ แต่ต้องด าเนินการด้วยความ
ระมดัระวงัไม่ให้เนือ้หาของทฤษฎีต้นฉบบัเสียหาย ดงันัน้ จงึน าปัจจยัแห่งสมัมาทิฐิ คือ ปรโตโฆสะ 
เสียงจากผู้ อ่ืน คือ เสียงจากกัลยาณมิตร และการฝึกอบรมตามทฤษฎีจิตวิทยา คือ การสร้าง
แรงจูงใจ (Motivation) เป็นฐานเบือ้งต้นน าสู่ความพึงพอใจ (ฉันทะ) และเข้าสู่การฝึกอบรมตาม
หลกัไตรสกิขา เป็น 3 ขัน้ตอน 7 กระบวนการ ตามแผนผงัแสดงขัน้ตอนและกระบวนการฝึกอบรมฯ 
ดงันี ้
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ภาพประกอบ 11 แผนผงัแสดงขัน้ตอนและกระบวนการฝึกอบรมฯ 

ตอนที่ 4: การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชงิจริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร 
  4.1 การสรุปรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาด้วยโมเดลพระธาตุเจดีย์: 
จากการศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูในการสมัภาษณ์เชิงลึกจนสามารถก าหนดขัน้ตอนและ
กระบวนการของรูปแบบฯ เป็น 3 ขัน้ตอน 7 กระบวนการดงักล่าว ผู้วิจยัได้จินตนาการน าขัน้ตอน
และกระบวนการประกอบลงในภาพพระธาตเุจดีย์ อนัเป็นท่ีสกัการบูชาของพุทธศาสนิกชน และสื่อ
ความหมายถึงการฝึกฝนจากพืน้ฐานจนบรรลถุึงจดุสงูสดุ เรียกวา่ โมเดลพระธาตุเจดีย์ ดงันี ้  
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ภาพประกอบ 12 โมเดลพระธาตเุจดีย์ 

  จากโมเดลพระธาตุเจดีย์ การฝึกอบรมฯ เร่ิมต้นจากกระบวนการกัลยาณมิตรและ
การสร้างความพึงพอใจ ตามทฤษฎีจิตวิทยา คือ การสร้างแรงจูงใจ 3 (Motivation) เป็นฐานท่ีมี
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ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ (ฉนัทะ) อนัน าเข้าสู่การฝึกอบรม ตามหลกัไตรสิกขาอนัเป็นหวัใจ
ส าคญัของการพฒันา เป็น 3 ขัน้ตอน 7 กระบวนการ ดงันี ้
  1. ขัน้น าสู่การพัฒนา 
   1.1 กระบวนการกัลยาณมิตร เป็นกระบวนการเดียวกนักบัปรโตโฆสะ (เสียงจาก
ผู้ อ่ืน) อันเป็นจุดส าคัญเร่ิมต้น ด้วยการท่ีผู้ อบรมเร่ิมกระบวนการเรียนรู้ โดยท าตนเป็นปัจจัย
ภายนอก เป็นเสมือน Motivator ผู้กระตุ้น สร้างความสมัพนัธ์ มิตรภาพระหว่างผู้อบรมและผู้ รับ
การอบรม ให้เกิดความรู้สกึอบอุ่น สบายใจ เช่ือใจ และไว้วางใจ ให้ทกุคนล้วนเป็นกลัยาณมิตรต่อ
กนั  โดยผู้อบรมปฏิบตัิตนตัง้อยู่ในหลกักลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ ได้แก่  1) ปิโย น่ารัก   2) ครุ 
น่าเคารพ  3) ภาวนีโย  น่าเจริญใจ   4) วตัตา รู้จักพูดให้ได้ผล   5) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค า
ตา่งๆ   6) คมัภีรัญจะ กะถงั กตัตา แถลงเร่ืองลกึซึง้ให้เข้าใจได้ง่าย 7) โน จฏัฐาเน นิโยชะเย ไม่ชกั
น าในทางเสื่อมเสีย  จากนัน้สร้างบรรยากาศความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัระหว่างผู้อบรมและผู้ รับ
การอบรม ด้วยเทคนิค วิธีการของปัจจยัหลกั คือ ปรโตโฆสะ (Voice from other people) เสียง
จากผู้ อ่ืนโดยเฉพาะเสียงจากกัลยาณมิตร ค าว่า เสียงจากผู้อ่ืน นี ้มิได้หมายถึงเพียงแค่การพูด
บรรยายของผู้อบรม แต่หมายถึง เทคนิควิธีการทางจิตวิทยาอื่นๆ ท่ีสามารถสื่อสาร จดุประกายให้
เกิดความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั หรือปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างผู้อบรมและผู้ รับการอบรมด้วย 
ได้แก่ การอภิปราย กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ เกมสารสมัพนัธ์  การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ ปัจจยันี ้
เป็นสิ่งส าคญัประการแรกในทุกกระบวนการฝึกอบรม ท่ีเป็นพืน้ฐานในการน าเข้าสู่การพัฒนา 
เปรียบเสมือนการจุดประกายไฟให้เกิดขึน้ในครัง้แรกจึงเป็นปัจจัยประการแรกท่ีผู้ อบรมต้อง
ด าเนินการก่อนเข้าสูก่ารฝึกอบรม 
  1.2 กระบวนการสร้างฉันทะ (ความพอใจ) ได้แก่ การสร้างความพอใจในภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม น้อมน าให้เกิดความพอใจในการฝึกฝนตนเองตามรูปแบบ/หลกัสตูรการฝึกอบรม
ตามหลักไตรสิกขา แบ่งเป็นความพอใจ 2 ระดับ คือ 1) ความพอใจเบือ้งต้น เกิดจากแรงจูงใจ
ภายนอก  โดยการเสริมแรง และใช้กระบวนการอบรมฯ ของผู้อบรมตอ่ผู้ รับการอบรมให้เกิดความ
ประทับใจ ความรู้สึกช่ืนชมในการประกอบคุณความดีของผู้ น าเชิงจริยธรรม หรือในการประสบ
ความส าเร็จของบคุคลต้นแบบผู้น าเชิงจริยธรรม น าให้เกิดความพอใจในการฝึกฝนตนเองตาม
รูปแบบ/หลกัสูตรการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา 2) ความพอใจรักใคร่ เกิดจากแรงจูงใจภายใน 
เป็นความพอใจท่ีจะฝึกฝนและแสดงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อเน่ือง ด้วยตนเอง ภายหลังผ่าน
กระบวนการเสริมแรง และกระบวนการฝึกอบรมฯ เกิดเป็นความพอใจรักใคร่ท่ีจะกระท า โดยใช้ทฤษฎี
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แรงจูงใจ 3 ของ McClelland เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพืน้ฐานเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม ร่วมกบัหลกัไตรสกิขา ดงันี ้
   1.2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) ได้แก่ ความต้องการหรือแรง
บนัดาลใจ ท่ีจะบรรลุผลส าเร็จหรือสมัฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค์ เป็นแรงขบัภายในของบุคคลผู้ มี
ลกัษณะชอบแข่งขนั ตัง้เปา้หมายในการประสบผลส าเร็จ มีความรับผิดชอบในตนเองสงู  ผู้อบรม
ด าเนินการโดยสร้างแรงจงูใจให้ผู้ รับการอบรมเห็นตวัอย่างการประสบความส าเร็จของต้นแบบผู้น า
เชิงจริยธรรม ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 เป็นต้น  โดยการบรรยายประกอบวีดี
ทศัน์ ยกตวัอย่าง อภิปรายกลุ่ม สรุปผลอภิปรายในการน้อมน าแนวทางปฏิบตัิของต้นแบบผู้น าเชิง
จริยธรรมมาใช้ปฏิบตัิในการครองตน ครองคน และครองงาน ตามต าแหน่งและหน้าท่ีของตน และให้
น ามาสู่การปฏิบัติจริงโดยมอบหมายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในองค์กร ให้ผู้ เข้ารับอบรมได้
ด าเนินการจนส าเร็จเอง 
   1.2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliative Motive) ได้แก่ ความต้องการ หรือความ
ปรารถนาในการสร้างมิตรภาพ ความสมัพันธ์ท่ีดีกับผู้ อ่ืน ชอบการประสานความร่วมมือในการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ ผู้ อบรมด าเนินการโดยสร้างแรงจูงใจ เสริมแรง ตอบสนองความ
ต้องการภายในด้านการสร้างความสัมพันธ์ / สานความสัมพันธ์  เคารพให้เกียรติต่อกัน และ
สนับสนุนให้บริการต่อกันระหว่างผู้ เข้ารับการอบรม ผ่านตัวอย่างการประสบความส าเร็จของ
ต้นแบบผู้น าเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ เป็นศูนย์รวมของมวลชน ได้แก่ มหาตมะคานธี โดยการ
บรรยายประกอบวีดีทศัน์ ยกตวัอย่าง อภิปรายกลุม่ สรุปผลอภิปรายในการน้อมน าแนวทางปฏิบตัิ
ของต้นแบบผู้น าฯ มาใช้ปฏิบัติ  พร้อมทัง้เสริมแรงด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เป็นการสร้างแรง
บนัดาลใจ ความมัน่ใจในการด าเนินตามแรงจงูใจของตนเองตอ่ไป 
   1.2.3 แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) ได้แก่  ความต้องการ หรือความ
ปรารถนาในการมีอ านาจ หรืออิทธิพลในการสัง่การ ควบคมุ โน้มน้าวบุคคลอ่ืนให้ท าในสิ่งท่ีตน
ต้องการ เป็นลกัษณะของบคุคลท่ีมีความเป็นผู้น าสงู แต่อาจหนกัไปในทางลแุก่อ านาจฝ่ายตนได้
โดยง่าย ดงันัน้ ผู้อบรมด าเนินการโดยสร้างแรงจูงใจ เสริมแรง ตอบสนองความต้องการในการมี
อ านาจของผู้ รับอบรม ผ่านการบรรยายบรรยายประกอบวีดีทศัน์ ยกตวัอย่างของต้นแบบผู้น าเป็น
แรงจูงใจใฝ่อ านาจ ได้แก่ วลาดิเมียร์ ปูติน (ประธานาธิบดีของประเทศรัสเซีย) อภิปราย ข้อดี 
ข้อเสียการใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น าดงักล่าว เพื่อน าไปปรับใช้ให้เหมาะกบับริบทการท างาน
ในต าแหน่ง หน้าท่ีของตนเอง 
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  2. ขัน้การฝึกฝนอบรม 
   2.1 กระบวนการของปัญญา 
    2.1.1 สมัมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) คือ การตัง้ความคิดให้ตรงทาง มีความคิด
ถกูต้องดีงาม ตามท านองครองธรรม ไม่หลงผิดด้วยความไม่รู้ (อวิชชา) อนัน าไปสู่ความมืดบอด
ทางปัญญา เกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ 1) ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้ อ่ืนโดยเฉพาะเสียงจาก
กลัยาณมิตร เป็นปัจจยัภายนอก กระตุ้นการพฒันา และ 2) โยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดย
แยบคาย เป็นปัจจยัภายใน เกิดจากการวิเคราะห์ ตรึกตรองในใจด้วยตนเองจนเกิดปัญญา น าสูก่าร
ปฏิบตัิตอ่ไป 
    2.1.2 สมัมาสงักปัปะ (ความด าริชอบ) คือ การมีวิจารณญาณ รู้จกัพิจารณา
ไตร่ตรองเหตผุลจนน าไปสู่การแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาการพฒันาองค์กร อย่างเป็นระบบ โดยลกึซึง้
ด้วยตนเอง เป็นองค์ธรรมท่ีเกิดโดยอาศยัปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้ อ่ืน) และ โยนิโสมนสิการ (การ
พิจารณาในใจโดยแยบคาย) เป็นรากฐานในการพฒันา น าไปสู่ศรัทธา ความเลื่อมใสอนัแน่วแน่ 
มัน่คง เช่ือมัน่ท่ีจะน้อมใจให้เกิดความด าริ หรือ ให้เกิดปณิธานในการท าความดีโดยชอบยิ่งขึน้ไป 
อนัเป็นขัน้ตอนขัน้สงูของการบรรลผุลการพฒันา 
  2.2 กระบวนการของสมาธิ 
   2.2.1 สมัมาวายามะ การท าความเพียรโดยชอบ มีความขยนัหมัน่เพียรอย่างตัง้
มัน่ ด าเนินการงานตา่งๆ ด้วยความอดทนตอ่เน่ืองไมท้่อถอย 
   2.2.2 สมัมาสติ การมีความระลกึได้ของจิตโดยชอบ มีความระลกึเท่าทนัจิตของ
ตน ก าหนดจิตของตนได้ก่อนจะกระท า พูด หรือคิด สามารถก าหนดระลึกได้ เกิดวิจารณญาณ 
ตรึกตรอง ใคร่ครวญก่อนอยา่งมีเหตผุล 
   2.2.3 สมัมาสมาธิ การมีความตัง้มัน่ของจิตโดยชอบ มีจิตรู้ตวัทัว่พร้อม จิตมีความ
นิ่ง แน่วแน่ มีก าลงัในการรับมือกับสถานการณ์หรือท างานภายใต้ความกดดันต่างๆ ได้โดยไม่
หวัน่ไหว อนัเป็นสภาวะจิตใจท่ีมีความสขุ สดช่ืน แจ่มใส และมัน่คงเป็นปรกต ิ
  2.3 กระบวนการของศีล 
   2.3.1 สมัมาวาจา การพดูดี ส ารวมวาจา ใช้ค าพดูประกอบด้วยเมตตา สามารถ
ชีแ้นะ โน้มน้าวใจผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดี 
   2.3.2 สมัมากัมมนัตะ การท าการงานดี ส ารวมกาย มีพฤติกรรมแสดงออกทาง
กายด้วยความซื่อสตัย์ ยตุิธรรม ไม่ลแุก่อ านาจของตนในการเบียดเบียนผู้ อ่ืน 
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   2.3.3 สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพดี ด าเนินชีวิต เลีย้งชีพของตนด้วยความ
สจุริต ไม่ทุจริต คอรัปชัน่ สามารถบริหารปกครองผู้ ใต้บงัคบับญัชา และพฒันาองค์กรให้สงบสขุ 
และมีความเจริญยัง่ยืน 
  3. ขัน้บรรลุผลของการพัฒนา 
   3.1 กระบวนการเห็นแจ้งด้วยตนเอง คือ เห็นแจ้งโดยประจักษ์ ตระหนักถึง
ผลประโยชน์ หรือคุณค่าของการฝึกฝนอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาด้วย
ตนเอง ภายหลงัผา่นกระบวนฝึกฝนอบรมฯ แล้ว เกิดความสวา่งของปัญญาควบคูก่บัศรัทธาในการ
ท่ีจะด าเนินการเรียนรู้และฝึกฝนในกระบวนการของไตรสกิขาในชีวิตของตนเองอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
   3.2 กระบวนการแสดงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 ด้วยตนเอง ได้แก่ การ
แสดงออกของบคุคลผู้ผ่านการอบรม ด้วยการสร้าง หรือ วางแผนในการพฒันาได้ด้วยตนเอง เป็น
การผลิดอกออกผล สร้างพฤติกรรมอนัเป็นคุณลกัษณะของผู้น าเชิงจริยธรรม คือ การครองตน 
ครองคน และครองงาน น าองค์กรสูเ่ปา้หมายความส าเร็จ อนัได้แก่ การสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
6 ประการ ดงันี ้
    1) การยดึมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต (manifests honesty) หมายถึง ลกัษณะ
ของผู้ น าท่ียึดมั่นธ ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสดงออกถึงความโลภ หรือความทุจริต 
(Corruption) โดยปฏิบตัิตนให้เป็นตวัอยา่งที่ดีตอ่บคุคลในองค์กร 
    2) การแสดงออกถึงความยตุิธรรม (shows justice) หมายถึง ลกัษณะของผู้น าท่ี
แสดงออกให้เห็นถึงความเท่ียงธรรม ยุติธรรม ไม่ล าเอียง หรือเห็นแก่พวกพ้องของตนเอง เป็น
พฤติกรรมแสดงให้ผู้ตามในองค์กรเกิดความมัน่ใจหรือเช่ือมัน่ในตวัผู้น าว่า มีความโปร่งใส ชดัเจน 
ตรงไปตรงมา   
    3) การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน (respect others)  หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออก
ของผู้น าด้วยการเคารพและให้เกียรติในสิทธิการแสดงออกทางความคิด  และศกัดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้ ตาม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ ตามสามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุตาม
เปา้หมาย 
    4) การให้บริการคนอ่ืน (serves others) ลักษณะท่ีแสดงออกของผู้ น าใน
ฐานะเป็นผู้ ให้บริการผู้ตามให้เกิดความประทบัใจ โดยให้การสนบัสนนุ ส่งเสริมในการปฏิบตัิงาน 
เพื่อโน้มน้าวจงูใจให้ผู้ตามสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลเุปา้หมาย  
    5) การใช้อ านาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสม (Use of suitable power and 
influence) หมายถึง ลกัษณะการใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น าท่ีเป็นไปโดยยดึหลกัความถกูต้อง
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ชอบธรรม และประโยชน์สว่นรวมเป็นใหญ่  ไม่ลแุก่อ านาจ กระท าการตามอ าเภอใจหรือตามความ
ต้องการของตนเอง ทัง้ไมเ่ป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของบคุคลบางคน บางกลุม่  
    6) การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่ม (builds community)  หมายถึง 
ลักษณะของผู้ น าท่ีมีพลังขับเคลื่อน สร้างสรรค์ให้เกิดการท างานร่วมมือกันของทีมงานด้วยดี 
เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการตกลงร่วมกัน  หรือก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกนั  ตลอดจนท างานให้ส าเร็จด้วยกนั 
 4.2 การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ: ในการวิจัยนี ้เม่ือได้ศึกษา 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์จนสามารถสร้างรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาแล้ว ผู้ วิจยัได้สร้าง
หลกัสตูรการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขาฯ โดยอาศยัรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขาฯ เป็น
โครงสร้างในการสร้างกิจกรรมการฝึกอบรมในแต่ละชั่วโมง ก าหนดและสร้างหลักสูตรการศึกษา 
(Module) ตามขัน้ตอน 3 และกระบวนการ 7 ประกอบด้วย 5 โมดลู คือ น าเข้าสู่การพฒันาภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม, การครองตน, การครองคน, การครองงาน และการบรรลผุลการพฒันา จากนัน้ ได้น า
หลกัสตูรการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาฯ ให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. ป่ินกนก วงศ์ป่ิน
เพ็ชร์, ผศ.ดร. ฐาศกุร์ จนัประเสริฐ,ผศ.ดร. วิธัญญา วณัโณ, อาจารย์ ดร. ภิญญาพนัธ์ เพียซ้าย  
และ อาจารย์ ดร. ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย  ได้ตรวจสอบเนือ้หาของหลกัสตูรฯ ได้แก่ ความสอดคล้อง
ของรูปแบบฯ กบั หลกัสตูรฯ ความเหมาะสมของกิจกรรมพร้อมข้อปรับปรุงกิจกรรมในหลกัสตูรฯ 
ส าหรับเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์  สรุปประเด็นส าคัญในการ
ตรวจสอบและ่ปรับปรุงรูปแบบฯ กบั หลกัสตูรฯ ดงันี ้ 
  1) ความสอดคล้องของรูปแบบฯ กับ หลักสูตรฯ: พิจารณาความเหมาะสมของ
การตัง้ช่ือโมดลูท่ี 1-5 ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเห็นด้วยกบัการตัง้ช่ือโมดลูท่ี 1-5 แม้
จะมีบางท่านแสดงข้อสงสยั  ผู้วิจยัได้ชีแ้จงว่า กระบวนการท่ี 1-2 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร และ
กระบวนการสร้างฉนัทะ เป็นกระบวนการหลกัพืน้ฐานท่ีด าเนินการก่อนในทกุโมดลูก่อนเร่ิมกิจกรรม 
ส่วนกระบวนการอ่ืนๆ เป็นไปตามล าดบัขัน้การพฒันาตามหลกัไตรสิกขา โดยแสดงความเช่ือมโยง
โมดลูแต่ละโมดลูกับขัน้ตอนและกระบวนการของรูปแบบฯ ท่ีเน้นในการด าเนินการอบรมฯ (ตาม
ตารางท่ี )  ดงันี ้
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ตาราง 12 ความเช่ือมโยงโมดลูแตล่ะโมดลูกบัขัน้ตอนและกระบวนการของรูปแบบฯ ท่ีเน้นในการ
ด าเนินการอบรมฯ 

ที่ ช่ือโมดูล ขัน้ตอน กระบวนการ 

1 

 

การน าเข้าสูก่ารพฒันาภาวะ 

ผู้น าเชิงจริยธรรม 

1. ขัน้น าสูก่ารพฒันา 1. กระบวนการกลัยาณมิตร  

2. กระบวนการสร้างฉนัทะ 

2 

 

การครองตน 

2.1 ความซ่ือสตัย์สจุริต 

2.2 ความยตุิธรรม 

2. ขัน้การฝึกฝนอบรม 1. ปัญญา 

2. สมาธิ 

3. ศีล 

3 

 

การครองคน 

3.1 การให้เกียรติผู้ อ่ืน 

3.2 การให้บริการผู้ อ่ืน 

2. ขัน้การฝึกฝนอบรม 1. ปัญญา 

2. สมาธิ 

3. ศีล 

4 

 

การครองงาน 

3.1 การใช้อ านาจและอทิธิพล 

3.2 การสร้างความร่วมมือในกลุม่ 

2. ขัน้การฝึกฝนอบรม 1. ปัญญา 

2. สมาธิ 

3. ศีล 

5 

 

การบรรลผุลการพฒันา 3. ขัน้บรรลผุลการพฒันา 1.เหน็แจ้งด้วยตนเอง 

2.แสดงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6  

  ด้วยตนเอง 

 

  จากตารางความสมัพนัธ์ระหว่างโมดลูกบัขัน้ตอนและกระบวนการดงักล่าว การน า
กระบวนการไตรสิกขาเร่ิมต้นจากปัญญา, สมาธิ และ ศีล ตามล าดบั เป็นผลจากการศกึษาแนวคิด
ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 52) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “ระบบการปฏิบัติของ
พระพทุธศาสนานีด้เูหมือนว่า เวียนกลบัไปกลบัมา คือ การปฏิบตัินัน้เร่ิมจากศีลเข้าไปหาจิตหรือ
สมาธิ แล้วจากสมาธิก็โยงไปหาปัญญา แต่ในทางกลบักัน เวลาส่งผลน่ีปัญญาส่งผลมาสู่ระดบั
สมาธิของจิต แล้วสมาธิก็ส่งผลมาสู่พฤติกรรมระดบัศีล ทัง้หมดนีเ้ป็นระบบความสมัพนัธ์ในองค์
รวมของชีวิตท่ีดีงามของมนุษย์” และเม่ือเสนอแนวคิดนีสู้่การวิพากย์ในการสมัภาษณ์เชิงลึกของ
ผู้ ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) มี
เพียงผู้ ให้ข้อมูลท่านหนึ่งท่ีกล่าวว่า การฝึกปฏิบัติไม่สามารถแยกเป็น Function ได้ เพราะศีล 
สมาธิ ปัญญา เกิดขึน้ในขณะจิตเดียว จากการศกึษา วิเคราะห์ของผู้วิจยัเช่ือถือแนวคิดการเกิดขึน้
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ของศีล สมาธิ ปัญญาในขณะจิตเดียว แต่เม่ือต้องสร้างรูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมตาม
โมเดลและโมดูล จึงเห็นพ้องความเหมาะสมตามแนวคิดของกระบวนการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสิกขาท่ี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงไว้ในทางกลบักัน คือ เวลาส่งผลจากภายในควร
เร่ิมต้นจากปัญญา สู่สมาธิ และศีล ตามล าดบั ด้วยเหตนีุ ้ผู้ วิจยัจึงก าหนดกระบวนการฝึกอบรม
ตามหลกัไตรสกิขา ตามแนวคดิเวลาสง่ผลจากภายใน เร่ิมต้นจากปัญญา สูส่มาธิ และศีล 
  2) เนื ้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม พร้อมข้อปรับปรุงกิจกรรมและ 
หลักสูตรฯ: ผู้ เช่ียวชาญได้ตรวจสอบเนือ้หา ความเหมาะสมของกิจกรรมในหลกัสตูร วิธีการเขียน 
และกรุณาให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์มากมาย ซึ่งผู้ วิจยัได้ปรับปรุงตามประเด็น เช่น กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม ตดัการรายงานตวัเสมือนมีความผิดออก เม่ือผู้ รับอบรมปฏิบตัิท่าทางผิดแปลก
จากเพื่อนตามค าสัง่ปฏิบตัิของผู้อบรม, ปรับกิจกรรมการสร้างความพอใจให้ตรงตามทฤษฎีการ
สร้างแรงจงูใจ 3 ประการ,  ตดัการอภิปรายเน่ืองด้วยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคลิปบางคลิป
ท่ีมีผลกระทบออก, ตดัการชีน้ าให้เกิดความชอบในคณุลกัษณะผู้น าผู้ เป็นต้นแบบ ให้อิสระในการ
เลือกและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผู้ น าในอุดมคติของผู้ รับอบรมแต่ละท่าน , ตัดคลิป
ประกอบการบรรยายท่ีไม่เหมาะสมออก และปรับการบรรยายประกอบคลิปให้เหมาะสมกบัเนือ้หา
และเวลาในการฝึกอบรม , การเพิ่มใบงาน ประกอบกิจกรรมภายหลังการอภิปรายตามความ
เหมาะสม, การปรับลดโครงการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในองค์กรภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม
ออก เน่ืองจากเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ รับอบรมมากเกินไป และในการปฏิบตัิจริงได้รับความร่วมมือ
น้อย จึงปรับเป็นการเขียนบนัทึกเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง เม่ือต้องอยู่
ในสภาพการปฏิบตัิงานตามปรกติในชีวิตจริง สามารถน าไปปฏิบตัิได้เพียงใด เป็นต้น นอกจาก
ประเด็นดังท่ีแสดงไว้แล้ว การประเมินผลโดยเฉพาะการฝึกสมาธิ ปัญญา เป็นข้อจ ากัดในการ
ประเมิน ซึง่ผู้ ให้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึได้เสนอว่า การประเมินผลให้มีความเท่ียงตรงเป็นสิ่งท่ี
ท าได้ยาก เพราะเป็นสภาวะจิต ต้องอาศยัการสงัเกต สมัภาษณ์เป็นพิเศษด้วยผู้ เช่ียวชาญเท่านัน้ ใน
ท่ีนี  ้ด้วยข้อจ ากัดความลึกซึง้ในการสร้างแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และระยะเวลาท่ีต้อง
ด าเนินการยาวนานขึน้ จงึวดัได้เพียงแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในระดบัพฤตกิรรมเท่านัน้ 
เป็นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงหลกัสตูรฯ ส าหรับผู้สนใจพฒันาให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ตอ่ไป  
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ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัเชิงปริมาณ 
 การด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 2 นี ้เป็นการด าเนินการตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมตาม
หลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้วยรูปแบบการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-
Experimental Design) กลุ่มวัดก่อนและหลัง  มีกลุ่มควบคุม แต่ไม่ มีการสุ่มแบบสมบูรณ์ 
(Nonrandomized Control Group Pretest- Posttest Design) (อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล , 2561: 
141-145) แบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ทดลอง 12 คน และกลุม่ควบคมุ 12 คน 

ตอนที่ 1: หลักสูตรการฝึกอบรม ที่สร้างและพัฒนาจากรูปแบบการฝึกอบรมตาม
หลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
  จากโครงร่างของ “รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา” ท่ีได้วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
และสร้างเป็น 3 ขัน้ตอน 7 กระบวนการ ในการวิจยัเชิงคณุภาพ ระยะท่ี 1 ดงักล่าว   ผู้วิจยัได้น า
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เป็นโครงร่างในการสร้างและพฒันาเป็น “หลกัสตูรการ
ฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา” ก าหนดหวัข้อการอบรมตามขัน้ตอนและกระบวนการของรูปแบบ คือ 
1) ขัน้น าสู่การพฒันา 2) ขัน้การฝึกฝนอบรม 3) ขัน้บรรลผุลการพฒันา จากนัน้ ก าหนดหลกัสตูร
การศกึษา หรือ โมดลู ตามขัน้ตอนการฝึกอบรม ผสมกบั หวัข้ออนัเป็นเกณฑ์ในการฝึกอบรมภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม 3 ประการ คือ การครองตน การครองคน และการครองงาน บางโมดลุประยกุต์ใช้
กระบวนการครบถ้วน บางโมดุลใช้กระบวนเพียง 1-2 ตามความเป็นไปของล าดับขัน้ตอนและ
กระบวนการพฒันา ด าเนินการอบรมแบบ Intensive Course (หลกัสตูรตอ่เน่ือง) จ านวน 2 วนั ใน
วันเสาร์ – อาทิตย์ ต่อด้วยการอบรมแบบ Daily Course (หลักสูตรรายวัน) จ านวน 1 ครัง้ เพื่อ
ประเมินผลการฝึกฝนอบรมด้วยตนเองของผู้ รับการฝึกอบรมฯ รวม เป็น 18 ชั่วโมง โดยแบ่ง
หลกัสตูรเป็น 5 โมดลู ดงันี ้
  โมดุลที 1 การน าเข้าสู่การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม: เนือ้หาของโมดลุนีเ้น้น
กระบวนการพฒันาอนัเป็นฐานน าสู่การพฒันา 2 กระบวนการ คือ กระบวนการกลัยาณมิตร และ 
การบวนการสร้างฉันทะ ความพอใจ  ด าเนินกิจกรรม โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมตามปัจจัย
สัมมาทิฐิข้อท่ี 1 คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้ อ่ืน ได้แก่  เสียงของกัลยาณมิตร และตามทฤษฎี
แรงจงูใจ 3 ประการ คือ แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และแรงจงูใจใฝ่อ านาจ 
  โมดุลที 2 การครองตน: เนือ้หาของโมดลุนีมุ้่งเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ในด้านการครองตน ประกอบด้วยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 คือ การยึดมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต 
และ การแสดงออกถึงความยุติธรรม โดยเน้นฝึกฝนท่ีกระบวนการปัญญา ได้แก่ ปัจจัยแห่ง
สมัมาทิฐิ 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้ อ่ืน ได้แก่ เสียงของกลัยาณมิตร ซึง่ก็คือ ผู้อบรมท า
หน้าท่ีเป็นเสมือน Motivator ผู้ จุดประกายความคิด สร้างแรงจูงใจ สร้างปัญญาด้วยวิธีการ
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บรรยาย  ยกตวัอย่างจากกรณีศึกษา และน าเข้าสู่การอภิปราย และ โยนิโสมนสิการ พิจารณาในใจ
โดยแยบคาย ได้แก่ การคิดวิเคราะห์พิจารณาในเชิงเหตผุล อะไร แบบไหน อย่างไร ? เพื่อให้เกิด
ความรู้ และความเข้าใจ และทศันคติในการน ามาพฒันาตนเองตอ่ไป ซึง่ในสว่นการเรียนรู้ของผู้ รับ
การฝึกอบรมเป็นไปตามหลกัธรรมหวัใจนกัปราชญ์ 4 ประการ คือ 1) ส.ุ = การฟัง 2) จิ. = การคิด  3) 
ปุ. = การถาม  4) ลิ. = การเขียน  โดยการปฏิบตัิของผู้ รับการอบรมด้วยการฟัง (สุ.) = เป็นวิธีการ
เรียนรู้ในเทคนิคของปรโตโฆสะ การปฏิบตัิของผู้ รับการอบรมด้วยการคิด (จิ.), การถาม (ป.ุ) และ การ
เขียน (ล.ิ)  = เป็นวิธีการเรียนรู้ในเทคนิคโยนิโสมนสกิาร พิจารณาในใจโดยแยบคาย 
  โมดุลที่ 3 การครองคน: เนือ้หาของโมดลุนีมุ้่งเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ในด้านการครองคน ประกอบด้วยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 คือ การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน และ การ
ให้บริการผู้ อ่ืน ด าเนินการอบรมด้วยกระบวนการปัญญาเป็นรากฐานเช่นเดิม โดยประยกุต์เทคนิค 
วิธีการฝึกอบรมทางจิตวิทยา ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่ม “ผู้ น าแบบไหน” และ กิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติ และเพิ่มเติมกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์ และฝึกฝนวิธีการเจริญจิตภาวนา อนั
เป็นการเร่ิมฝึกฝนในกระบวนการของสมาธิตอ่ไป 
  โมดุลที่ 4 การครองงาน: เนือ้หาของโมดลุนีมุ้่งเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ในด้านการครองงาน ประกอบด้วยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 คือ การใช้อ านาจและอิทธิพลอย่าง
เหมาะสม และ การประสานความร่วมมือในกลุ่ม ด าเนินการอบรมด้วยกระบวนการปัญญา และ
กระบวนการสมาธิเป็นฐาน น าเข้าสู่การฝึกฝนในกระบวนการศีล (พฤติกรรม) ด้วยกิจกรรมไหว้
พระสวดมนต์ การพดูสื่อสารงานในกลุ่ม = สมัมาวาจา (เจรจาชอบ) ด้วยกิจกรรมการเดินจงกรม 
กิจกรรมคนใบ้น าทางคนตาบอด และกิจกรรมการตอ่สี่เหลี่ยม = สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ และ
การประชมุกลุม่เพื่อวางแผนพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในองค์กร = สมัมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ 
  โมดุลที่  5 การบรรลุผลการพัฒนา : เนื อ้หาของโมดุลนีมุ้่ งเพื่อส่งเสริมและ
ประเมินผล ในขัน้ของการบรรลุผลการพัฒนา ประกอบด้วยกระบวนการ 2 ขัน้สุดท้าย คือ 
กระบวนการเห็นแจ้งด้วยตนเอง และ กระบวนการสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 ด้วยตนเอง ด้วย
การสงัเกตอารมณ์และความตัง้มัน่ของสมาธิของผู้ รับการอบรมในกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และ
เจริญภาวนา และด้วยการตรวจสอบจากการอภิปรายผลการพฒันาตนเอง และจากแผนงานในการ
พฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในองค์กร 

ตอนที่ 2: ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการด าเนินการตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมนี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับผู้บริหาร และหัวหน้างาน ขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัพะเยา ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคมุ 12 คน ท่ี
ได้รับคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บงัคบับญัชา รวมจ านวน 24 คน การวิเคราะห์ข้อมลูได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ออกเป็น 3 สว่นตามล าดบัดงันี ้
  สว่นท่ี 1 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมระยะก่อนและระยะ
หลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
   1.1 ค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลคะแนนรวมของคะแนนภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม อนัเป็นคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 3 ระดบั คือ 1) แบบ
ประเมินโดยตนเอง  2) แบบประเมินโดยผู้บงัคบับญัชา 3) แบบประเมินโดยผู้ ใต้บงัคบับญัชา ใน
กลุม่ทดลอง และ ควบคมุ ระยะก่อนและหลงัการทดลอง 
   1.2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ระหว่าง
ระยะก่อนและระยะหลังทดลอง ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบค่า t แบบ
สมัพนัธ์กนั (Dependents Samples t-Test)  
   1.3 เปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุม่ทดลองในระยะก่อนการ
ทดลอง และหลงัการทดลอง 
   1.4 เปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุม่ควบคมุในระยะก่อนการ
ทดลอง และหลงัการทดลอง 
  ส่วนท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ระยะ
ก่อนทดลองและหลงัทดลอง ของกลุม่ควบคมุ และกลุม่ทดลอง ด้วยการทดสอบคา่ t แบบอิสระกนั 
(Independents Samples t-Test) 
  ส่วนท่ี 3 แสดงค่าความสมัพนัธ์ของคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมรายด้านทัง้ 6 ด้าน 
ของกลุ่มตอบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จ านวน 100 คน กับ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
จ านวน 24 คน ท่ีได้รับการอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 
 ส่วนที่  1: การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมระยะก่อนและระยะ
หลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
  1.1 ค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลคะแนนรวมของคะแนนภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม อันเป็นคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม 3 ระดับ คือ 1) แบบ
ประเมินโดยตนเอง  2) แบบประเมินโดยผู้บงัคบับญัชา 3) แบบประเมินโดยผู้ ใต้บงัคบับญัชา ใน
กลุม่ทดลอง และ ควบคมุ ระยะก่อนและหลงัการทดลอง ดงัตาราง 4.6 
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ตาราง 13 คะแนนรวมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จากคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม 3 ระดบั ของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ ในระยะก่อนทดลอง และหลงัทดลอง 

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 
ผู้ทดลอง คะแนนรวมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ผู้ทดลอง คะแนนรวมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
คนท่ี ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง คนท่ี ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

1 188 189 1 175 174 
2 210 216 2 206 207 
3 179 186 3 172 171 
4 159 167 4 158 156 
5 207 213 5 200 201 
6 217 222 6 209 208 
7 208 214 7 203 203 
8 195 207 8 192 194 
9 179 196 9 178 177 
10 194 207 10 192 191 
11 216 224 11 208 207 
12 201 219 12 194 193 

x  196.08 205.00 x  190.58 190.17 

S.D 17.43 17.22 S.D 16.37 16.95 

 
  จากตาราง เม่ือเปรียบเทียบคะแนนรวมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจากแบบประเมิน 3 
ระดบั ของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ ในระยะก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง พบวา่ กลุม่
ทดลองมีคะแนนรวมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมระยะก่อนและหลงัทดลอง เท่ากับ 196.08 คะแนน 
และ 205.00 คะแนน ตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้ 8.92 คะแนน และกลุ่มควบคมุ มีคะแนนรวมภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมระยะก่อนและหลงัทดลอง เท่ากบั 190.58 และ 190.17 คะแนน ตามล าดบั โดย
ลดลง 0.41 คะแนน  
  เพื่อทดสอบ ความแตกตา่งของคา่คะแนนรวมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจากแบบประเมิน 3 
ระดบั ของกลุม่ทดลอง และ กลุม่ควบคมุ ในระยะก่อนการทดลอง และ หลงัการทดลอง รวมทัง้คา่
คะแนน ของกลุ่มทดลอง และกลุม่ควบคมุ ทัง้ในระยะก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง จึงท า
การทดสอบทางสถิติด้วยคา่ t (t-Test) เพื่อทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติตอ่ไป  
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  1.2 เปรียบเทียบความแตกต่างคา่เฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ระหว่างระยะ
ก่อนและระยะหลงัทดลอง ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุด้วยการทดสอบค่า t แบบสมัพนัธ์กนั 
(Dependents Samples t-Test)  ดงัตาราง 

ตาราง 14 การเปรียบเทียบ คะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมรายด้านทัง้ 6 ด้าน ของกลุม่ทดลอง ใน
ระยะก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 

กลุ่มทดลอง n x  S.D t Sig. 

 1. คะแนนซื่อสตัย์ก่อนทดลอง 
   คะแนนซื่อสตัย์หลงัทดลอง 
 
 2. คะแนนยตุิธรรมก่อนทดลอง 
   คะแนนยตุิธรรมหลงัทดลอง 
 
 3. คะแนนเคารพผู้ อ่ืนก่อนทดลอง 
   คะแนนเคารพผู้ อ่ืนหลงัทดลอง 
 
 4. คะแนนบริการผู้ อ่ืนก่อนทดลอง 
    คะแนนบริการผู้ อ่ืนหลงัทดลอง 
 
 5. คะแนนใช้อ านาจก่อนทดลอง 
   คะแนนใช้อ านาจหลงัทดลอง 
 
 6, คะแนนสร้างร่วมมือก่อนทดลอง 
   คะแนนสร้างร่วมมือหลงัทดลอง 

12 
12 

 
12 
12 

 
12 
12 

 
12 
12 

 
12 
12 

 
12 
12 

30.75 
30.58 

 
24.08 
25.00 

 
24.75 
37.83 

 
29.83 
31.58 

 
34.75 
36.00 

 
43.08 
44.00 

3.42 
4.70 

 
1.93 
2.70 

 
2.53 
2.44 

 
3.51 
2.50 

 
3.93 
2.89 

 
5.78 
5.46 

.283 
 
 

-1.836 
 
 

-8.878 
 
 

-4.468 
 
 

-3.045 
 
 

-1.506 
 

.782 
 
 

.047 
 
 

.000 
 
 

.001 
 
 

.011 
 
 

.160 

       

 
  จากตาราง เม่ือเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม รายด้านทัง้ 6 ด้าน ของ
ผู้ บริหารและหัวหน้างานองค์กร ของกลุ่มทดลอง ระยะก่อนและระยะหลังการทดลอง พบว่า 
คะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 3 ด้าน คือ ด้านท่ี 3 เคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน และด้านท่ี 4 ให้บริการ
ผู้ อ่ืน มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และด้านท่ี 2  
ความยุติธรรม และ ด้านท่ี 5 การใช้อ านาจและอิทธิพล มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพิ่มขึน้
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สว่นคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 3 ด้าน ได้แก่  ด้านท่ี 1 
ความซื่อสตัย์ และด้านท่ี 6 การสร้างความร่วมมือในกลุ่ม คะแนนระยะก่อนการทดลอง และระยะ
หลงัการทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตาราง 15 การเปรียบเทียบ คะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุม่ทดลอง ในระยะก่อนการ
ทดลอง และหลงัการทดลอง 

กลุม่ทดลอง N x  S.D t Sig. 

คะแนนก่อนการทดลอง 12 196.08 17.43 -6.091* .000 
คะแนนหลงัการทดลอง 12 205.00 17.22   

 
  จากตารางท่ี 4.8 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและ
หวัหน้างานองค์กร ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง ระยะก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า ผู้บริหารและหวัหน้า
งานองค์กร ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเฉลี่ย ในระยะก่อนการทดลอง และ
หลงัการทดลอง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้บริหารและหวัหน้างาน
องค์กร มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมระยะหลงัการทดลองสงูกว่าระยะก่อนการทดลอง โดยมี
คะแนน เท่ากบั 196.08 และ 205.00 คะแนน ตามล าดบั 

ตาราง 16 การเปรียบเทียบ คะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุม่ควบคมุ ในระยะก่อนการ
ทดลอง และหลงัการทดลอง 

กลุม่ควบคมุ N x  S.D t Sig. 

คะแนนก่อนการทดลอง 12 190.58 16.37 1.239 .241 
คะแนนหลงัการทดลอง 12 190.17 16.95   

 
  จากตารางท่ี 4.9 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและ
หวัหน้างาน ท่ีเป็นกลุ่มควบคมุ ระยะก่อน และหลงัการทดลอง พบว่า ผู้บริหารและหวัหน้างานใน
กลุ่มควบคมุ มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเฉลี่ย ในระยะก่อนการทดลอง และ ระยะหลงัการ
ทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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 ส่วนที่ 2: เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของระยะ
ทดลอง และหลงัทดลอง ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ด้วยการทดสอบค่า t แบบอิสระกัน 
(Independent Samples t-Test) 

ตาราง 17 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  ระหวา่งกลุม่ทดลอง 
และกลุม่ควบคมุ ในระยะก่อนการทดลอง 

กลุม่ N x  S.D t Sig. 

กลุม่ทดลอง 12 196.08 17.43 .797 .434 

กลุม่ควบคมุ 12 190.58 16.37   

 
  จากตารางท่ี 4.10 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและ
หัวหน้างาน ในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ผู้ บริหารและ
หัวหน้างาน ในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคมุ พบว่า ผู้บริหารและหวัหน้างานท่ีเป็นกลุม่ทดลอง มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสงูกว่า 
กลุม่ควบคมุ 5.50 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 196.08 และ 190.58 คะแนน ตามล าดบั  

ตาราง 18 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของกลุม่ทดลอง และ
กลุม่ควบคมุ ในระยะหลงัการทดลอง 

กลุม่ N x  S.D t Sig. 
กลุม่ทดลอง 12 205.00 17.22 2.127 .045 
กลุม่ควบคมุ 12 190.17 16.95   

 
  จากตารางท่ี 4.11 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและ
หัวหน้างาน ระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ผู้ บริหารและ
หัวหน้างาน ในระยะหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีคะแนนภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  เม่ือพิจารณาคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานท่ีเป็น
กลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเฉลี่ย สูงกว่า กลุ่มควบคุม 14.83 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 205.00 และ 190.17 คะแนน ตามล าดบั 

 ส่วนที่ 3: แสดงคา่ความสมัพนัธ์ของคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมรายด้านทัง้ 6 ด้าน ของ
กลุ่มตอบประเมินภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม จ านวน 100 คน กับ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
จ านวน 24 คน ท่ีได้รับการอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 

ตาราง 19 แสดงคา่ความสมัพนัธ์ของคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมรายด้านทัง้ 6 ด้าน ของกลุม่
ตอบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จ านวน 100 คน กบั กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จ านวน 24 
คน ท่ีได้รับการอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา 

คา่ความสมัพนัธ์ Pearson Correlation(r) 
คะแนนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ซ่ือสตัย์ ยตุิธรรม ให้เกียรติ ให้บริการ 
ใช้

อ านาจ 
สร้าง
ร่วมมือ คะแนนของกลุ่มตอบแบบประเมินภาวะผู่น าเชิงจริยธรรม 

ซื่อสัตย่ Pearson Correlation (r) -.165 .142 .220 .015 -.075 -.054 

ยุติธรรม Pearson Correlation (r) -.128 .205 .281 .203 .090 .050 

ให่เกียรติ Pearson Correlation (r) .079 .378 .477* .365 .144 .238 

ให่บริการ Pearson Correlation (r) -.036 .049 .119 -.140 -.076 -.114 

ใช่อ านาจ Pearson Correlation (r) -.068 .124 .082 -.023 -.141 -.044 

สร่างร่วมมือ Pearson Correlation (r) -.018 .045 .123 -.044 -.011 -.028 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตาราง พบวา่ คา่ความสมัพนัธ์ของคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมรายด้านทัง้ 6 ด้าน 
ของกลุ่มตอบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม กบั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ มีความสมัพนัธ์ 1 
คู ่คือ ด้านการให้เกียรติผู้ อ่ืน โดยมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. การสรุปผล  
 1.1 สรุปผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ: การศึกษาวิจัยรูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมนี ้ ในเบือ้งต้นผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยั
เก่ียวกบัภาวะผู้น าแนวคิดใหมท่ี่ไมใ่ช่เป็นเพียงแตผู่้น าท่ีมีอ านาจบารมี (Charismatic Leaders), ผู้น า
แบบแลกเปลี่ ยน (Transactional Leaders) ห รือ  ผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational 
Leaders) เท่านัน้ ผู้ น าคุณลกัษณะหนึ่งซึ่งเป็นคุณลักษณะจ าเป็นต้องมีในผู้น าทุกรูปแบบ คือ 
คณุลกัษณะความมีคณุธรรมและจริยธรรม การพฒันาคณุลกัษณะนีสู้่ภาวะผู้น าเร่ิมเห็นปรากฏ
ชัดเจนในผู้ น าแบบผู้ รับใช้ (Servant Leaders) และ ผู้ น าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leaders) 
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ผู้วิจยั พบว่า คณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ประเทศตะวนัตก ท่ีมีการศึกษา สงัเคราะห์แนวคิดภาวะผู้น าสมยัเร่ิมแรกจนถึงสมยัใหม่ มีความ
สอดคล้องกบัแนวคดิคณุธรรมจริยธรรมทางพระพทุธศาสนาในตะวนัออก ได้แก่ คณุลกัษณะภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม ของ Northouse และ Gary Yukl ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ตามหลกัครองตน ครองคน 
และครองงาน ท่ีนกัวิชาการทางพระพทุธศาสนาได้จดัประเภทไว้ โดยอาศยัฐานหลกัอธิปไตย 3 ใน
พระพทุธศาสนา คือ 1) อตัตาธิปไตย การถือตนเป็นใหญ่  2) โลกาธิปไตย การถือคนมากในโลก
เป็นใหญ่  3) ธัมมาธิปไตย การถือธรรมเป็นใหญ่ ได้สงัเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็น 6 ด้าน 
เข้าในกรอบหลกัอธิปไตย 3 ได้ดงันี ้
  1) การครองตน ประกอบด้วยคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 ประการ คือ 
การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต (manifests honesty) และ การแสดงออกถึงความยุติธรรม 
(shows justice) 
  2) การครองคน ประกอบด้วยคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 ประการ คือ  
การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน (respect others) และ การให้บริการคนอ่ืน (serves others) 
  3) การครองงาน ประกอบด้วยคณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 ประการ คือ  
การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า (Use of leader power and influence) และ การเสริมสร้าง
ความร่วมมือในกลุม่ (builds community)  
 จากการศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธีการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามนุษย์ หรือ พัฒนา
บคุลากร ผู้วิจยัพบวา่ แนวคดิ และ ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีน ามาใช้ในการพฒันาบคุลากรขององค์กร 
ยงัจ ากัดวงอยู่กับแนวคิด และทฤษฎีแนวตะวนัตก จุดประกายความคิดน าสู่การตัง้ปัญหาเพื่อ
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ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาตะวันออกท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย  จากการศึกษา
วิเคราะห์  สงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ให้ข้อมลูท่ีเป็น
นกัวิชาการทางพระพทุธศาสนา นกัวิชาการด้านจิตวิทยา และนกัปฏิบตัิการ ระดบัผู้น าขององค์กร  
และการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกบัหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ จากผู้ทรงคณุวฒุิ 5 ท่าน 
ผู้วิจยัสามารถสร้างและพฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม เรียกวา่ โมเดลพระธาตุเจดย์ี (ตามภาพประกอบ 13) ดงันี ้  
 

 

ภาพประกอบ 13 โมเดลพระธาตเุจดีย์ 
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 1.2 สรุปผลงานวิจัยเชิงปริมาณ: ในการด าเนินงานวิจยัเชิงปริมาณนี ้ มีวตัถปุระสงค์
เพื่อตรวจสอบคุณภาพในการน าไปใช้ได้ในองค์กรทั่วไป  ของรูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของผู้ บริหารและหัวหน้างานองค์กร  ผู้ วิจัย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทดลอง โดยน ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาท่ีผ่าน
กระบวนการสร้างและพฒันาเสร็จแล้วเป็นโครงสร้าง จากนัน้ ศึกษาเทคนิค วิธีการทางจิตวิทยา 
ได้แก่ เกม และกิจกรรมท่ีมีรูปแบบในการพฒันาสอดคล้องกับหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา ประยกุต์ไว้ในหลกัสตูร ควบคู่กบักระบวนการ วิธีการของการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา 
โดยคงแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการอันเป็นต้นฉบับดัง้เดิมไว้เหมือนเดิมทุกประการ มิได้
ปรับเปลี่ยนให้ผิดเพีย้นไปแต่ประการใด  ด าเนินการทดลองตามหลกัสตูรการฝึกอบรมตามหลกั
ไตรสิกขา ระยะเวลาการทดลอง 2 วนั จ านวน 18 ชั่วโมง ด าเนินการทดสอบก่อนและหลงัการ
อบรมด้วยแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 3 ระดบั คือ แบบประเมินโดยตนเอง, แบบประเมิน
โดยผู้บงัคบับญัชา และแบบประเมินโดยผู้ ใต้บงัคบับญัชา และเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
ผู้ บริหาร และหัวหน้างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดพะเยา ท่ีได้รับคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยได้รับอนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชา และยินยอม
เข้าร่วมงานวิจยั จ านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคมุ 12 คน รูปแบบการ
วิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) กลุ่มวดัก่อนและหลงั มีกลุ่มควบคมุ แต่ไม่มี
การสุ่มแบบสมบูรณ์ (Nonrandomized Control Group Pretest - Posttest Design) (อิทธิพัทธ์ 
สวุทนัพรกลู, 2561: 141-145) ดงันี ้

ตาราง 20 รูปแบบการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) 

 ก่อนการทดลอง การทดลอง หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง Obs1ex TX Obs2ex 
กลุ่มควบคุม Obs1con - Obs2con 

 

Obs1ex  = การวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation) ก่อนการทดลองของกลุม่ทดลอง 
Obs1con  = การวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation) ก่อนการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
Obs2ex  = การวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation) หลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 
Obs2con  = การวดัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation) หลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
TX  = การจดักระท ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา (Treatment) 



  145 

 -   = ไม่ได้รับการจัดกระท ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา (Treatment) แต่ได้รับ 
    การให้ความรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

 โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
  ส่วนที่ 1: ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมระยะก่อนและ
ระยะหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
    1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนรวมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจากแบบประเมิน 3 
ระดบั ของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ ในระยะก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง พบวา่ กลุม่
ทดลองมีคะแนนรวมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมระยะก่อนและหลงัทดลอง เท่ากับ 196.08 คะแนน 
และ 205.00 คะแนน ตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้ 8.92 คะแนน และกลุ่มควบคมุ มีคะแนนรวมภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมระยะก่อนและหลงัทดลอง เท่ากบั 190.58 และ 190.17 คะแนน ตามล าดบั โดย
ลดลง 0.41 คะแนน   
   1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม รายด้านทัง้ 6 ด้าน ของ
ผู้ บริหารและหัวหน้างานองค์กร ของกลุ่มทดลอง ระยะก่อนและระยะหลังการทดลอง พบว่า 
คะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 3 ด้าน คือ ด้านท่ี 3 เคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน และด้านท่ี 4 ให้บริการ
ผู้ อ่ืน มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และด้านท่ี 2  
ความยุติธรรม และ ด้านท่ี 5 การใช้อ านาจและอิทธิพล มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพิ่มขึน้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สว่นคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 ด้าน ได้แก่  ด้านท่ี 1 
ความซื่อสตัย์ และด้านท่ี 6 การสร้างความร่วมมือในกลุ่ม คะแนนระยะก่อนการทดลอง และระยะ
หลงัการทดลอง ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
   1.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและหวัหน้า
งานองค์กร ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง ระยะก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้างาน
องค์กร ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเฉลี่ย ในระยะก่อนการทดลอง และหลงั
การทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ บริหารและหัวหน้างาน
องค์กร มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมระยะหลงัการทดลองสงูกว่าระยะก่อนการทดลอง โดยมี
คะแนน เท่ากบั 196.08 และ 205.00 คะแนน ตามล าดบั 
   1.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและหวัหน้า
งาน ท่ีเป็นกลุ่มควบคุม ระยะก่อน และหลงัการทดลอง พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานในกลุ่ม
ควบคมุ มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเฉลี่ย ในระยะก่อนการทดลอง และ ระยะหลงัการทดลอง 
ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  ส่วนที่ 2: ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ของระยะทดลอง และหลงัทดลอง ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  ด้วยการทดสอบค่า t แบบ
อิสระกนั (Independent Samples t-Test) 
   2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้า
งาน ในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ พบว่า ผู้บริหารและหวัหน้างาน 
ในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
   2.2 ผลการพิจารณาคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ระยะก่อนการทดลอง ของ
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ พบว่า ผู้บริหารและหวัหน้างานท่ีเป็นกลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะ
ผู้ น าเชิงจริยธรรมสูงกว่า กลุ่มควบคุม 5.50 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 196.08 และ 
190.58 คะแนน ตามล าดบั  
  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างาน ระยะ
หลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ พบว่า ผู้บริหารและหวัหน้างาน  ในระยะ
หลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  เม่ือพิจารณาคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานท่ีเป็น
กลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเฉลี่ย สูงกว่า กลุ่มควบคุม 14.83 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 205.00 และ 190.17 คะแนน ตามล าดบั 
  ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์ค่าความสมัพันธ์ของคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมราย
ด้านทัง้ 6 ด้าน ของกลุม่ตอบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จ านวน 100 คน กบั กลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุม จ านวน 24 คน ท่ีได้รับและไม่ได้รับการอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสกิขา พบวา่ คา่ความสมัพนัธ์ของคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมรายด้าน 6 ด้าน ของกลุม่ตอบ
แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม กับ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความสมัพันธ์ 1 คู่ คือ 
ด้านการให้เกียรติผู้ อ่ืน โดยมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. การอภปิรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยงานวิจัย “ การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแบบ
ไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม” ครัง้นี ้ในงานวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์
เชิงลึกนกัวิชาการและผู้ เชียวชาญจ านวน 5 ท่าน ผลการสมัภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกั
ไตรสิกขาประยุกต์ใช้กับจิตวิทยาการฝึกอบรม มีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็น 2 ฝ่าย ฝ่าย
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นกัวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญหลกัไตรสิกขาจ านวน 2 ท่าน มีความเห็นว่า หลกัการฝึกอบรมตามหลกั
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และชัดเจน ตามค าสอนของ
พระพุทธเจ้า จิตวิทยาตะวนัตกไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับหลกัไตรสิกขาในทางพุทธศาสนา 
ดงันัน้ จึงไม่สมควรท่ีจะประยกุต์ทฤษฎีจิตวิทยาการฝึกอบรมใช้ร่วมกับหลกัไตรสิกขา ในขณะท่ี
ผู้ ให้ข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งจ านวน 2 ท่าน (นักวิชาการด้านพุทธศาสนาและนักปฏิบัติการ) ไม่ได้มี
ความเห็นปฏิเสธการประยกุต์ใช้จิตวิทยาการฝึกอบรมเข้ากบัหลกัไตรสกิขา และได้เสนอแนวคดิใน
การประยุกต์การใช้หลกัจิตวิทยาการฝึกอบรมเข้ากับหลกัไตรสิกขา โดยกล่าวว่า หลกัไตรสิกขา
สามารถประยุกต์กับจิตวิทยาการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้เป็นอย่างดี 
เน่ืองจากเทคนิควิธีการฝึกอบรมทางจิตวิทยาท่ีใช้กนัอยูเ่ม่ือพิจารณาแล้วสามารถสงัเคราะห์เข้าได้
ในหลกัไตรสิกขา ได้แก่ ศีล (behavior), สมาธิ (concentration), ปัญญา (wisdom) นอกจากนัน้ 
ผู้ ให้ข้อมูลฝ่ายสนับสนุนท่าน 1 (นักวิชาการด้านพุทธศาสนา) ได้อธิบายปัจจัย 2 ประการ คือ  
ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้ อ่ืน (กลัยาณมิตร) และ ฉนัทะ (ความพอใจ) ในลกัษณะเช่ือมโยงกบัทฤษฎี
แรงจูงใจ คือ ปรโตโฆสะ (กัลยาณมิตร) เป็นปัจจัยภายนอก เรียกว่า Motivator ส่วน ฉันทะ  
(ความพอใจ) เป็นปัจจยัภายใน หรือ แรงจูงใจภายใน เรียกว่า Motivate หรือ Motivation ปัจจัย 
ทัง้สองนีเ้ป็นส่วนส าคญัให้เกิดพลงัในการท างานให้ส าเร็จผล ดงัค าอธิบายท่ีผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 1 
กลา่วไว้ว่า “ฉนัทะคือ Motivate ขึน้แล้วจะอยากท าโน้นท าน่ีแล้วมนัท าได้ทกุอย่างแตถ้่าไม่มีฉนัทะ
ไม่มี Motivate ฉันทะจะท าอะไม่ได้สักอย่าง Motivation ต้องการ Motivator ต้องมีคนมาจุด
ประกายคนท่ีจุดประกายก็คือกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรจะเป็นตวัท่ีมาจุดให้เกิด Motivation คือ
ฉันทะ บางคนท่ีมีฉันทะจะท านู้นท านีส้ารพดั ท าให้ทุกอนัโยงเข้าหาธรรมะได้หมดเลยเห็นไหม” 
จากอธิบายความของผู้ ให้ข้อมลูท่านท่ี 1 ผู้วิจยัจึงน ามาเป็นขัน้ตอนท่ี 1 (ขัน้น าสู่การพฒันา) โดย
ประยกุต์หลกัธรรม 2 คือ กลัยาณมิตร และ ฉันทะ กบั ทฤษฎีแรงจูงใจ 3 คือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ และแรงจงูใจใฝ่อ านาจ อนัต้องอาศยัปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในเป็นแรง
ขบัให้เกิดพฤตกิรรมใหม ่คือ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 อนึ่ง ในส่วนความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันจากผู้ ให้ข้อมลูดงักล่าว ผู้ วิจยัน้อมรับข้อคิดเห็น
ของผู้ ให้ข้อมลูท่ีปฏิเสธการประยกุต์ใช้จิตวิทยาการฝึกอบรมกับหลกัไตรสิกขา เพื่อใช้เสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยน าเป็นขัน้ตอนท่ี 2 (ขัน้การฝึกฝนอบรม) และคงรูปแบบของหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ทุกประการ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า มรรค มีองค์ 8 ได้แก่  
1.) สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ 2.) สัมมาสังกัปปะ ความด าริชอบ 3.) สัมมาวาจา เจรจาชอบ  
4.) สัมมากัมมันตะ การท างานชอบ 5.) สัมมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ 6.) สัมมาวายามะ เพียร
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พยายามชอบ 7.) สมัมาสติ ระลึกชอบ 8.) สมัมาสมาธิ ตัง้มั่นชอบ เป็นหนทางปฏิบตัิเช่ือมโยง 
สู่การเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้อย่างสมบูรณ์  ทัง้นี ้มรรคมีองค์ 8 สามารถสงเคราะห์  
ในหลกัไตรสกิขาได้ดงันี ้

ตาราง 21 มรรคมีองค์ 8 

ศีล สมาธิ ปัญญา 

สมัมาวาจา   (เจรจาชอบ)  
สมัมากมัมนัตะ (การงานชอบ) 
สมัมาอาชีวะ  (เลีย้งชีพชอบ) 

สมัมาวายามะ (เพียรชอบ) 
สมัมาสติ    (ระลกึชอบ) 
สมัมาสมาธิ   (จิตมัน่ชอบ) 

สมัมาทิฏฐิ    (เหน็ชอบ) 
สมัมาสงักปัปะ (ด าริชอบ) 

 
 ส าหรับรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ขัน้ท่ี 3 การบรรลุผลการพัฒนา ผู้ วิจัย
สังเคราะห์ข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลท่านท่ี 2 ท่ีได้เน้นย า้การบรรลุผลการพัฒนาว่า ต้องเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงของตนเอง จนเกิดการประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ตรงกับค าบาลีว่า สันทิฏฐิโก 
(เห็นแจ้งด้วยตนเอง) ดงัข้อคิดเห็นท่ีท่านผู้ให้ข้อมลูท่านท่ี 2 กลา่วไว้ว่า “ความรู้ในศาสนาพทุธ คือ 
ประจักษ์แจ้งโดยตรง (experientual) คือ สันทิฏฐิโก ประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ถ้ามีคนบอกว่า 
อร่อย กินก๋วยเตี๋ยวอร่อย แล้วคณุก็บอกว่า เฮ้ย อร่อยเว้ย...น่ี ความรู้แบบประเภท Interactual เรา
ต้อง experience กับ อร่อย จึงจะรู้มันคืออะไรนะ เพราะฉะนัน้ ผู้น ากลุ่มจริงๆ จะต้องน าคนไป 
experience กับอร่อย หรือว่า ทุกข์ หรือว่า สุข ภายในใจท่ีลึกซึง้ ” จากข้อคิดเห็นส่วนนี ้ได้
สังเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการท่ี  6 คือ กระบวนการเห็นแจ้งด้วยตนเอง (สันทิฏฐิโก) 
นอกจากนัน้  ผู้ ให้ ข้อมูลท่าน ท่ี  2 ได้ เน้นย า้การฝึกฝนตามหลักไตรสิกขาด้วยตนเองใน
ชีวิตประจ าวนั ให้เกิดเป็นจิตส านึกในการฝึกฝนตนเอง ดงัท่ีกล่าวไว้ว่า “ก็แหงซี่ กลบัมา ไม่ฝึก
ปฏิบตัิเอง มนัไม่เหมือนกินข้าว ท่ีจะอิ่มไปเร่ือยๆ น่ะครับ มนัต้องท าทกุขณะ ครับ คณุ...พิจารณา
เองนะ  มนัไมมี่สมาธิท่ีได้ ตรงจดุนัน้ แล้วก็...ถ้าคดิอย่างนัน้ เป็นเร่ือง “อตัตา” ละ   สมาธิ  คือ การ
ท่ีเรา Focus  ความสนใจอยู่ท่ีสิ่งท่ีเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราคล้ายๆ ขาดสติ  เราก็เสร็จมนั
ละ   มนัจะให้ได้สมาธิ  ด ารงอยู่ในใจแบบประเภทมัน่คง ดิ่ง เป็นอตัตาได้อย่างไร ?” จากข้อมูล
ส่วนนีชี้ใ้ห้เห็นจุดอ่อนในการขาดการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง เม่ือไม่มีกลัยาณมิตรคอยกระตุ้นเตือน 
หรือ ไม่มีบคุคล และสถานการณ์บงัคบัให้ฝึกฝน กระบวนนีจ้ึงเป็นกระบวนท่ี 7 (กระบวนการสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง) อนัเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดได้อย่างยิ่ง ต้องเสริมสร้างการ
อบรมให้แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะความเห็นแจ้งด้วยตนเอง (สันทิฏฐิโก) เม่ือผู้ รับอบรมรู้สึกดี เกิด
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ความพอใจ หรือ แรงจงูใจในการพฒันาตนเองสงู  กระบวนการท่ี 7 จึงจะสามารถบรรลผุลส าเร็จ
ได้ ในส่วนของงานวิจัยนีด้้วยข้อจ ากัดด้านระยะเวลา ตามแบบแผนการวิจัยผสานวิธี (Mixed 
Method Research) จงึอาจด าเนินการได้ไม่สมบรูณ์นกั เป็นข้อเสนอแนะให้นกัวิจยัผู้สนใจท่านอื่น
ได้พฒันาให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ตอ่ไป 
 ในส่วนของการน ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาไปด าเนินการทดลอง  เพื่อ
ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบฯ ก่อนน าไปเสนอใช้ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
และหวัหน้างานในองค์กรทัว่ไป พบว่า มีคณุภาพในการน าไปใช้ได้จริง จากผลคะแนนรวมภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร ก่อนและหลงัการทดลอง มีคะแนนเพิ่มมาก
ขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ของผู้บริหารและหวัหน้างาน ในระยะหลงัการทดลอง  ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ  มี
คะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเฉลี่ย แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เป็นเคร่ืองตอบ
ค าถามงานวิจยัว่า รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมนี ้
สามารถน าไปใช้หรือประยกุต์ใช้ในการพฒันาผู้น า ผู้บริหาร หรือหวัหน้างานในองค์กรได้จริง แม้ว่า 
เม่ือพิจารณาคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมรายด้าน ทัง้ 6 ด้าน จะปรากฏว่า มีคะแนนภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติไม่ครบทกุด้าน แตค่า่คะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
เฉลี่ยก็เพิ่มขึน้เกือบทุกด้าน เว้นด้านความซื่อสตัย์ ท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการฝึกอบรม = 
30.75 ภายหลังได้รับการฝึกอบรม = 30.58 อันค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีลดลงกว่าก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรมเลก็น้อย พิจารณาความท่ีการฝึกอบรมไม่มีผลในการเพิ่มคณุลกัษณะด้านความซื่อสตัย์นี ้
เน่ืองจากคณุลกัษณะนีเ้ป็นภาวะภายในจิตใจเฉพาะของแตล่ะบคุคลท่ีพฒันาได้ยากยิ่ง ต้องอาศยั
กระบวนการอบรมท่ีเข้มข้น และมีระยะเวลาการฝึกอบรมท่ียาวนานมากกว่าหลกัสูตรท่ีสร้างขึน้ใน
งานวิจยันี ้เป็นประเด็นในการพฒันาส าหรับผู้วิจยัท่านอ่ืนด าเนินการต่อไป  ส าหรับภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมท่ีมีคะแนนเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ท่ีด้านท่ี 3 เคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน, ด้าน
ท่ี 4 ให้บริการผู้ อ่ืน และด้านท่ี 5 การใช้อ านาจและอิทธิพล มีคะแนนรวม ส่วนคะแนนภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 ความซื่อสัตย์, ด้านท่ี 2 ความยุติธรรม ด้านท่ี 6 การสร้าง
ความร่วมมือในกลุ่ม คะแนนรวมไม่ได้ลดลงหรือเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวโดยสรุป 
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขานีมี้คณุภาพในการน าไปใช้ในองค์กรเพื่อพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ อนัเป็นบคุลากรท่ีมีคณุคา่และมีความส าคญัยิ่งตอ่องค์กร สงัคม และประเทศชาตติอ่ไป 
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อภปิราย จากสมมตฐิานของที่ 1: ผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กรที่เข้ารับอบรม
ตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มี
ภาวะผู้น าเชงิจริยธรรมหลังการทดลอง สูงกว่า ก่อนการทดลอง 
  จากผลการวิจัย ส่วนที่  1: ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรมระยะก่อนและระยะหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ ข้อ 1.3 พบว่า ผล
การเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร  ท่ีเป็นกลุ่ม
ทดลอง ระยะก่อนและหลงัการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมระยะหลงัการทดลองสงูกวา่ระยะ
ก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่าการเข้ารับการอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา 
เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกฝนและหลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ โดย
สอดคล้องกบังานวิจยัของพิริยะ โม้แพง (2557: บทคดัยอ่) ทีได้ศกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัพระยายัง 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองหลักสูตรฝึกอบรมและหาคุณภาพใช้เวลาการทดลอง 16 ชั่วโมง แบบ
แผนการวิจยัแบบกลุม่ตวัอย่างเดียวมีการสอบก่อนและหลงัการทดลอง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ 
t – test for Dependent Sample ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมโดย
พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของ
หลกัสตูร ทัง้ฉบบัอยู่ในระดบัมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.20 ด้านความสอดคล้องของหลกัสตูร ทัง้ฉบบัมีความสอดคล้องเท่ากบั 0.98 
และด้านความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมทัง้ฉบับมีความสอดคล้องเท่ากับ  0.96  2) 
นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกอบรมจากหลกัสตูรฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัจากการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 3) นักเรียนท่ีได้รับการฝึกอบรมจากหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
ไตรสกิขาเป็นฐาน มีเจตคติตอ่การฝึกอบรม หลงัจากการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  4) นักเรียนท่ีได้รับการฝึกอบรมจากหลกัสูตรฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน มีทักษะทางสังคม หลังจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  และเม่ือพิจารณารายด้าน ของผู้ บริหารและหัวหน้างานองค์กร ของกลุ่มทดลอง 
ระยะก่อนและระยะหลงัการทดลอง พบว่า คะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 4 ด้าน คือ  ด้านท่ี 2 
ความยุติธรรมด้านท่ี 3 เคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน และด้านท่ี 4 ให้บริการผู้ อ่ืน มีคะแนนภาวะผู้น าเชิง
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จริยธรรมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และด้านท่ี 5 การใช้อ านาจและอิทธิพล มี
คะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคะแนนภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 ความซื่อสตัย์ และด้านท่ี 6 การสร้างความร่วมมือในกลุม่ 
คะแนนระยะก่อนการทดลอง และระยะหลงัการทดลอง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาท่ีประกอบด้วยกระบวนการของศีล สมาธิ และ
ปัญญา สามารถสร้างเสริมให้เกิดความยตุิธรรม การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน การให้บริการผู้ อ่ืน และ
การใช้อ านาจและอิทธิพลไปในทางท่ีถกูท่ีควรได้ โดยเก่ียวข้องกบัการเห็นใจผู้ อ่ืน และการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา มีความคิดถกูต้องดีงาม รู้จกัพิจารณาไตร่ตรอง ตดัสินใจอย่างเป็นเหตเุป็นผล  มี
ความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน เห็นความส าคญัในการลดความอยาก (วิราคะ) คลายความยึดมัน่ (อนุ
ปาทาน) ตามหลกัของมรรคมีองค์ 8 ท่ีสงเคราะห์มรรค 2 องค์ เข้าในปัญญา ได้แก่ สมัมาทิฐิ (ความ
เห็นชอบ) คือ การตัง้ความคิดให้ตรงทาง มีความคิดถกูต้องดีงาม ตามท านองครองธรรม ไม่หลง
ผิดด้วยความไม่รู้ (อวิชชา) อนัน าไปสู่ความมืดบอดทางปัญญา  และ สมัมาสงักปัปะ (ความด าริ
ชอบ) คือ การมีวิจารณญาณ รู้จกัพิจารณาไตร่ตรองเหตผุลจนน าไปสู่การแก้ปัญหาชีวิต ปัญหา
การพฒันาองค์กร อย่างเป็นระบบ ท่ีเรียกว่า โยนิโสมนสิการ (การพิจารณาเหตผุลโดยอุบายอนั
แยบคาย) จากนัน้จึงเกิดกระบวนการทางสมาธิ จิตมีความนิ่งแน่วแน่ มีก าลงัในการรับมือกับ
สถานการณ์หรือท างานภายใต้ความกดดันต่างๆ ได้โดยไม่หวั่นไหว  อันเป็นสภาวะจิตใจท่ีมี
ความสุข สดช่ืน แจ่มใส และมั่นคงเป็นปรกติ และเกิดกระบวนการปัญญาในท่ีสุด สามารถ
ปฏิบตัิงานให้บรรลุผลส าเร็จเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเพื่อ
พฒันาสงัคม องค์กร ให้สงบสขุและมีความเจริญยัง่ยืน ตามหลกัของมรรคมีองค์ ๘ ท่ีสงเคราะห์
มรรค 3 องค์เข้าในศีล ได้แก่ สมัมาวาจา (เจรจาชอบ) คือ ส ารวมวาจา ใช้ค าพูดประกอบด้วย
เมตตา สามารถ ชี แ้นะ  โน้ม น้ าวใจผู้ ใต้บังคับบัญ ชาให้ด า เนิ น งานป ระสบผลส า เร็จ
ด้วยดี,สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) ส ารวมกาย การแสดงออกทางกายด้วยความซื่อสัตย์  
ยุติธรรม ไม่ลุแก่อ านาจของตนในการเบียดเบียนผู้ อ่ืน, สมัมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) ด าเนินชีวิต 
ประกอบอาชีพของตนด้วยความสุจ ริต  ไม่ทุจ ริต  คอ รัปชั่น  สามารถบ ริหารปกครอง
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และพฒันาองค์กรให้สงบสขุ และมีความเจริญยัง่ยืน จะเห็นได้ว่ากระบวนการ
ศีล สมาธิ และปัญญา ท่ีประกอบด้วย มรรคมี องค์ 8 ประกอบด้วยองค์ 3 ได้แก่ สัมมาวาจา 
สมัมากมัมนัตะ และสมัมาอาชีวะ เก่ียวข้องโดยตรง กบั ภาวะผู้น า ด้านท่ี 2 ความยตุิธรรม ด้านท่ี 
3 เคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน ด้านท่ี 4 ให้บริการผู้ อ่ืน และด้านท่ี 5 การใช้อ านาจและอิทธิพล เพิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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  ส่วนคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 ความซื่อสตัย์ และด้านท่ี 
6 การสร้างความร่วมมือในกลุ่ม คะแนนระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจมีผลมาจากกิจกรรมในหลกัสตูร และระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมท่ีมีจ านวนเพียง 1-2 ชัว่โมงมีจ านวนน้อยไป และเนือ้หาของกิจกรรมท่ีไม่สามารถกระตุ้น
การตระหนักรู้ และการให้ความส าคัญท่ีมากเพียงพอจนถึงมีทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้เพิ่มสงูมากขึน้ในระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติ อนัเป็นโจทย์ในการศกึษาพฒันาท่ีผู้วิจยั
ท่านตอ่ไปควรพิจารณาตอ่ยอดให้มีความสมบรูณ์ของหลกัสตูรมากกวา่เดมิ  
 

อภปิราย จากสมมตฐิานของที่ 2 ผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กรที่เข้ารับอบรม
ตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่เป็น
กลุ่มทดลองมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม สูงกว่า กลุ่มควบคุม  
  จากผลการวจิัย ส่วนที่ 2: ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียคะแนนภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม ของระยะทดลอง และหลงัทดลอง ในกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ ด้วยการ
ทดสอบคา่ t แบบอิสระกนั (Independent Samples t-Test) 
  2.2 ผลการพิจารณาคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลอง และกลุม่ควบคมุ พบวา่ ผู้บริหารและหวัหน้างานท่ีเป็นกลุม่ทดลอง มีคะแนนภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมสูงกว่า กลุ่มควบคุม 5.50 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 196.08 และ 190.58 
คะแนน ตามล าดบั  
  เม่ือพิจารณาคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานท่ีเป็น
กลุ่มทดลอง มีคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเฉลี่ย สูงกว่า กลุ่มควบคุม 14.83 คะแนน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 205.00 และ 190.17 คะแนน ตามล าดบั  
  แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขามีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างภาวะ
ผู้ น าเชิงจริยธรรมของผู้ บริหารและหัวหน้างานองค์กรมากกว่าการให้ความรู้เร่ือง ภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรม เน่ืองด้วย การฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขามีหลักธรรมท่ีสร้างเสริมภาวะผู้ น าในทุก
ขัน้ตอนของการฝึกอบรม ดงันี ้1) ขัน้น าสู่การพฒันา ประกอบด้วย 1.1 หลกักลัยาณมิตรธรรม 7 
ประการ ได้แก่  1.1.1) ปิโย น่ารัก   1.1.2) ครุ น่าเคารพ  1.1.3) ภาวนีโย  น่าเจริญใจ 1.1.4) วตัตา 
รู้จกัพดูให้ได้ผล  1.1.5) วจนกัขโม อดทนต่อถ้อยค าต่างๆ   1.1.6) คมัภีรัญจะ กะถงั กตัตา แถลง
เร่ืองลึกซึง้ให้เข้าใจได้ง่าย 1.1.7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักน า 1.2) กระบวนการสร้างฉันทะ 
(ความพอใจ) 2) ขัน้การฝึกฝนอบรม ประกอบด้วย กระบวนการของศีล ได้แก่ หลกัของมรรคมีองค์ 
๘ ท่ีสงเคราะห์มรรค 2 องค์เข้าในปัญญา ได้แก่ สมัมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) และสมัมาสงักัปปะ 
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(ความด าริชอบ) กระบวนการของสมาธิ ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ท่ีสงเคราะห์มรรค 3 องค์เข้าในสมาธิ 
ได้แก่ สมัมาวายามะ (เพียรชอบ) สมัมาสติ (ระลึกชอบ) และสมัมาสมาธิ (จิตตัง้มัน่ชอบ) และ 
กระบวนการทางปัญญา ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ท่ีสงเคราะห์มรรค 3 องค์เข้าในศีล ได้แก่ สมัมาวาจา 
(เจรจาชอบ) สมัมากัมมนัตะ (การงานชอบ) และสมัมาอาชีวะ (เลีย้งชีพชอบ) และ 3) ขัน้บรรลผุล
ของการพัฒนา ประกอบด้วย 1) กระบวนการเห็นแจ้งด้วยตนเอง และ 2) กระบวนการสร้างภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม 6 ประการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเห็นแจ้งผ่านการปฏิบตัิด้วยตนเองในระดับ
โลกิยะปัญญา เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาตนเองแก้ปัญหาการท างานในระดบัปถุชุน อนัแตกต่าง
กบัโลกุตตระปัญญาของพระอริยบุคคลในพทุธศาสนา ท่ีเป็นไปเพื่อตดัขาดจากกิเลส เข้าถึงพระ
นิพพานอนัเป็นอดุมคติ ผลของการปฏิบตัิในงานวิจยันีจ้ึงเป็นเพียงในขัน้ของโลกิยะปัญญาของ
ปถุชุนทัว่ไป อนัอ านวยประโยชน์ได้ในระดบัสว่นบคุคลจนถึงองค์กร 
  จากรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา (3 ขัน้ตอน 7 กระบวนการ) จะพิจารณา
เห็นได้ว่า หลกัไตรสิกขาเป็นหลกัศึกษาเรียนรู้ทางพุทธศาสนาท่ีเป็นทัง้หลกัการปฏิบตัิและหลกั
จิตวิทยาอนัประยกุต์กบัแนวทฤษฎีแรงจงูใจ 3 ของ Mccleland ผู้วิจยัได้สร้างและพฒันาโดยผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ เชียวชาญจนส าเร็จเป็นรูปแบบและหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีจะเสริมสร้างภาวะผู้น า
จริยธรรมของผู้บริหารและหวัหน้างานองค์กร ในขณะท่ีการให้ความรู้เร่ืองภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
เป็นลกัษณะของการเผยแพร่ ไม่ได้มีการท ากิจกรรมอ่ืนใดเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้ เรียน ท าให้
หลงัการทดลองท่ีได้ จึงไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง สอดคล้องกบังานวิจยัของตรัยรักษ์ วรัทย์
หินเกิด  (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาวินยัในตนเองของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา 
วิทยาเขตชยัภูมิ ตามแนวทางไตรสิกขา วตัถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการ
พฒันาวิจยัในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา และเพื่อศึกษาผลวิธีฝึกอบรมวินยัด้วยชุดการพฒันา
ในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเชิงทดลอง ได้แก่ นกัศึกษาของสถาบนั
การพลศกึษา วิทยาเขตชยัภมูิจ านวน 80 คน โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง จ านวน 40 
คน ได้รับวิธีฝึกอบรมวินยัด้วยชดุการพฒันาวินยัในตนเองตามแนวทางไตรสกิขา และกลุม่ควบคมุ 
จ านวน 40 คน ไม่ได้รับวิธีฝึกอบรมวินัยด้วยชุดการพฒันาวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา 
เคร่ืองมือการวิจัยเป็นชุดการพัฒนาวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขา และแบบสอบถาม  
ซึ่งผู้ วิจยัสร้างขึน้เองส่วนหนึ่งและพฒันามาจากผู้ อ่ืนส่วนหนึ่ง  ส าหรับสถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่  ค่ า ร้ อ ย ล ะ  (Crosstabs) Paired t-test, Independent t-test แ ล ะ  ANOVA 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาท่ีได้รับวิธีฝึกอบรมวินัยด้วยชุดการพัฒนาวินัยในตนเองตาม
แนวทางไตรสิกขา มีค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยวินยัในตนเองสงูกว่า นกัศึกษาท่ีได้ รับวิธี
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ฝึกอบรมวินยัด้วยการเรียนการสอนตามปกติ เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 2) เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อวินัยในตนเอง และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีฝึกอบรมวินัย 
(ไตรสิกขา : ปกติ) กบั เพศ (ชาย : หญิง) ไม่มีอิทธิพลต่อวินยัในตนเอง เช่นเดียวกนั แสดงให้เห็น
ว่า ในงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการฝึกอบรม ผลการทดลองเป็นเคร่ืองชีว้ัด
คณุภาพของวิธีการหรือรูปแบบพฒันานัน้ ในส่วนของงานวิจยันี ้ปรากฏผลว่า คะแนนภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมของกลุม่ทดลอง สงูกวา่กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ในส่วนของการน ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาไปใช้ในองค์กร เพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมตามหลกัการ 3 คือ การครองตน ครองคน และครองงาน นัน้ การศกึษาวิจยั
พบวา่ เป็นการน าหลกัไตรสกิขาไปใช้ในแง่ของสขุภาพจิต เพื่อลดความเครียด ในกลุม่บคุคลตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะผู้สงูอาย ุดงัเช่นงานวิจยัของพระปลดัวีระชนม์ มาลาไธสง (เขมวีโร) (2551: บทคดัย่อ) 
ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกตามแนวไตรสิกขาเพื่อพฒันาสขุภาพจิตผู้สงูอายุชาวธรรมวิจยั 
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาสขุภาพจิตผู้สงูอายุชาวธรรมวิจยั  กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มผู้สงูอายุ
ชาวธรรมวิจยั จ านวน 100 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกตามแนวไตรสิกขาเพื่อ
พัฒนาสุขภาพจิตผู้ สูงอายุชาวธรรมวิจัย เป็นกลุ่มผู้ สูงอายุชาวธรรมวิจัย ท่ีสมัครใจเข้าร่วม
โปรแกรม  และผ่านการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 10 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้1) ปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สงูอายโุดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาปัญหาสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุรายด้านทัง้ 4 ด้าน
พบว่า ด้านความเครียด ด้านความวิตกกังวล ด้านความซึมเศร้า  และด้านความบกพร่อง  
ทางสงัคม ของผู้สูงอายุอยู่ในระดบัมากเช่นกัน 2) ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุชาวธรรมวิจัย 
หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกตามแนวไตรสิกขา ทัง้โดยรวมทกุด้านและรายด้านทกุด้านลดลง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนัน้ การศึกษางานวิจัยในต่างประเทศพบว่า  
มีการศกึษาอย่างกว้างขวางในหลกัไตรสิกขาเฉพาะองค์ประกอบของสมาธิ (Meditation) และสติ 
(Mindfulness) และเป็นท่ียอมรับในผลของการฝึกสมาธิและสติว่า เป็นผลดีต่ออารมณ์ทางบวก 
ลดความเครียด เพิ่มความทรงจ า ดงังานวิจยัของBrown (2003: 822-848) ได้ศกึษาประโยชน์ของ
การอยูก่บัปัจจบุนัของสติกบับทบาทท่ีมีตอ่ความผาสกุทางจิตใจ โดยท าการศกึษาในกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีเป็นอาสาสมคัร 74 คน อาย ุ18 ปีขึน้ไป และกลุ่มนกัศกึษาปริญญาตรีจ านวน 92 คน ให้สงัเกต
ตวัเองผ่านการบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สกึของตนเองเป็นเวลา 21 วนั เพื่อให้รู้เท่า
ทนัอารมณ์ ความรู้สกึซึง่เป็นการฝึกสติพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสภาวะอารมณ์ทางบวกมากขึน้ และ
งานวิจัยของ Zeiden และคณะ (2010: 597-605) ได้ศึกษาผลการฝึกสติและสมาธิท่ีมีต่อระบบ
ความคิด  และอารมณ์กบันกัศกึษามหาวิทยาลยันอร์ท แคโรไลนา จ านวน 63 คน เข้าหลกัสตูรนัง่
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สมาธิ พบว่า ช่วยพฒันาอารมณ์ทางบวก ลดความอ่อนล้า ความเครียด และยงัปรับปรุงการรับรู้
ภาพ และความจ าได้ดีด้วย จากงานวิจัยดังกล่าวยืนยันได้ว่า การฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา 
โดยเฉพาะเพียงการฝึกสมาธิ และสติยังได้ผลดีต่อสุขภาพจิตมากขนาดนี ้และข้อค้นพบใน
งานวิจยัฉบบันีด้ าเนินการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ครบกระบวนการทัง้ศีล สมาธิ และปัญญา 
ทัง้ประยุกต์แนวทฤษฎีแรงจูงใจ 3 ของ Mccleland ในขัน้ตอนของการน าสู่การพัฒนา ย่อมเป็น
รูปแบบการฝึกอบรมฯ ท่ีมีความสมบูรณ์มากกว่างานวิจยัในต่างประเทศ และมีคุณภาพในการ
น าไปใช้ได้เป็นอยา่งดี 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับด าเนินงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 3.1 การประยุกต์หลกัจิตวิทยา กับ หลกัไตรสิกขา หรือ วิธี แนวทางการฝึกอบรมอ่ืนๆ 
ควรด าเนินการด้วยความรอบคอบ สามารถประยุกต์ได้ในลักษณะเช่ือมโยง โดยไม่ให้เนือ้หา
ส าคญัอนัเป็นต้นฉบบัดัง้เดมิต้องเปลี่ยนไป 
 3.2 การประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา ท่ีมีคณุภาพสงู ควรใช้
ระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 1 เดือน โดยผู้ ให้การอบรมเป็นเสมือนกัลยาณมิตร ผู้คอยให้ค าปรึกษาผู้ รับ
การอบรม คอยเป็นผู้สร้างแรงจงูใจ (Motivator) ให้เกิดโยนิโสมนสกิาร หรือ แรงจงูใจ (Motivation)   
 3.3 การด าเนินการทดลอง เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม หรือ ภาวะผู้น าอ่ืนๆ ท่ี
ด าเนินการกับผู้น าและผู้บริหารองค์กร ควรพิจารณาการฝึกอบรมด้านเวลาให้เหมาะสมกับผู้น า
และผู้บริหารขององค์กร เน่ืองจากในตารางการท างานของผู้น าแต่ละท่านค่อนข้างเต็ม ต้องอาศยั
การประสานความร่วมมืออยา่งสงู จงึประสบผลส าเร็จได้  
 3.4 กระบวนการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขาวางฐานท่ีการฝึกฝนด้วยตนเอง ฝึกหดัด้วย
ตนเอง เห็นแจ้งด้วยตนเอง สร้างพฤติกรรมท่ีดีงามด้วยตนเอง ดงันัน้ กระบวนการวดัท่ีสอดคล้อง
กบัท่ีผู้ ให้ข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลึกชีแ้นะไว้ คือ การสงัเกตจิต และ การสงัเกตอารมณ์ เป็นการ
สร้างแบบวดั ท่ีด าเนินการวดัจริงได้ยาก เป็นปัญหางานวิจยัส าหรับผู้ด าเนินงานวิจยัต่อไปควรได้
ศกึษาให้เป็นรูปธรรมชดัเจนสูก่ารวดัท่ีมีคณุภาพได้จริงตอ่ไป 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู. (2561). การวิจยัทางการศกึษา แนวคดิและการประยกุต์ใช้.พิมพ์ครัง้ท่ี 1. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

1. รศ.ดร. ฉฐัวีณ์  สทิธ์ิศริอรรถ อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ.ดร. ฐาศกุร์  จนัประเสริฐ อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผศ.ดร. วิธญัญา  วณัโณ อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ดร. ภิญญาพนัธ์  เพียซ้าย อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ดร. ชาญ  รัตนะพิสฐิ อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา และ หลักสูตร 
การฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

1. รศ.ดร. ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร อาจารย์ประจ าภาควิชามนษุยศาสตร์ 
คณะศลิปะศาสตร์ประยกุต์  มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. ผศ.ดร. ฐาศกุร์  จนัประเสริฐ อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผศ.ดร. วิธญัญา  วณัโณ อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ดร. ภิญญาพนัธ์  เพียซ้าย อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ดร. ชญัญา  ลีศ้ตัรูพา่ย อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ตัวอย่างแบบค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา 

หลักไตรสิกขา 
1. ไตรสกิขา (ประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญา) คืออะไร 

1.1 เป็นรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อพฒันามนษุย์ได้อยา่งไร 
1.2. มีหลกัการในการน าไปใช้ เพื่อการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมอย่างไร ? 

2. เทคนิค วิธีการฝึกอบรมในขัน้ของศีล เพื่อการเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม  
ควรท าอยา่งไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีลกัษณะอยา่งไร ? 

3. เทคนิค วิธีการฝึกอบรมในขัน้ของสมาธิ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง มีลกัษณะอยา่งไร ? 
4. เทคนิค วิธีการฝึกอบรมในขัน้ของปัญญา ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง มีลักษณะ

อยา่งไร ? 
5. พระธรรมปิฎก1 (ป.อ. ปยตฺุโต) (2546: 52) ได้แสดงทศันะไว้ว่า “ระบบการปฏิบตัิของ

พระพทุธศาสนานีด้เูหมือนว่า เวียนกลบัไปกลบัมา คือ การปฏิบตัินัน้เร่ิมจากศีลเข้าไปหาจิตหรือ
สมาธิ แล้วจากสมาธิก็โยงไปหาปัญญา แต่ในทางกลบักัน เวลาส่งผลน่ีปัญญาส่งผลมาสู่ระดบั
สมาธิของจิต แล้วสมาธิก็ส่งผลมาสู่พฤติกรรมระดับศีล ทัง้หมดนีเ้ป็นระบบความสัมพันธ์ 
ในองค์รวมของชีวิตท่ีดีงามของมนษุย์” จากทศันะดงักลา่ว ท่านมีความเห็นด้วยหรือไม่ อยา่งไร ? 

5.1 การเร่ิมฝึกปฏิบตัิย้อนกลบั (จากปัญญา สู่สมาธิ และสู่ศีล) มีความเหมือนกัน 
หรือแตกตา่งกนัอยา่งไร ? 

5.2 การฝึกปฏิบตัิอบรมตามหลกัไตรสิกขา ควรเร่ิมจากอะไรก่อน/หลงั อยา่งไร ? 
การฝึกอบรม + หลักไตรสิกขา 

6. เทคนิค วิธีการฝึกอบรม ตามทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ใด ท่ีสามารถประยุกต์ใช้
ร่วมกบัหลกัไตรสกิขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้ และควรเป็นไปในรูปแบบเช่นไร ? 

6.1 เทคนิค วิธีการฝึกอบรม ตามทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ ในขัน้ของศีล มีลกัษณะ
และรูปแบบเช่นไร ? 

6.2 เทคนิค วิธีการฝึกอบรม ตามทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  ในขัน้ของสมาธิ มี
ลกัษณะและรูปแบบเช่นไร ? 

                                                           
1 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต).  (2546).  จากจิตวิทยาสูจิ่ตภาวนา. หน้า 52 
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6.3 เทคนิค วิธีการฝึกอบรม ตามทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  ในขัน้ของปัญญา  
มีลกัษณะและรูปแบบเช่นไร ? 
กระบวนการ + รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา 

7. ระยะเวลาด าเนินการฝึกอบรมทั่วไป แบ่งเป็น 2 แบบ  คือ  แบบสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
(weekly) และแบบฝึกอบรมต่อเน่ือง (intensive) : ระยะเวลาด าเนินการของรูปแบบการฝึกอบรม
ตามหลกัไตรสกิขา ควรจดัด าเนินการในแบบใด เพราะอะไร ? 

8. กระบวนการของรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา อันดับแรก ควรเร่ิมต้น
ด าเนินการอยา่งไร ? มีลกัษณะและรูปแบบของกระบวนการฝึกอบรมอย่างไร ?  

9. กระบวนการของรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา ในล าดับขัน้ตอนต่อไป 
คืออะไร ? มีลกัษณะและรูปแบบของกระบวนการฝึกอบรมอย่างไร ? (หากมีกระบวนการต่อไป  
ให้ถามตอ่ไปเร่ือย จนเสร็จสิน้ทกุกระบวนการ) 

10. กระบวนการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม 
(ตามท่ีกล่าวมา) โดยสรุป เป็นอย่างไร ? ควรได้รับปัจจยัอ่ืนๆ สนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
เพื่อให้ได้  “รูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสกิขา”  ท่ีมีประสิทธิผลสงูสดุในการน าไปใช้ ? 
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ภาคผนวก ค 
รูปแบบ และ หลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา 

เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
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รูปแบบ และ หลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา   
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

จากโมเดลพระธาตุเจดีย์ (รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา)  มีลักษณะการ
พฒันา อิงอาศยักนัและกนัคล้ายหลกัอิทปัปัจจยตา บางครัง้เป็นไปตามล าดบัขัน้ บางครัง้เป็นฐาน
อิงอาศยักนัและกนัเกิดขึน้ ส าหรับหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ นี ้ผู้ วิจยัด าเนินการอบรมตามขัน้ตอน
และกระบวนการตามล าดบั ในบางโมดูลประยุกต์ใช้กระบวนการครบถ้วน บางโมดูลใช้กระบวน
เพียง 1-2 ตามความเหมาะสมแก่วตัถุประสงค์ของการพฒันาแต่ละโมดลู ด าเนินการอบรมแบบ 
Intensive Course (หลกัสตูรต่อเน่ือง) จ านวน 2 วนั ในวนัเสาร์ – อาทิตย์ ต่อด้วยการอบรมแบบ 
Daily Course (หลกัสูตรรายวนั) จ านวน 1 ครัง้ เพื่อประเมินผลการฝึกฝนอบรมด้วยตนเองของ
ผู้ รับการฝึกอบรมฯ รวมจ านวนชั่วโมงฯ เป็น 18 ชั่วโมง ตามแผนและโมดูลของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯ ดงันี ้

วันที่ โมดูล ช่ัวโมงที่ เร่ือง สถานที่ 
1 1 1 มิตรภาพ และความเป็นกลัยาณมิตร  ห้องฝึกอบรมขององค์กร  
  2-3 การสร้างความพอใจในผู้น าเชิงจริยธรรม  
 2 4 การยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต  ” 
  5 การแสดงออกถึงความยตุิธรรม  ” 
 3 6 การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน   ” 
  7 การให้บริการผู้ อ่ืน   
  8-9 การไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญสติปัฏฐาน  

และเมตตาภาวนา  
 

2 4 10-11 การไหว้พระสวดมนต์ เจริญสติปัฏฐาน และเมตตา
ภาวนา 

”   

  12-13 การใช้อ านาจและอิทธิพลอยา่งเหมาะสม ” 
  14-15 การประสานความร่วมมือในกลุม่  

การสื่อสาร การเสริมแรง 
 

  16 ประชมุวางแผนงาน และสรุปการฝึกอบรมฯ  ” 

3 5 17-18 การฝึกอบรมพฒันาจิต  ประเมินการฝึกฝนอบรม 
ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง 
ของผู้ รับการอบรมฯ และปัจฉิมนิเทศ  
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โมดลูท ี1: น าเข้าสู่การพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
หวัข้อหลักในการพัฒนาโมดลูที่ 1 

1.1 มิตรภาพ และความเป็นกลัยาณมิตร 
1.2 การสร้างความพอใจในผู้น าเชิงจริยธรรม 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ 
2. การให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

1.1 มิตรภาพ และความเป็นกัลยาณมิตร 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้ 

1. สร้างมนษุยสมัพนัธ์ ท าความรู้จกั และคุ้นเคยกนัมากยิ่งขึน้  
2. เกิดความไว้วางใจตอ่กนัระหวา่งผู้ เข้ารับการอบรมด้วยกนั และผู้ด าเนินการอบรม 
3. เกิดความรู้สกึเป็นหนึง่เดียวกนั 

ระยะเวลาที่ใช้: 1 ชัว่โมง 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร ด้วยวธีิการ 2 คือ 
ปรโตโฆสะ เสยีงจากผู้ อ่ืน โดยเฉพาะจากผู้ เป็นกลัยาณมิตรและ  
การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ระหวา่งผู้อบรมและผู้ รับการอบรม  
ประยกุต์วิธีการทางจิตวิทยา ด้วยการเสริมแรง คือ กลา่วช่ืนชม 
แสดงอาการช่ืนชมเมื่อผู้ รับการอบรมให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
และปฏิบตัิตามค าสัง่ในกิจกรรมได้ถกูต้อง 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. การแนะน าตวั และเปิดเผยตวัของผู้อบรม และผู้ รับการอบรม 
2. ลกัษณะของกลัยาณมิตร ตามหลกักลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย ตัง้ค าถาม อภิปราย  กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 
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วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้น าอบรมเปิดโครงการฝึกปฏิบตัิงาน กล่าวต้อนรับ แนะน าตวั ท าความรู้จัก ชีแ้จง

ความส าคญัของโครงการ วตัถปุระสงค์ การด าเนินโครงการ และประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
2. ผู้น าอบรมเสนอหลกักัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างอบรม 

ได้แก่ 1) น่ารัก 2) น่าเคารพ 3) น่าเจริญใจ 4) รู้จักพูดให้เป็นเหตุผล 5) อดทนต่อถ้อยค าต่าง ๆ 
ของผู้ อ่ืน 6) อธิบายเร่ืองยากให้เข้าใจง่าย 7) ไม่ชกัน าผู้ อ่ืนไปในทางเสีย จากนัน้ แตล่ะท่านแนะน าตวั
ตามล าดบั  

3. ผู้อบรมน ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อละลายพฤตกิรรม ท าความรู้จกั 
และสร้างความคุ้นเคยตอ่กนั ก่อนเข้าสูเ่นือ้หาโครงการฯ  

3.1 กิจกรรม “ละลายพฤติกรรม เรียกพลัง ความพร้อม ความเข้าใจ” (ใช้
เทคนิค ทางจิตวิทยา คือ การเสริมแรง กล่าวช่ืนชมเม่ือทุกคนท ากิจกรรมได้พร้อมเพรียง 
ถูกต้องตามค าส่ัง) 

- ผู้น ากิจกรรมชีแ้จงข้อตกลงในการด าเนินกิจกรรมในการอบรมตลอดหลกัสตูรนี ้
ว่า จะใช้การโต้ตอบรหัสข้อความเฉพาะระหว่างผู้ น ากิจกรรมและผู้ ร่วมกิจกรรม คือ เม่ือผู้ น า
กิจกรรมเอ่ยค าพูด กระทรวงยุติธรรม ให้ทุกคนโต้ตอบว่า เฮ้ เม่ือผู้น ากิจกรรมเรียกช่ือหน่วย
เฉพาะว่า DSI. ให้ยกมือขวา ชูนิว้โป้ง และพูดดงัๆ ว่า เยี่ยม ผู้น ากิจกรรมทดสอบความพร้อม 
ความเข้าใจของผู้ เลน่ สลบัเป็นครัง้คราว 

- ศพัท์ทดสอบความเข้าใจของกลุม่อ่ืนๆ เช่น ผู้น ากิจกรรมพดูว่า ซ้าย ให้ผู้อบรม
พดูวา่ จ๋า และพดูวา่ ขวา ให้ตอบว่า น่ารัก 

- ผู้น ากิจกรรมก็ทดสอบพดู ขวาขวา ซ้าย, ขวา ซ้าย, ซ้าย ขวา เป็นต้น 
- ผู้ น าทดสอบความพร้อมเพรียงในการปรบมือ เช่น ถ้าพูด “ปรบมือ 1 ที” 

“ปรบมือ 4 ที” “ปรบมือ 5 ที” “ปรบมือ 1 ชุด” เป็นต้น ให้ท าให้ถูกต้องตามค าสัง่ และแสดง
ความช่ืนชมเม่ือทุกคนท าได้พร้อมกนั จากนัน้ น าเข้าสู่กิจกรรมร้องเพลง โดยให้ผู้ รับอบรมทุกคน
ลกุขึน้ยืน ฝึกร้องเพลง “หากว่าเราก าลงัสบาย จงปรบมือพลนัฯ” ประกอบท่าทางตามวีดีทศัน์ให้ได้ 
ก่อนร้องเพลงประกอบท่าทางเอง เนือ้ร้องดงันี ้ 

“หากว่าเราก าลงัสบาย จงปรบมือพลนั (ทกุคนปรบมือพร้อมกนั “ป๊ับๆ), หากว่า
เราก าลงัสบาย จงปรบมือพลนั (ทุกคนปรบมือพร้อมกัน “ป๊ับๆ), หากว่าเราก าลงัมีสขุ หมดเร่ือง
ทุกข์ใดใดทุกสิ่ง มวัประวิงอะไรกันเล่า จงปรบมือพลนั (ทุกคนปรบมือพร้อมกัน “ป๊ับๆ), จากนัน้
เปลี่ยนท่อนร้องจาก จงปรบมือพลนั เป็น กระทืบเท้าพลนั, ส่ายเอวพลนั, ส่ายก้นพลนั, จับไหล่
พลนั, หลบัตาพลนั, ผงกหวัพลนั และ จงหวัเราะพลนั เป็นต้น 
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3.2 กิจกรรม “มารู้จักกันเถอะ” 
- จดัท าฉลากเท่าจ านวนผู้ เล่น เขียนช่ือตวัละครในวรรณคดี พระเอก-นางเอกคู่

ขวญั  หรือของท่ีใช้คูก่นั เช่น พระราม–นางสีดา, ณเดชน์–ญาญ่า อรัุสยา, สรพงษ์ – จารุณี,   สนัติ
สขุ-จินตรา, โต๊ะ-เก้าอี,้ ช้อน-ส้อม, ครก – สาก ฯลฯ 

- ผู้ รับอบรมจบัฉลากตามท่ีเตรียมไว้ จบัฉลากแล้วเปิดอ่าน เม่ือรู้ว่า ของตนเป็น
อะไร ก็ต้องหาคูข่องตนให้ได้ 

- เม่ือหาคูข่องตนได้แล้ว ไปนัง่ด้วยกนั และจบัคู่หนัหน้าคยุกนั ถามช่ือ นามสกลุ 
ยศ ต าแหน่ง สถานศกึษา วฒุิการศกึษา ภมูิล าเนา ครอบครัว ประวตัิสว่นตวั ทศันคติตอ่ชีวิต หรือ 
ค าคม วาทะเดด็ ข้อคิดประจ าตวั ฯลฯ เพื่อแนะน าให้ผู้ รับอบรมทกุคนได้รู้จกั (เวลา 5-8 นาที) 

- ผู้น ากิจกรรมให้แตล่ะคูอ่อกมาแนะน าเพื่อนของตนเอง หรือหากเวลาไม่เพียงพอ 
สุ่มบคุคลผู้ มีลกัษณะต่างๆ เช่น คู่ท่ีมีบคุคลอายรุวมกนัมากท่ีสดุ คูท่ี่มีบคุคลอายรุวมกนัน้อยท่ีสดุ 
คู่ท่ีมีบุคคลเป็นบุตรคนโต คู่ท่ีมีบุคคลเป็นคนกลาง คู่ท่ีมีบุคคลเป็นบุตรน้องสดุ คู่ท่ีมีบุคคลคิดว่า 
ตนเองหลอ่สวยท่ีสดุ คูท่ี่เต็มใจน าเสนอให้เพื่อนรู้จกั เป็นต้น มาผลดักนัแนะน าให้ทกุคนได้รู้จกั 

ส่ือการอบรม 
1. สลากรายช่ือบคุคลและสิ่งของ 
2. เคร่ืองเสียง โน๊ตบุ๊ค ไฟล์ MP4 เพลงท่ีก าหนด  
3. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 

1.2 การสร้างความพอใจในผู้น าเชิงจริยธรรม 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้

1. มีความตระหนกัรู้ เข้าใจความส าคญัของผู้น าเชิงจริยธรรมและภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2. เกิดความพอใจ และแรงจงูใจในการฝึกฝนอบรมเพื่อเป็นผู้น าเชิงจริยธรรม 
3. มีทัศนคติเชิงบวกในการตัง้เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้าง/พัฒนาภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรม 

ของตน 

ระยะเวลาที่ใช้: 2 ชัว่โมง 
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กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกัลยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ
เสียงจากผู้ อ่ืน และการมีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน ระหว่างผู้อบรม
และผู้ รับการอบรม  เน้นวิธีการทางจิตวิทยา คือ การสร้าง
แรงจูงใจในการเป็นผู้ น า เชิงจ ริยธรรม จากการบรรยาย
คุณลักษณะและความส าเร็จของบุคคลต้นแบบผู้ น าเชิง
จริยธรรม ประยุกต์ด้วย วิธีการพูดจูงใจ สร้างแรงจูงใจ  ปลุก
พลัง และ ก าลังใจในการพัฒนาตามบุคคลต้นแบบ ด้วยการ
กลา่วช่ืนชม และการให้ก าลงัใจจากเพื่อนผู้ รับการอบรมด้วยกนั 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. ความหมาย และความส าคญัของผู้น าเชิงจริยธรรม และภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2. คณุลกัษณะของผู้น าเชิงจริยธรรมในอดุมคติ 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย ตัง้ค าถาม อภิปรายกลุม่ยอ่ย กิจกรรมปัน้รูปปัน้จากดินน า้มนั 
และการพดูจงูใจ สร้างแรงจงูใจ ก าลงัใจในการพฒันาตามบคุคลต้นแบบ 
ประยกุต์ด้วยวธีิทางจิตวิทยา คือ การเสริมแรงด้วยการช่ืนชม 

วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้อบรมปฏิบัติตนในหลกักัลยาณมิตรธรรม 7 เร่ิมต้นตัง้ค าถามถึงความส าคญัของ

ผู้น าเชิงจริยธรรม เพราะเหตใุด จึงควรเสริมสร้างให้มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในผู้บริหารและผู้น า
องค์กร ให้ผู้ รับการอบรมอภิปรายร่วมกัน (กระบวนการกัลยาณมิตร: เสียงจากผู้ อ่ืน + การมี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี) 

2. ผู้อบรมบรรยายทฤษฎีภาวะผู้น า ความหมาย และคณุลกัษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
(Ethical Leadership) ประกอบ Power Point  

3. กิจกรรม ผู้น าเชิงจริยธรรมในอุดมคติ : ผู้อบรม แนะน าจดัรูปแบบการนั่งอภิปราย 
เป็นรูปตัว U จากนัน้ น าเข้าสู่กิจกรรม ด้วยการตัง้ค าถามว่า บุคคลใด ท่ีท่านคิดว่าเป็นผู้ น าเชิง
จริยธรรมในอุดมคติของท่าน ? ให้แต่ละท่านเสนอรายช่ือ พร้อมทัง้เหตุผลว่า เพราะอะไรถึงช่ืนชอบ
ผู้น าท่านนัน้ (ขัน้ท่ี 1 = หาความต้องการหลกั: Identify Drivers) ผู้ช่วยวิจยับนัทึกสรุปความต้องการ
ของผู้ เข้าอบรมและจดักลุม่ผู้ รับอบรม  ตามแรงจงูใจ 3 ประเภท ได้แก่  
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3.1 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
3.2,แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ 
3.3 แรงจงูใจใฝ่อ านาจ 

- ผู้อบรมน าเข้าสู่การเรียนรู้จากผู้น าซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบแรงจูงใจ 3 แบบ โดย
การบรรยายประกอบภาพและคลปิประวตัิของผู้น าทัง้ 3 ท่าน คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูิ
พลอดลุยเดช มหาตมะ คานธี และ วลาดเิมียร์ ปตูิน 

- ผู้อบรม ให้ผู้ รับอบรมแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ ท่ีมีต่อผู้น าแตล่ะท่าน พร้อม
เลือกผู้น าเชิงจริยธรรมในอดุมคติท่ีตนเองช่ืนชอบ 1 ท่าน จากทัง้ 3 ท่าน คือ ท่านใด ? 

- กิจกรรมปัน้รูปปัน้: ผู้อบรมชีแ้จงกิจกรรมปัน้รูปปัน้ผู้น าเชิงจริยธรรม (ด้วยดิน
น า้มนั) และแบง่มอบหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานตามแรงจงูใจทัง้ 3 ประเภทของผู้ รับการอบรมแตล่ะท่าน 
(ขัน้ท่ี 2 = เลือกวิธีปฏิบตัิ: Structure your approach) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 5 คน และจดั
บคุคลที่มีแรงจงูใจทัง้ 3 ประเภทคละลงในกลุ่มเดียวกัน  แต่งตัง้ และมอบหน้าท่ีให้แต่ละบุคคล 
ดงันี ้

1) ผู้ มีแรงจงูใจใฝ่อ านาจ เป็นหวัหน้ากลุ่ม ชีแ้นะ ปัน้และก าหนดการปัน้
รูปปัน้ 

2) ผู้ มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เป็นรองหวัหน้ากลุ่ม คอยสรุป ช่วยการปัน้ฯ ให้
ส าเร็จ  

3) ผู้ มีแรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ เป็นสมาชิกกลุม่ เป็นผู้ ปัน้รูปปัน้ ประสานให้การ
ปัน้ส าเร็จ 

- เม่ือปัน้รูปปัน้ฯ เสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอหน้าท่ีประชมุ จากนัน้ ผู้
อบรมสรุปเนือ้หา และวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมฯ 

4. กิจกรรม ดอกไม้ให้คุณ:  ผู้ อบรมชีแ้จงกิจกรรม และจดักลุ่มผู้ เข้าอบรม เป็น 2 กลุ่ม 
แบ่งคร่ึง ยืนเรียงเป็นรูปตวั U กลุ่มท่ี 1 เป็นผู้ รับดอกไม้ กลุ่มท่ี 2 เป็นผู้ ให้ดอกไม้ โดยผู้อบรมยืน
ตรงกลางและชีแ้จงและสาธิตกิจกรรมมอบดอกไม้ให้ก าลงัใจต่อกัน โดยจะมอบดอกไม้และสลบั
หน้าท่ีเป็นผู้ รับและผู้ ให้ ในตอนท้าย จากนัน้ ให้แต่ละท่านจบัมือซ้ายและขวาของเพื่อนท่ียืนอยู่
ข้างๆ และหลบัตาลงช้าๆ 

- ผู้ อบรมพูดสร้างแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ พลังใจ ความมั่นใจในการเป็นผู้ น าเชิง
จริยธรรมแตล่ะแบบว่า ทกุท่านสามารถเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีดีได้ สามารถท าคณุประโยชน์ และ
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ประสบความส าเร็จได้เหมือนกบัผู้น าทัง้ 3 ท่าน บรรยายความส าเร็จของผู้น าทัง้ 3 แบบทีละท่านให้
ผู้ รับอบรม  จินตนาการความส าเร็จท่ีสามารถเกิดขึน้ได้จริงกบัตวัเขาเอง  

- ให้ทกุท่านลืมตาขึน้ ปรบมือให้กบัตนเองดงัๆ และท าท่าทางสร้างก าลงัใจให้ตนเอง 
ด้วยการชมืูอขวายกขึน้สงู และยกลงข้างตวั พร้อมร้องว่า เฮ้ ...เราท าได้ เราเป็นผู้น าท่ีดีได้ (3 ครัง้) 
จากนัน้ ผู้น ากิจกรรมกล่าวให้ก าลงัใจ พร้อมเดินแจกดอกไม้ให้ผู้ รับอบรมคนละ 1 ดอก  

- เปิดเพลง “ดอกไม้ให้คณุ” (รอบท่ี 1) เพื่อสร้างอารมณ์และก าลงัใจ พร้อมให้ผู้ รับ
อบรมกลุม่ผู้ ให้ก าลงัใจ (ทางซ้ายของผู้อบรม) จบัคูผู่้ รับก าลงัใจ (ทางขวาของผู้อบรม) เม่ือรับมอบ
ดอกไม้แล้ว กลุม่ผู้ รับฯ ก็มอบดอกไม้ตอบแทนแก่กลุม่ผู้ ให้ก าลงัใจ (ท่ีเดินมาหาก่อน) ทนัที พร้อม
กล่าวตอบรับ ให้ก าลงัใจ จบัมือหรือโอบกอดกัน (ตามอธัยาศยั) จากนัน้ ท่านผู้อยู่ท้ายแถวและ
ท่านท่ีอยู่ในกลุ่มผู้ ให้ก าลงัใจ จึงเดินจบัมือ พดูคยุให้ก าลงัใจแก่กนัและกนั แก่กลุ่มรับก าลงัใจ (ท่ี
ยืนต้นแถว) ตามล าดบัจนครบทกุคน 

- หลงัจบัมือให้ก าลงัใจเสร็จ ผู้ รับการอบรมแตล่ะท่านเดินกลบัเข้าประจ าท่ี ยืนจบัมือ
ซ้ายและขวาของเพื่อนท่ียืนอยูข้่างๆ พร้อมร้องตามเพลง “ดอกไม้ให้คณุ” (1 รอบ) จนจบเพลง 

5. ผู้อบรมกลา่วสร้างแรงจงูใจ สรุปกิจกรรมและเนือ้หาการอบรม จากนัน้ กลา่วขอบคณุ 

ส่ือการสอน 
1. Power point และคลปิวีดีโอประวตัิของผู้น าทัง้ 3 ท่าน 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองเสียง เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ  
3. ดินน า้มนั 20 ก้อน 
4. ดอกกหุลาบตามจ านวนผู้ รับการอบรม 
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โมดลูท ี2: การครองตน 
หวัข้อหลักในการพัฒนาโมดลูที่ 2 

2.1 การยดึมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต  
2.2 การแสดงออกถึงความยตุิธรรม 

การประเมินผล 
1. แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2. การมีสว่นร่วมการท ากิจกรรม 

2.1 การยดึม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต  
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้ 

1. เกิดความตระหนกัรู้ เห็นโทษภยัของการประพฤติทุจริต และคณุค่าของความซื่อสตัย์
สจุริต  

2. เกิดจิตส านกึและทศันคติทางบวก ตัง้ใจประพฤตอิยูใ่นความซื่อสตัย์สจุริต 

ระยะเวลาที่ใช้: 1 ชัว่โมง 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ 
เสียงจากผู้ อ่ืน และการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ด้วยการตัง้ค าถาม 
สนทนาตอ่กนั, กระบวนการท่ี 2 การพดูจงูใจให้เห็นโทษของทจุริต 
และคณุของการความซื่อสตัย์สจุริต และกระบวนการท่ี 3 ปัญญา 
คือ ปรโตโฆสะ ปลกูเร้าให้เกิดจิตส านกึยดึมัน่ในความซื่อสตัย์ 
สจุริต เป็นปัจจยัสง่ตอ่ให้เกิดโยนิโสมนสกิาร การพิจารณาในใจ 
โดยแยบคายของผู้ รับการอบรม 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. โทษภยัของการประพฤตทิจุริต คอรัปชัน่ หรือคดโกง 
2. คณุคา่ของการยดึมัน่ในความซื่อสตัย์สจุริต 
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กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย ตัง้ค าถาม อภิปรายกลุม่ยอ่ย จากกรณีศกึษาในวีดทิศัน์  
กิจกรรมกลุม่ ท า My Map โทษภยัของการทจุริต และคณุของการสจุริต 

วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้อบรมจดัรูปแบบการนัง่อบรมเป็นรูปตวั U กล่าวทักทายเป็นกันเองกับผู้ รับอบรมฯ 

และตัง้ค าถามถึงความซื่อสตัย์สจุริตว่า อะไรคือความซื่อสตัย์สจุริต ? คนประพฤติเช่นไร ช่ือว่า เป็น
ผู้ซื่อสตัย์สจุริต ? ท่านเคยมีประสบการณ์ขดัแย้ง บีบคัน้ในการต้องประพฤติสจุริตและทจุริตหรือไม ่
อย่างไร เป็นต้น เพื่อน าเข้าสูก่ารอภิปรายของผู้ รับอบรมฯ และกระตุ้นให้ผู้ รับอบรมฯ แตล่ะท่านได้
แสดงความคิดเห็น 

2. ผู้ อบรมบรรยายความหมาย ความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริต (ประกอบ Power 
Point) พอสงัเขป จากนัน้ยกกรณีตวัอย่างจากคลิปวีดีโอ ตวัอย่างคนซื่อสตัย์ เร่ือง พ่อสอนลกู และ
คลิปวีดีโอ ตวัอยา่งของความทจุริต เร่ือง โตไปไม่โกง ตอน แป๊ะเจ๊ียะ ให้ผู้ รับอบรมฯ ได้พิจารณา   

3. เม่ือรับชมคลปิวีดีโอเสร็จ ผู้อบรมตัง้ค าถามอภิปรายถึงความรู้สกึจากการได้ชมคลิปวีดีโอ 
ใครประพฤติตนถกูต้อง ? ใครประพฤติตนไม่ถกูต้อง แบบไหน อย่างไร ?  เปิดโอกาสให้แตล่ะท่าน
ได้แสดงความคิดเห็น ถ้าเป็นตวัเขาจะท าอย่างไร จากนัน้ พดูจงูใจให้เห็นคณุคา่ของการความซื่อสตัย์
สจุริต และโทษของทจุริต 

4. กิจกรรมกลุ่ม My Map: ผู้อบรมแบ่งกลุ่มผู้ รับอบรมฯ เป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน ให้แต่ละ
กลุม่เขียนสรุป My Map เร่ือง คณุของการความซื่อสตัย์สจุริต และโทษของทจุริต ลงในแผ่นกระดาษท่ี
เตรียมไว้ เม่ือเสร็จแล้ว น าเสนอ My Map ของกลุม่ด้านหน้าเวที 

5. ผู้ด าเนินการสรุปเนือ้หาในการอบรม และเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการน าความ
ซื่อสตัย์สจุริตมาประพฤติในหน้าท่ีการงาน และการใช้ชีวิตของแตล่ะคน  

ส่ือการสอน 
1. Power point และคลปิวีดีโอท่ีจะน าเสนอ 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองเสียง เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 
3. กระดาษข้อความแผ่นใหญ่ 3-4 แผ่น ปากกาสีรวมตา่งๆ จ านวน 3-4 ชดุ 
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2.2 การแสดงออกถึงความยุตธิรรม  
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้ 

1. เกิดการเรียนรู้ความหมาย ความส าคญั คณุคา่ และวิธีการแสดงออกถึงความยตุิธรรม  
2. เข้าใจความแตกต่างระหว่างความยุติธรรมกับความทัดเทียมในการใช้กับ

ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
3. เกิดจิตส านึก และความตัง้ใจในการแสดงออกถึงความยุติธรรม เพื่อน าไปใช้ในการ

บริหารปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้ได้รับความยอมรับ ยกยอ่งตอ่ไป 

ระยะเวลาที่ใช้: 1 ชัว่โมง 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ 
เสียงจากผู้ อ่ืน และการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ด้วยการตัง้ค าถาม 
สนทนาตอ่กนั, กระบวนการท่ี 2 การพดูจงูใจให้เห็นคณุคา่ และ
ความส าคญัของความยตุิธรรม  และกระบวนการท่ี 3 ปัญญา 
คือ ปรโตโฆสะ ปลกูเร้าให้เกิดจิตส านกึด ารงตนในความยตุิธรรม 
สง่ตอ่ให้เกิดโยนิโสมนสกิาร การพิจารณาในใจโดยแยบคายของ 
ผู้ รับการอบรม 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. ความหมาย ความส าคญั คณุคา่ของความยตุิธรรม  
2. ความแตกตา่งกนัระหวา่งความยตุิธรรมกบัความทดัเทียม 
3. การเว้นความล าเอียง คือ อคติ 4 ประการ 
4. วิธีในการแสดงออกถึงความยตุิธรรม 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย ตัง้ค าถาม อภิปรายกลุม่ยอ่ย จากกรณีศกึษาในวีดทิศัน์  
กิจกรรมกลุม่ “แบง่กนักินแบง่กนัใช้” 
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วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้อบรมจดัรูปแบบการนัง่อบรมเป็นรูปตวั U กล่าวทกัทาย กล่าวน าเข้าสู่หวัข้อพฒันา 

เร่ือง การแสดงออกถึงความยตุิธรรม และตัง้ค าถามถึงความยตุิธรรมว่า อะไรคือความยตุิธรรม ? 
คนประพฤติเช่นไร ช่ือว่า เป็นผู้ ยุติธรรม ? ท่านเคยมีประสบการณ์ขัดแย้ง บีบคัน้ในการต้อง
แสดงออกว่า เป็นผู้ มีความยุติธรรมหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น  เพื่อน าเข้าสู่การอภิปรายของผู้ รับ 
อบรมฯ  

2. ผู้ อบรมบรรยายความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของความยุติธรรม ความแตกต่าง
ระหวา่งความยตุิธรรมกบัความทดัเทียม และการเว้นจากความล าเอียง คือ อคติ 4 ประการ (ประกอบ 
Power Point) พอสงัเขป จากนัน้ยกกรณีตวัอย่างจากคลิปวีดีโอ ตวัอย่างความยตุิธรรม เร่ือง โตไป
ไม่โกง ตอน ความยตุิธรรมอยูท่ี่ไหน ให้ผู้ รับอบรมฯ ได้พิจารณา   

3. เม่ือรับชมคลปิวีดีโอเสร็จ ผู้อบรมตัง้ค าถามอภิปรายถึงความรู้สกึจากการได้ชมคลิปวีดีโอ 
ใครประพฤติตนถกูต้อง ? ใครประพฤติตนไม่ถกูต้อง แบบไหน อย่างไร ?  เปิดโอกาสให้แตล่ะท่าน
ได้แสดงความคิดเห็น ความตัง้ใจท่ีจะแสดงออกถึงความยุติธรรม จากนัน้ จูงใจให้ตัง้มั่นในความ
ยตุิธรรม  

4. กิจกรรมกลุม่ “แบง่กนักินแบง่กนัใช้” 
- ผู้อบรมแบง่กลุม่ผู้ รับอบรมฯ เป็น 3 กลุม่ๆ ละ 6-7 คน จากนัน้ แจกจ่ายของกินของ

ใช้ให้แตล่ะกลุม่ โดยวางใสจ่านไว้กลางวงของกลุม่ (เป็นของน้อยกว่าจ านวนคนในกลุม่ เช่น เป๊ปซี่ 
1 กระป๋อง, ขนมปัง 2 ห่อ, ลกูอม 3 เม็ด, หลอด 3 อนั, เงิน 100 บาท เป็นต้น) ก าหนดให้สมาชิกใน
กลุม่ปรึกษาหารือให้ได้ข้อสรุปในการแบง่ปันของกินของใช้ท่ีได้รับมา โดยมีกตกิาวา่ 

1) ก าหนดให้มีประธานกลุ่ม (ท่ีได้รับการยอมรับ) เป็นผู้ ไกล่เกลี่ยในกรณีตดัสิน
ไม่ได้ 

2) ทกุคนมีสว่นในการรับแบง่ปันของกินของใช้ ไมป่ฏิเสธการแบง่ปันของกินของใช้ 
3) เม่ือทุกท่านได้รับการแบ่งปันของกินของใช้แล้ว เป็นอนัยุติ ไม่มีการแบ่งปัน

ภายหลงั 
- เม่ือได้ข้อตกลงของกลุ่มแล้ว จึงแบ่งปันของกินของใช้ และรับประทานได้

ตามอธัยาศยั (ห้ามรับประทานของกินอ่ืน เว้นแตข่องกินท่ีตนได้รับแบ่งปันมา) จากนัน้ ให้สมาชิก
ในกลุม่ทกุคนออกมาน าเสนอความรู้สกึในการได้รับแบ่งปันของกินของใช้ว่า มีความยตุิธรรมหรือ
ความทัดเทียมกันหรือไม่ อย่างไร ? และ มีปัญหา อุปสรรค ข้อขัดแย้งในการแบ่งปันสิ่งของนี ้
หรือไม่ อยา่งไร ? 



  181 

5. ผู้ ด าเนินการสรุปเนือ้หาในการอบรม และเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการ
แสดงออกถึงความยตุธิรรมมาประพฤติปฏิบตัิในหน้าท่ีการงาน และการใช้ชีวิตของแตล่ะคน  

ส่ือการสอน 
1. Power point และคลปิวีดีโอท่ีจะน าเสนอ 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองเสียง เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 
3. ของกินของใช้ 3 ชดุ ได้แก่ เป๊ปซี่ 1 กระป๋อง, ขนมปัง 2 ห่อ, ลกูอม 3 เม็ด, หลอด 3 อนั, 

เงิน 100 บาท 
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โมดลูท ี3: การครองคน 
หวัข้อหลักในการพัฒนาโมดลูที่ 3 

3.1 การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน  
3.2 การให้บริการผู้ อ่ืน  
3.3 การไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม รับศีลและเมตตาภาวนา 

การประเมินผล 
1. แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2. การมีสว่นร่วมการท ากิจกรรม 

3.1 การเคารพให้เกียรตผู้ิอ่ืน  
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้ 

1. เกิดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองสทิธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคสว่นบคุคล 
2. เกิดการฝึกฝน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ก่อนน าไปสูข้่อตกลงใจ  
3. เกิดจิตส านกึและทศันคติทางบวก ในการปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนด้วยการเคารพให้เกียรติ 

ระยะเวลาที่ใช้: 1 ชัว่โมง 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ 
เสียงจากผู้ อ่ืน และการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ด้วยการตัง้ค าถาม 
สนทนาต่อกัน, กระบวนการท่ี 2 การพูดจูงใจให้เห็นความส าคญั
ในเร่ืองสทิธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคสว่นบคุคล และกระบวนการท่ี 3 
ปัญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลกูเร้าให้เกิดจิตส านกึยดึมัน่ในปฏิบตัิตอ่
ผู้ อ่ืนด้วยการเคารพให้เกียรติและฝึกฝนให้เป็นผู้ รับฟังความคิด
ผู้ อ่ืนก่อนตัดสินใจ เป็นปัจจัยส่งต่อให้เกิดโยนิโสมนสิการ การ
พิจารณาในใจโดยแยบคายของผู้ รับการอบรม 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. เร่ืองสทิธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคสว่นบคุคล 
2. วิธีปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนด้วยการเคารพให้เกียรติ 
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กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย ตัง้ค าถาม อภิปราย  กิจกรรมกลุม่ “ผู้น าแตล่ะแบบ” 

วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้อบรมจดัรูปแบบการนัง่อบรมเป็นรูปตวั U กล่าวทกัทาย กล่าวน าเข้าสู่หวัข้อพฒันา 

เร่ือง การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน และตัง้ค าถามถึงการเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืนว่า เพราะอะไรเราถึงต้อง
เคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน ? การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืนลกัษณะการแสดงออกเช่นไร เป็นต้น เพื่อน าเข้าสู่
การอภิปรายของผู้ รับอบรมฯ  

2. ผู้อบรมบรรยายความหมาย ความส าคญั ของการเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน ได้แก่ เร่ืองสทิธิ  
เสรีภาพ ความเสมอภาคส่วนบุคคล และการปฏิบตัิด้วยการเคารพให้เกียรติ (ประกอบ 

Power Point) จากนัน้ เล่านิทานเร่ือง “ตีนกบัตา” ประกอบวีดีทศัน์ เพื่อเป็นกรณีตวัอย่างในการไม่
เคารพกนัของตีนและตา จนเป็นเหตนุ ามาสูค่วามตายของอวยัวะทัง้สอง  

3. กิจกรรมกลุม่ “ผู้น าแตล่ะแบบ” 
- ผู้ อบรมชีแ้จงว่า ต่อไปเป็นกิจกรรมกลุ่มฝึกคิดวิเคราะห์ลักษณะผู้ น าแต่ละแบบ

เปรียบเทียบกบัสตัว์ประเภทต่างๆ แล้วแบ่งกลุ่มผู้ รับอบรมฯ เป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน จากนัน้ ส่ง
ตวัแทนกลุม่มาจบัสลาก 1 สลากว่า จะได้สตัว์ประเภทใดไปวิเคราะห์ใน 10 ประเภท ได้แก่ หม ูไก่ 
ววั นก ป ูเสือ แรด ม้า ปลาไหล ลา 

- ให้แต่ละทีมแต่งตัง้ประธานกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุม่แตล่ะคน สรุปเนือ้หาให้ได้ 4 ประเด็นหลกั คือ 

1) ช่ือกลุม่หรือทีม (ตามประเภทสตัว์ท่ีจบัได้ เช่น นก เป็นนกอะไร เป็นต้น) 
2) ข้อดีของสตัว์ท่ีจบัสลากได้ 
3) ข้อเสียของสตัว์ท่ีจบัสลากได้ 
4) สรุปคณุลกัษณะของผู้น าตามประเภทสตัว์ท่ีได้รับ พร้อมข้อเสนอแนะปรับปรุง 

- ยกตวัอย่างเช่น นก  1) ช่ือกลุ่มคือ นกอินทรี  2) ข้อดี คือ แข็งแรง หนกัหน่วง ทรง
พลงั มีอ านาจ เป็นท่ีน่าเกรงขาม ตาคม เป่ียมด้วยวิสยัทศัน์  3) ข้อเสีย คือ ดรุ้าย เบียดเบียนสตัว์
อ่ืน  4) สรุปคณุลกัษณะผู้น าแบบนกอินทรี คือ มีพลงัอ านาจ แข็งแกร่ง สามารถควบคมุ ปกครอง
ลูกน้องของตนได้เป็นอย่างดี พร้อมมีวิสยัทัศน์กว้างไกลในการน าองค์กร แต่มีข้อเสีย คือ ดุร้าย 
อัตตาสูง เบียดเบียนลูกน้องท่ีไม่ท าตามค าสั่งอยู่เนืองๆ  ควรปรับด้วยการฝึกเมตตาภาวนา 
พิจารณามองตนเอง และสภาพแวดล้อมรอบด้านอยู่เสมอ เหมือนนกฮูก ท่ีมองตนเองและทุกสิ่ง
อยา่งรอบด้าน 
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- ผู้อบรม และผู้ช่วยผู้อบรมเป็นผู้สงัเกตในการประชุมกลุ่ม รับฟัง และระดมความ
คิดเห็นของประธานฯ และสมาชิกภายในกลุม่ 

- แต่ละกลุ่มเขียนสรุปเนือ้หาทัง้ 4 ประเด็น ลงในแผ่นกระดาษท่ีเตรียมไว้ เม่ือเสร็จ
แล้ว สง่ตวัแทนกลุม่น าเสนอด้านหน้าเวที 

4. ผู้อบรม และผู้ช่วยผู้อบรมสรุปเนือ้หาในการอบรม ผลจากการสงัเกตการประชุม รับ
ฟังความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม และเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการปฎิบตัิต่อผู้ อ่ืนด้วยการ
เคารพให้เกียรติ  

ส่ือการสอน 
1. ส่ือ Power point  
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองเสียง  
3. สลากรายช่ือสตัว์ 10 ประเภท  
4. กระดาษข้อความแผ่นใหญ่ 3 แผ่น ปากกาสีรวมตา่งๆ จ านวน 3 ชดุ  

3.2 การให้บริการผู้อ่ืน  
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้ 

1. เกิดความรู้ เห็นความส าคัญ ในการเป็นผู้ น าท่ีสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ อ่ืน/
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

2. เกิดจิตบริการ ในการแสดงบทบาทผู้ น าผู้ คอยช่วยเหลือการงานของผู้ อ่ืน /
ผู้ใต้บงัคบับญัชา  

ระยะเวลาที่ใช้: 1 ชัว่โมง 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ 
เสียงจากผู้ อ่ืน และการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ด้วยการตัง้ค าถาม 
สนทนาต่อกัน, กระบวนการท่ี 2 การพูดจูงใจให้เห็นความส าคญั
ในเร่ืองการเป็นผู้ น าท่ีสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยเฉพาะ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา กระบวนการท่ี 3 ปัญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลกุเร้า
ให้เกิดจิตบริการในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน เกิดโยนิโสมนสิการ การ
พิจารณาในใจโดยแยบคายของผู้ รับการอบรม น าสูก่ระบวนการท่ี 5 
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คือ ศีล ได้แก่ สมัมาวาจา เจรจาชอบ และสมัมากมัมนัตะ ท าการ
งานชอบ 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. ความรู้ ความส าคญั ในการเป็นผู้น าท่ีสนบัสนนุ และช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
2. จิตบริการ และบทบาทผู้น าผู้คอยช่วยเหลือการงานของผู้ อ่ืน/ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย ตัง้ค าถาม อภิปราย กิจกรรมจิตอาสา 

วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้อบรมจดัรูปแบบการนัง่อบรมเป็นรูปตวั U กล่าวทกัทาย กล่าวน าเข้าสู่หวัข้อพฒันา 

เร่ือง การเป็นผู้น าท่ีสนบัสนนุ และช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยเฉพาะผู้ใต้บงัคบับญัชา และตัง้ค าถามถึงการ
มีจิตบริการว่า จิตบริการคืออะไร ? เพราะเหตใุด ผู้น าจงึจ าเป็นต้องมีจิตบริการ เป็นต้น เพื่อน าเข้า 
สูก่ารอภิปรายของผู้ รับอบรมฯ  

2. ผู้อบรมพูดโน้มน้าวจูงใจ โดยการบรรยายทฤษฎีภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ (The Servant 
Leadership) และยกตวัอย่างองค์กรทัว่โลกท่ีประสบผลส าเร็จ ด้านการประกอบการเป็นอย่างดี  
ด้วยการใช้จิตบริการ (Service Mind) ในการประกอบธุรกิจ เช่น บริษัทในเครือ CP เป็นต้น 
(ประกอบ Power Point) พอสงัเขป  

3. กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ  
- ผู้อบรมชีแ้จงกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ 2 บทบาท คือ 1) บทบาทผู้น าท่ีไม่มีจิต

บริการในการน าองค์กร เช่น การไม่สนใจ ไม่รับฟังปัญหา ไม่ปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ให้ลุล่วง 2) บทบาทผู้ น าท่ีมีจิตบริการในการน าองค์กร เช่น การสนใจ รับฟังปัญหา 
ปรึกษาหารือกนั ค้นหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้ลลุว่ง โดยดดัแปลงบทบาทให้สอดคล้อง 
ตามเนือ้เร่ือง ดงันี ้

จะแก้ปัญหาอย่างไร ? ขจีรัตน์ เป็นผู้จดัการทัว่ไปของบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง และท่ี
บริษัทแห่งนี ้เกิดปัญหาความขดัแย้งภายใน ซึง่มีต้นเหตมุาจากการเสนอช่ือผู้ ได้รับการแตง่ตัง้เป็น
รองผู้ จัดการฝ่ายบุคคล ซึ่งมีนพรัตน์เป็นผู้ จัดการอยู่ กรองแก้วซึ่งเป็นรุ่นน้อง สถาบันศึกษา
เดียวกันกับนพรัตน์ถูกเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบุคคล ท าให้ยุพาไม่พอใจเป็น
อยา่งมากเพราะถือวา่ไมเ่ป็นธรรม เข้าใจวา่เป็นการเลน่พรรค เลน่พวก จงึท าหนงัสือร้องเรียนมายงั
ขจีรัตน์ ท าให้กรองแก้วไม่พอใจ ทัง้สองจึงเกิดการโต้เถียงและทะเลาะวิวาทกันขึน้ นพรัตน์ได้
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พยายามห้ามปรามและตกัเตือน อยูบ่อ่ยครัง้แตไ่ม่เป็นผลส าเร็จ ส าหรับภมูิหลงัคูก่รณีท่ีขดัแย้งกนั 
ดงันี ้ 

- กรองแก้วและยพุาเข้ามาท างานพร้อมกนั อายงุาน 5 ปี 
- การศกึษาปริญญาตรีเท่ากนั อาย ุ26 เท่ากนั 
- การท างานดีมีความรับผิดชอบ และเก่งงานทัง้คู่ 
- เป็นท่ีรักของเพื่อนๆ ที่ท างาน 
- ชอบและให้ความสนิทสนมผู้ชายคนเดียวกนั คือ มานพ ซึง่อยู่ในเร่ืองนี ้เป็นท่ีรู้กนั

ทัว่ 
- กรองแก้วเป็นคนไมค่อ่ยพดู และท าอะไรอย่างจริงจงั 
- ยพุาเป็นคนเปิดเผ โผงผาง พดูจาตรงๆ ไม่กลวัใคร 
- ผู้อบรมแบ่งผู้ เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม ให้ประชมุกลุ่มปรึกษาหารือ ก่อนแสดงบทบาท

สมมติ 
- ผู้ รับอบรมทัง้ 2 กลุม่ แสดงบทบาทสมมติทัง้ 2 บทบาท  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ผู้ อบรม สรุปเนือ้หาในการอบรม ความส าคัญ ในการเป็นผู้ น าท่ีสนับสนุน และ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน/ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับใช้ในการท างานและชีวิต
จริง 

ส่ือการสอน 
1. ส่ือ Power point  
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองเสียง 
3. ใบงานกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ 

3.3 การไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญสตปัิฏฐาน และเมตตาภาวนา 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้ 

1. เกิดความรู้ เข้าใจวิธีการเจริญสตปัิฏฐาน 4 และการเจริญเมตตาภาวนา 
2. เกิดความตระหนกัรู้ และสามารถน าวิธีการเจริญสติปัฏฐาน 4 และการเจริญเมตตา

ภาวนาไปปฏิบตัิเป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั 
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ระยะเวลาที่ใช้: 2 ชัว่โมง 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ 
เสียงจากผู้ อ่ืน ด้วยการสอนและบรรยาย การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
ด้วยการสนทนาธรรมตอ่กนั, กระบวนการท่ี 2 การสร้างแรงจงูใจ ด้วย
การน าไหว้พระสวดมนต์ของพระสงฆ์ผู้ เป็นท่ีตัง้แห่งความศรัทธาและ
เป็นต้นแบบผู้ น าเชิงจริยธรรม กระบวนการท่ี 3 ปัญญา คือ ปร
โตโฆสะ ปลุกเร้าคุณธรรมด้วยการบรรยายธรรม เกิดโยนิโส-
มนสิการ การพิจารณาในใจโดยแยบคายของผู้ รับการอบรม และ
ก่อให้เกิดศรัทธา ด้วยการบรรยายธรรม และไหว้พระสวดมนต์ 
กระบวนการท่ี 4 ได้แก่ สมัมาวายามะ เพียรชอบ ด้วยการเดินจงกรม
สมัมาสติ ความมีสติระลกึได้ชอบ สมัมาสมาธิ ความมีจิตตัง้มัน่ชอบ 
ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4 และเมตตาภาวนา กระบวนการท่ี 5 คือ 
ศีล ได้แก่ สมัมาวาจา เจรจาชอบ และสมัมากัมมนัตะ ท าการงาน
โดยชอบ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์และรับศีล 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. วิธีการเจริญสต ิตามแนวสตปัิฏฐาน 4  
2. วิธีการเจริญเมตตาพรหมวิหาร  
3. การฝึกฝนเฉพาะตน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตการงาน และชีวิตสว่นตน 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยายธรรม การสอน สนทนาธรรม ให้ศีล การสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
ในการเจริญสติปัฏฐาน 4 และเจริญเมตตาภาวนา 

วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้สอน (พระสงฆ์) เร่ิมกิจกรรมด้วยการน ากราบพระ และไหว้พระสวดมนต์ ประมาณ 

30 นาที (กระบวนการกลัยาณมิตร สร้างแรงจูงใจ และศรทัธา) 
2. ผู้อบรมน าผู้ รับอบรมกลา่วค าบชูาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และรับศีลจากพระสงฆ์ 
3. ผู้ สอนบรรยายธรรม และเสนอความหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็น ประโยชน์และ

อานิสงส์จากการฝึกพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4 และจากการเจริญเมตตาพรหมวิหาร จากนัน้ 
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แนะน าวิธีปฏิบตัิพฒันาจิต ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ทัง้วิธีการเดินจงกรม การยืน การนัง่ และการนอน 
ตามแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 

3.1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริญสติตามก าหนดกายเป็นอารมณ์ เป็นท่ีตัง้ 
ได้แก่ 

1) ให้เดินจงกรม ใช้สติจับอยู่ท่ีเท้า เวลายกเท้าขวาขึน้ให้ภาวนาในใจว่า “ขวา
ยา่งหนอ” ให้สติรู้ตัง้แตเ่ร่ิมยก กลางยก สดุยก มิให้เผลอ ประมาณสกั ๓ นาที หรือ ๑ ชัว่โมง 

2) เดินแล้วนัง่ลง นัง่ขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซ้าย มือขวาทบัมือซ้าย ตัง้ตวัให้ตรง 
หลับตาให้เอาสติจับอยู่ท่ีท้องเวลาท้องพองขึน้ ให้ภาวนาตามว่า “พองหนอ” เวลาท้องยุบให้
ภาวนาวา่ “ยบุหนอ” 

3.2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริญสติตามก าหนดเวทนาเป็นอารมณ์ เป็น
ท่ีตัง้ ได้แก่ ในขณะท่ีนั่งอยู่นัน้ ถ้ามีเวทนาเกิดขึน้ เช่น เจ็บ ปวด เม่ือย คัน ก็ให้ใช้สติก าหนด
อารมณ์นัน้ๆ คือ ให้ทิง้พอง ยบุ ก่อน แล้ว ก าหนดอาการเจ็บว่า “เจ็บหนอๆ” จนหว่าจะหายไป ถ้า
อาการปวดเกิดขึน้ ก็ให้ก าหนดว่า “ปวดหนอๆ” ถ้าอาการเม่ือยเกิดขึน้ ก็ให้ก าหนดว่า “เม่ือย
หนอๆ” ถ้าอาการคนัเกิดขึน้ ก็ให้ก าหนดว่า “คนัหนอๆ” จนกว่าจะหายไป เม่ือเวทนาหายไปแล้ว 
ให้กลบัมาก าหนด “พองหนอ” “ยบุหนอ” ต่อไป นัง่ให้ได้ประมาณสกั ๓๐ นาที ถึง ๑ ชัว่โมง แรก
ท าจะนัง่เพียงวนัละ ๕ นาทีก่อนแล้วคอ่ยเพิ่มขึน้เป็น ๑๐–๑๕–๒๐–๓๐ นาที ก็ได้ 

3.3 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริญสติตามก าหนดจิตเป็นอารมณ์ เป็นท่ีตัง้ 
ได้แก่ เวลาใจคิดไปถึงเร่ืองตา่งๆ เช่น นึกถึงบ้าน นึกถึงการงาน ลกูหลานเป็นต้น ให้ใช้สติปักลงไป
ท่ีหวัใจ พร้อมกบัภาวนาว่า “คิดหนอๆ” จนกว่าจะหยดุคิด เวลาโกรธ ก็ให้ก าหนดว่า “โกรธหนอๆ” 
จนกว่าจะหายไป เวลาดีใจ ก็ให้ก าหนดว่า “ดีใจหนอๆ” เวลาเสียใจ ก็ให้ก าหนดว่า “เสียใจหนอๆ” 
เช่นกนั 

3.4 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริญสติตามก าหนดสภาวะธรรมท่ีเกิดขึน้ 
เป็นอารมณ์ เป็นท่ีตัง้ ได้แก่ การก าหนดเห็นแจ้งในสภาวธรรม สัจจะธรรม สามัญญลักษณะ  
เป็นอารมณ์ของท่านผู้ผา่นการฝึกฝนชัน้สงู จนแจ่มแจ้ง และเข้าถึงได้เฉพาะแตล่ะบคุคล  

4. ผู้ สอนน าผู้ อบรมเข้าสู่การปฏิบัติจริง ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 เร่ิมตัง้แต่การเดิน
จงกรม ยืน เดิน นั่ง และนอน ก าหนดสติและอารมณ์ของตนเองให้สงบมีความนิ่งเป็นหนึ่งเดียว 
(กระบวนการฝึกอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา) 

5. ผู้สอนชีแ้จงอานิสงส์และวิธีการเจริญเมตตาพรหมวิหาร ได้แก่ การท าจิตให้สงบ ว่าง 
นิ่งเป็นหนึ่งเดียว จากนัน้ ตัง้จิตปรารถนาดีตอ่ตนเอง แผ่เมตตาให้ตนเอง, ตัง้จิตปรารถนาดี ตอ่คน
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เป็นท่ีรักมาก ได้แก่ บิดามารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา แล้วแผ่เมตตาต่อเขา, ตัง้จิตปรารถนาดี  
ต่อคนกลางๆ ไม่รัก ไม่เกลียด ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน คนรู้จักกัน แล้วแผ่เมตตาต่อเขา, ตัง้จิต
ปรารถนาดี ตอ่สรรพสตัว์ทัง้ปวง แล้วแผเ่มตตาตอ่เขา ฯลฯ ฝึกแผเ่มตตา ให้มีจิตใจอ่อนโยน ขยาย
ไปได้ จนถึงคนท่ีเกลียดชงัเป็นท่ีสดุได้ 

6. ผู้สอนน าผู้อบรมเข้าสูก่ารปฏิบตัิจริงตามวิธีการเจริญเมตตาพรหมวิหาร โดยเป็นผู้น า
กลา่วค าแผ่เมตตา และการปฏิบตัิ จากนัน้ น ากรวดน า้อทุิศกศุลให้กบัเทพยดาอารักษ์ บดิามารดา 
ผู้ มีพระคณุ เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสตัว์ทัง้ปวง  

7. ผู้สอนน าปฏิบตัิตามวิธีข้างต้นดงักลา่ว และภายหลงัการฝึกปฏิบตัิฯ สอบถามอารมณ์
และความรู้สกึของผู้ เข้ารับการอบรมแตล่ะคน ให้ได้กลา่วแสดงความรู้สกึคนละประมาณ 2 นาที 

ส่ือการสอน 
1. ไมค์ และเคร่ืองเสียง 
2. บทสวดมนต์ตามจ านวนผู้ เข้ารับการอบรม 
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โมดลูท ี4: การครองงาน 
หวัข้อหลักในการพัฒนาโมดลูที่ 4 

4.1 การไหว้พระสวดมนต์ เดินจงกรม เจริญสต ิและเมตตาภาวนา 
4.2 การใช้อ านาจและอิทธิพลอยา่งเหมาะสม 
4.3 การประสานความร่วมมือในกลุม่ การสื่อสาร และการพฒันาทีมงาน 
4.4 การประชมุวางแผนโครงการฯ และสรุปการอบรมฯ 

การประเมินผล 
1. แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2. การมีสว่นร่วมการท ากิจกรรม 

4.1 การไหว้พระสวดมนต์ เจริญสต ิและเมตตาภาวนา 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้ 

1. เกิดความรู้ เข้าใจวิธีการเจริญสตปัิฏฐาน 4 และการเจริญเมตตาภาวนาเพิ่มมากขึน้ 
2. เกิดความรู้ เข้าใจวิธีการเดนิจงกรมเพิ่มมากขึน้ 
3. เกิดความตระหนกัรู้ และสามารถน าวิธีการเจริญสตปัิฏฐาน 4 การเจริญเมตตาภาวนา 

และการเดินจงกรม ไปปฏิบตัิเป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั 

ระยะเวลาที่ใช้: 2 ชัว่โมง 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ 
เสียงจากผู้ อ่ืน ด้วยการสอน การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ด้วยการ
สนทนาธรรมต่อกนั, กระบวนการท่ี 2 การสร้างแรงจูงใจ ด้วยการน า
ไหว้พระสวดมนต์ของพระสงฆ์ผู้ เป็นท่ีตัง้แห่งความศรัทธาและเป็น
ต้นแบบผู้น าเชิงจริยธรรม กระบวนการท่ี 3 ปัญญา คือ ปรโตโฆสะ 
ปลกุเร้าคณุธรรมด้วยการสอน เกิดโยนิโสมนสิการ การพิจารณาใน
ใจโดยแยบคายของผู้ รับการอบรม และก่อให้เกิดศรัทธา ด้วยการ
สอน และไหว้พระสวดมนต์ กระบวนการท่ี 4 ได้แก่ สมัมาวายามะ 
เพียรชอบ ด้วยการเดินจงกรม สัมมาสติ ความมีสติระลึกได้ชอบ 
สมัมาสมาธิ ความมีจิตตัง้มัน่ชอบ ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4 และ
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เจริญเมตตาภาวนา กระบวนการท่ี 5 คือ ศีล ได้แก่ สัมมาวาจา 
เจรจาชอบ และสมัมากมัมนัตะ ท าการงานชอบด้วยไหว้พระสวดมนต์ 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. การไหว้พระสวดมนต์ ได้แก่ บทบูชาพระรัตนตรัย ชยมงคลคาถา และคาถามหา

จกัรพรรดิ ์ 
2. วิธีการเจริญสต ิตามแนวสตปัิฏฐาน 4 ได้แก่ นัง่สมาธิ และเดินจงกรม 
3. การเจริญเมตตาภาวนา และวิธีการคดิแบบโยนิโสมนสกิาร 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: การสอน  การฝึกเจริญสตปัิฏฐาน 4 เจริญเมตตาภาวนา 

วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้สอน (พระสงฆ์) เร่ิมกิจกรรมด้วยการน ากราบพระ และไหว้พระสวดมนต์ ประมาณ 

30 นาที (กระบวนการกลัยาณมิตร สร้างแรงจูงใจ และศรทัธา) 
2. ผู้ สอนบรรยายธรรม และเสนอความหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็น ประโยชน์และ

อานิสงส์จากการฝึกพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4 และจากการเจริญเมตตาพรหมวิหาร จากนัน้ 
แนะน าวิธีปฏิบตัิพฒันาจิต ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในวิธีการเดินจงกรม การยืน การนัง่ และการนอน 
ตามแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

2.1 กายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน การเจริญสตติามก าหนดกายเป็นอารมณ์ เป็น
ที่ตัง้ ได้แก่ 

1) ให้เดินจงกรม ใช้สติจับอยู่ท่ีเท้า เวลายกเท้าขวาขึน้ให้ภาวนาในใจว่า “ขวา
ยา่งหนอ” ให้สติรู้ตัง้แตเ่ร่ิมยก กลางยก สดุยก มิให้เผลอ ประมาณสกั 3 นาที หรือ 1 ชัว่โมง 

2) เดินแล้วนัง่ลง นัง่ขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซ้าย มือขวาทบัมือซ้าย ตัง้ตวัให้ตรง 
หลบัตา ตัง้สติจับอยู่ท่ีท้องเม่ือท้องพองขึน้ ให้ภาวนาตามว่า “พองหนอ” เม่ือท้องยุบภาวนาว่า 
“ยบุหนอ” 

2.2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริญสติตามก าหนดเวทนาเป็นอารมณ์ เป็น
ท่ีตัง้ ได้แก่ ในขณะท่ีนั่งอยู่นัน้ ถ้ามีเวทนาเกิดขึน้ เช่น เจ็บ ปวด เม่ือย คัน ก็ให้ใช้สติก าหนด
อารมณ์นัน้ๆ คือ ให้ทิง้พอง ยบุ ก่อน แล้ว ก าหนดอาการเจ็บว่า “เจ็บหนอๆ” จนหว่าจะหายไป ถ้า
อาการปวดเกิดขึน้ ก็ให้ก าหนดว่า “ปวดหนอๆ” ถ้าอาการเม่ือยเกิดขึน้ ก็ให้ก าหนดว่า “เม่ือย
หนอๆ” ถ้าอาการคนัเกิดขึน้ ก็ให้ก าหนดว่า “คนัหนอๆ” จนกว่าจะหายไป เม่ือเวทนาหายไปแล้ว 
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ให้กลบัมาก าหนด “พองหนอ” “ยบุหนอ” ต่อไป นัง่ให้ได้ประมาณสกั 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง แรกท า
จะนัง่เพียงวนัละ 5 นาทีก่อนแล้วคอ่ยเพิ่มขึน้เป็น 10–15–20–30 นาที ก็ได้ 

2.3 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเจริญสติตามก าหนดจิตเป็นอารมณ์ เป็นท่ีตัง้ 
ได้แก่ เวลาใจคิดไปถึงเร่ืองตา่งๆ เช่น นึกถึงบ้าน นึกถึงการงาน ลกูหลานเป็นต้น ให้ใช้สติปักลงไป
ท่ีหวัใจ พร้อมกบัภาวนาว่า “คิดหนอๆ” จนกว่าจะหยดุคิด เวลาโกรธ ก็ให้ก าหนดว่า “โกรธหนอๆ” 
จนกว่าจะหายไป เวลาดีใจ ก็ให้ก าหนดว่า “ดีใจหนอๆ” เวลาเสียใจ ก็ให้ก าหนดว่า “เสียใจหนอๆ” 
เช่นกนั 

2.4 ธัมมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน การเจริญสติตามก าหนดสภาวะธรรมท่ีเกิดขึน้เป็น
อารมณ์ เป็นท่ีตัง้ ได้แก่ การก าหนดเห็นแจ้งในสภาวธรรม สัจจะธรรม สามัญญลักษณะ เป็น
อารมณ์ของท่านผู้ผา่นการฝึกฝนชัน้สงู จนแจ่มแจ้ง และเข้าถึงได้เฉพาะแตล่ะบคุคล 

3. ผู้ สอนน าผู้ อบรมเข้าสู่การปฏิบัติจริง ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 เร่ิมตัง้แต่การเดิน
จงกรม ยืน เดิน นั่ง และนอน ก าหนดสติและอารมณ์ของตนเองให้สงบมีความนิ่งเป็นหนึ่งเดียว 
(กระบวนการฝึกอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา) 

4. ผู้สอนน าผู้อบรมเข้าสู่การปฏิบตัิตามวิธีการเจริญเมตตาพรหมวิหาร โดยให้ผู้ รับการ
อบรมหลบัตา ตัง้จิตเป็นสมาธิ กล่าวค าแผ่เมตตา และตัง้จิตคิดพิจารณาแผ่เมตตาให้กว้างขึน้ไป 
ด้วยวิธีโยนิโสมนสกิารถึงบคุคลทัง้หลายตามล าดบัชัน้ ได้แก่  

4.1) คนท่ีรักใคร่มาก เช่น พอ่แม่ ภรรยา ลกู 
4.2) คนท่ีเป็นท่ีเคารพ เช่น พี่ ปา้ น้า อา และครูอาจารย์ 
4.3) คนท่ีเป็นกลางๆ ไม่ได้รักใคร่ สนิทสนมกัน เช่น เพื่อนท่ีเคยเรียนร่วมชัน้เรียน  

กนัมา 
4.4) สรรพสตัว์ เทพยดา มาร พรหม ในโลกทัง้ 3 

5. จากนัน้ น ากรวดน า้อทุิศกศุลให้กบัเทพยดาอารักษ์ บิดามารดา ผู้ มีพระคณุ เจ้ากรรม
นายเวร และสรรพสตัว์ทัง้ปวง 

6. ผู้สอนน าปฏิบตัิตามวิธีข้างต้นดงักล่าว และภายหลงัการฝึกปฏิบตัิฯ สอบถามอารมณ์
และความรู้สกึของผู้ เข้ารับการอบรมแตล่ะคน ให้ได้กลา่วแสดงความรู้สกึคนละประมาณ 2 นาที 

ส่ือการสอน 
1. ไมค์ และเคร่ืองเสียง 
2. บทสวดมนต์ตามจ านวนผู้ เข้ารับการอบรม 
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4.2 การใช้อ านาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสม 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้ 

1. เกิดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการใช้อ านาจและอิทธิพลอยา่งเหมาะสม 
2. เกิดการคิดวิเคราะห์เหตผุล เร่ือง การใช้อ านาจ และ ผลประโยชน์  
3. เกิดจิตส านกึและทศันคติทางบวก ในการใช้อ านาจและอิทธิพลได้อยา่งเหมาะสม 

ระยะเวลาที่ใช้: 1 ชัว่โมง 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ 
เสียงจากผู้ อ่ืน และการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  ด้วยกิจกรรม 
ละลายพฤติกรรม “เรียกพลงั ความพร้อม ความเข้าใจ” ในโมดลุท่ี 1 
และ กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ “หวัเราะ”, กระบวนการท่ี 2 การพดูจงูใจ
ให้เห็นความส าคัญ ในเร่ืองการใช้อ านาจและอิทธิพลอย่าง
เหมาะสม และกระบวนการท่ี 3 ปัญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลกูเร้าให้
เกิด จิตส านึกคิดวิ เคราะห์ เหตุผล  หลักการใช้อ านาจและ
ผลประโยชน์  เป็นปัจจยัให้เกิดโยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจ
โดยแยบคายของผู้ รับการอบรม 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการใช้อ านาจและอิทธิพลอยา่งเหมาะสม 
2. วิธีการคดิวิเคราะห์เหตผุล เร่ือง หลกัการใช้อ านาจ และ ผลประโยชน์ 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ “หวัเราะ” ตัง้ค าถามจากกรณีศกึษา 
ในคลิปวีดีโอ อภิปรายแสดงความคิดเห็น   

วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้อบรมจดัรูปแบบการนั่งอบรมเป็นรูปตวั U กล่าวทักทาย น าเข้าสู่การอบรมฯ ด้วย

กิจกรรมละลายพฤตกิรรม “เรียกพลงั ความพร้อม ความเข้าใจ” รายละเอียดกิจกรรมตามโมดลุท่ี 1  
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “หัวเราะ”: ผู้อบรมพดูถึงความเช่ือมัน่ของผู้น า แล้วสุม่บคุคล

ผู้ ท่ีปรบมือ หรือ ท าท่าทางไม่ถูกต้องตามค าสัง่ในกิจกรรม “เรียกพลงั ความพร้อม ความเข้าใจ”  
ได้ออกมาโชว์ตวั แล้วเลน่กิจกรรม “หวัเราะ” ตามสมควรแก่เวลา ดงันี ้
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- ให้หวัเราะแล้วพูดตามข้อความ “ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ท่ีสดุ 
ข้าเป็น ผู้น าท่ีมีอ านาจมากท่ีสดุ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ข้าประสบความส าเร็จในชีวิต ข้าท าได้
ทกุอยา่ง ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า” 

3. กล่าวน าเข้าสู่หวัข้อพฒันา เร่ือง การใช้อ านาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสม  โดยแสดง
หลกัการใช้อ านาจและอิทธิพล โดยพิจารณาจากหลกัอธิปไตย 3 ในพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลกั
อตัตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่, หลกัธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ และ หลกัโลกาธิปไตย ถือคน
ในโลกเป็นใหญ่ จากนัน้ น าเสนอหลกัการใช้อ านาจและอิทธิพลกบัผลประโยชน์ คือ ประโยชน์ส่วน
ตนหรือประโยชน์สว่นรวม เพื่อวิเคราะห์เหตผุล ก่อนตดัสินใจใช้อ านาจและอิทธิพลใดๆ ลงไป  

4. ผู้อบรมยกกรณีตวัอย่างจากคลิปวีดีโอ เร่ือง อ านาจและการใช้อ านาจ 2 + 2 = ? และ
คลปิวีดีโอ “นาฬิกาหรูของ ?”  ให้ผู้ รับอบรมฯ ได้พิจารณา   

5. เม่ือรับชมคลปิวีดีโอเสร็จ ผู้อบรมตัง้ค าถามอภิปรายถึงความรู้สกึจากการได้ชมคลิปวีดีโอ 
ใครประพฤติตนถกูต้อง ? ใครประพฤติตนไม่ถกูต้อง แบบไหน อย่างไร ?  เปิดโอกาสให้แตล่ะท่าน
ได้แสดงความคิดเห็น  

6. ผู้อบรม สรุปเนือ้หาในการอบรม และเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้อ านาจและ
อิทธิพลได้อยา่งเหมาะสม 

ส่ือการสอน 
1. ส่ือ Power point 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองเสียง 
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4.3 การประสานความร่วมมือในกลุ่ม การส่ือสาร การเสริมแรง 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้ 

1. เข้าใจความหมาย วิธีการ ในการประสานความร่วมมือท่ีดีในองค์กร 
2. เกิดการเรียนรู้ ในวิธีการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ  
3. เกิดการคิดวิเคราะห์ สามารถน าวิธีการประสานความร่วมมือและการสื่อสาร เพื่อพฒันา

ทีมงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาที่ใช้: 2 ชัว่โมง 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 1 คือ กระบวนการกลัยาณมิตร คือ ปรโตโฆสะ 
เสียงจากผู้ อ่ืน และการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ด้วยการตัง้ค าถาม
สนทนาต่อกัน, กระบวนการท่ี 2 การพูดจูงใจให้เห็นความส าคญั
ในเร่ืองการประสานความร่วมมือท่ีดีในองค์กร และวิธีการสื่อสารท่ี
มีประสิทธิภาพ กระบวนการท่ี 3 ปัญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลกูเร้าให้
เกิดการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตามหลกัการทฤษฎีท่ีน าเสนอ 
โยนิโสมนสกิาร การพิจารณาในใจโดยแยบคายของผู้ รับการอบรม 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. ความหมาย ลกัษณะ ในการประสานความร่วมมือในองค์กร 
2. วิธีและแนวทางของการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ 
3. การประยกุต์วิธีการประสานความร่วมมือและการสื่อสาร เพื่อน าไปพฒันาทีมงานได้อยา่ง 

มีประสทิธิภาพ 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ อภิปรายและ สรุป 
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วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้สอนน าเสนอ บรรยายความหมาย ลกัษณะ วิธีการ ในการประสานความร่วมมือท่ีดี

ในองค์กร ท่ีผู้ปฏิบตัิงานทุกคนควรจะมี และเรียนรู้ไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการท างานไม่ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย และความหมาย วิธีการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ (น าเสนอ
ด้วย Power Point) 

2. การท ากิจกรรมกลุ่ม “คนใบ้น าทางคนตาบอด” 
- ผู้ด าเนินกิจกรรม จดัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 3 กลุ่มๆ ละ 6–7 คน  ให้เข้าแถวตอนเรียง

หนึง่ยืนเรียงแถวจบับา่แตล่ะคนไว้ 
- ก าหนดตัวแทนกลุ่มละ 1 คน เป็นผู้ น ากลุ่ม และตัวแทนกลุ่มละ 1 คน เป็นผู้

สงัเกตการณ์ 
- ชีแ้จงกติกา: ให้แต่ละกลุ่มค้นหาสิ่งของท่ีผู้ด าเนินกิจกรรมน าไปวางไว้  โดยผู้น า

กลุ่ม ไม่ถกูปิดตา  แต่ลกูทีมทกุคนถกูปิดตา ห้ามส่งเสียงบอกใด ๆ แต่สามารถส่งสญัญาณต่อกนัได้ 
ด้วยการสง่สญัญาณมือ จากผู้น ากลุม่ ท่ีจะยืนอยูห่ลงัแถวสดุ กลุม่ใดค้นหาได้ก่อน กลุม่นัน้ชนะ 

- ให้แตล่ะกลุม่ประชมุ ตกลงการสง่สญัญาณตอ่กนัก่อน (ประมาณ 5 นาที) 
- เร่ิมกิจกรรม โดยผู้สงัเกตการณ์ช่วยก ากบั และสรุปประโยชน์ท่ีได้รับในตอนหลงั  
- ผู้น ากิจกรรมสรุปประโยชน์ และผลของกิจกรรมอีกครัง้ 

3. การท ากิจกรรมกลุ่ม “ต่อส่ีเหล่ียม” 
- ผู้ด าเนินกิจกรรมจดัให้ทีมแตล่ะทีม ทีมละ 7 ท่าน นัง่หนัหน้าเป็นวงกลม 
- จดัตวัแทนผู้ เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 2 - 3 คน เป็นผู้สงัเกตพฤติกรรมของแต่ละ

ทีม เพื่อสรุปแง่คิดท่ีได้จากกิจกรรมนี ้และคอยควบคมุผู้ เล่นให้ปฏิบตัิตามกติกา คือ ห้ามพูดคุย 
ห้ามลกุจากท่ีนัง่เด็ดขาด หากฝ่าฝืนสามารถใช้ค้อนเด็กเล่นตีได้เบา ๆ เป็นการตกัเตือนให้อยู่ใน
กตกิา 

- แจกซองให้ทีมละ 1 ซอง คนละ 3 ชิน้ เพื่อให้ต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยม พร้อมกับชีแ้จง
กตกิาวา่ ในการด าเนินกิจกรรมนีห้้ามพดูคยุ ห้ามลกุจากที่นัง่เดด็ขาด 

- ให้คดับุคคลในทีม 5 ท่าน ท่ีเหลือ 2 ท่าน นัง่ดเูฉยๆ จากนัน้ แจกแผ่นกระดาษใน
ซองให้สมาชิกทัง้ 5 ท่านๆ ละ 3 ชิน้ 

- ให้เวลาแต่ละทีมใช้กระดาษ 3 ชิน้ ตอ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรัุส 5 รูป วางด้านหน้าของ
คน 5 คน กลุม่ใดเสร็จก่อนให้ปรมมือ แล้วร้องดงั ๆ พร้อมกนัวา่ “เฮ้” 

-เม่ือได้ทุกกลุ่มแล้ว  ใช้เวลาประมาณ 5 -7 นาที  จากนัน้ ให้สลบัใหม่แล้วแจกให้ 2 
ท่านท่ีเหลือตอ่ให้ได้ 5 รูป และเปิดโอกาสให้พดูได้ช่วยเหลือได้ ใช้เวลา 1–2 นาที  
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- ให้ตวัแทนผู้ เข้าอบรม (ผู้สงัเกตการณ์) สรุปแง่คิดและสาระท่ีได้  
- ผู้ด าเนินกิจกรรมสรุปแง่คิด และสาระของกิจกรรมอีกครัง้หนึง่ 

4. ผู้ อบรมน าเสนอ วิธีการ ในการเสริมแรงและสร้างขวัญ ก าลังใจเพื่อพัฒนาทีมงาน  
อันเป็นหลักจิตวิทยาส าหรับผู้ น าท่ีจะใช้ในการบริหาร และปกครองผู้ ใต้บังคับบัญชา จนถึง
ผู้ ร่วมงานทุกคน ได้แก่ การเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ การยกย่อง ให้รางวัล การ
ลงโทษ รวมถึงการสร้างแรงจงูใจในการท างานของทีมงาน เพื่อคดิพิจารณาในการน าไปใช้  

5. ผู้อบรมตัง้ค าถาม อภิปรายแนวคิด วิธีการในการประยกุต์วิธีการประสานความร่วมมือ 
การสื่อสาร การเสริมแรง เพื่อพฒันาทีมงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และกลา่วสรุปแนวทาง วิธีการ
จากการอบรม เพื่อน าไปใช้ในการครองงาน และพฒันาองค์กรตอ่ไป  

ส่ือการสอน 
1. ส่ือ Power point  
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองเสียง เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 
3. ผ้าปิดตา (ตามจ านวนสมาชิก) และสิง่ของท่ีจะให้ค้นหา 3 สิง่  
4. รูปภาพสี่เหลี่ยม 5 รูป ตดัเป็นชิน้ๆ รูปละ 3 ชิน้ (ตามรูปแบบท่ีก าหนด) แบ่งได้คนละ 1 

ซอง (ซองละ 15 ชิน้) 
5. ค้อนเด็กเลน่ 3 อนั (มีเสียงเวลาตี) 

4.4 การประชุมวางแผน และสรุปการฝึกอบรมฯ  
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  

1. เกิดการเรียนรู้ในการจดัโครงการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และพฒันาคณุธรรม
จริยธรรมแก่ข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร 

2. เกิดการประสานงาน และความร่วมมือกนัในการด าเนินโครงการฯ ท่ีจะจดัขึน้เองของ 
ผู้ รับการอบรม 

ระยะเวลาที่ใช้: 1 ชัว่โมง 
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เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. เนือ้หา และแนวคิดการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิง

จริยธรรม (ท่ีจะด าเนินการเองตอ่ไป) 
2. เนือ้หา และแนวคิดในการวางแผนเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงคุณธรรมจริยธรรมแก่

ตนเองข้าราชการ พนกังาน และลกูจ้างขององค์กร 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย ตัง้ค าถาม ประชมุ อภิปราย   

วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้อบรมด าเนินการประชมุ และอภิปรายกลุม่ ถึงแนวทางและวิธีการในการฝึกฝนอบรม

ตนเองตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา ท่ีควรด าเนินการต่อไป ให้ผู้ รับการอบรม
อภิปราย 

2. ผู้อบรมสรุปแนวทางและวิธีการตามข้อเสนอแนะของผู้ รับการอบรม จากนัน้ น าเสนอ
ให้ผู้ รับอบรมฯ พิจารณาฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา โดยบ าเพ็ญภาวนาตามท่ีได้ฝึกฝนมา และจด
บนัทึกการฝึกอบรมตนเองประจ าวนั ตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา และแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาผู้ ใต้บงัคบับญัชาในสงักัดของตน อย่างน้อยวนัละ 1 ชัว่โมง/วนั เป็นเวลา  
4 วนั 

3. ผู้ อบรมสรุปผลการอบรมท่ีผ่านมา แนวคิด เนือ้หาโครงการฯ ท่ีจะด าเนินต่อไป และ
คณุลกัษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)  

4. ผู้อบรมตัง้ค าถาม ให้แตล่ะคนประเมินถึงการพฒันาเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ตนท่ีผ่านมาว่า เพิ่มขึน้มากน้อย หรือไม่ เพียงไร ? จากนัน้ กล่าวขอบคณุ แสดงความรู้สกึ และความ
ประทับใจในการด าเนินโครงการ ผู้ เข้ารับการอบรมส่งตวัแทนกล่าวความรู้สึก 1-2 คน และถ่ายรูป
ร่วมกนั 

ส่ือการสอน 
1. ไมโครโฟน และเคร่ืองเสียง 
2. ส่ือ Power Point สรุปเนือ้หาการอบรมฯ 
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โมดลูท ี5: การบรรลุผลการพัฒนา 
หวัข้อหลักในการพัฒนาโมดลูที่ 5 

5.1 การฝึกอบรมพฒันาจิต และประเมินการฝึกฝนอบรมด้วยตนเอง 
5.2 ปัจฉิมนิเทศ 

การประเมินผล 
1. แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2. บนัทกึการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

5.1 การฝึกอบรมพัฒนาจติ และประเมินการฝึกฝนอบรมด้วยตนเอง  
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม: หลงัจากผา่นหวัข้ออบรมนีแ้ล้ว ผู้ รับการอบรมมีการพฒันา ดงันี ้

1. เกิดความรู้ เข้าใจวิธีการเจริญสตปัิฏฐาน 4 และการเจริญเมตตาภาวนาเพิ่มมากขึน้ 
2. เกิดความตระหนักรู้ในผลการฝึกฝนอบรมด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาภาวะผู้ น าเชิง

จริยธรรม 
3. เกิดแรงจูงใจ แรงศรัทธา และความตัง้ใจในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ

ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

ระยะเวลาที่ใช้: 1 ชัว่โมง 30 นาที 

กระบวนการและวิธีการที่ใช้: กระบวนการท่ี 3 ปัญญา คือ ปรโตโฆสะ ปลุกเร้าคุณธรรม ด้วย
โยนิโสมนสิการ การพิจารณาในใจโดยแยบคายของผู้ รับการ
อบรมด้วยตนเอง และน าให้เกิดศรัทธาประกอบด้วยปัญญาก ากบั 
กระบวนการท่ี 4 ได้แก่ สัมมาวายามะ เพียรชอบ ด้วยการเร่ิม
ปรารภความเพียร ก าหนดจิตไปจัดสถานท่ีฝึกอบรม สัมมาสติ 
ความมีสติระลึกได้ชอบ สมัมาสมาธิ ความมีจิตตัง้มัน่ชอบ ด้วย
การเจริญสติปัฏฐาน 4 และเจริญเมตตาภาวนา กระบวนการท่ี 5 
คือ ศีล ได้แก่ สมัมาวาจา เจรจาชอบ และสมัมากมัมนัตะ ท าการ
งานชอบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ กระบวนการท่ี 6 คือ การเห็น
แจ้งการปฏิบัติด้วยตนเอง  เกิดขึน้จากการฝึกฝนอบรมด้วย
สมัมาสงักปัปะ (ด าริชอบ) ด้วยตนเอง กระบวนการท่ี 7 คือ สร้าง
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ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง ตามแผนการพัฒนาตนเองท่ี
วางเอาไว้ 

เนือ้หาการฝึกอบรม: 
1. วิธีการเจริญสต ิตามแนวสตปัิฏฐาน 4  
2. วิธีการเดนิจงกรม  
3. การสวดมนต์ไหว้พระ 
4. การส ารวจฝึกฝนตนเอง ด้วยศรัทธาอนัประกอบด้วยปัญญา  

วิธีการด าเนินการ ในกระบวนการเหน็แจ้งการปฏิบตัด้ิวยตนเอง และกระบวนการสร้าง
ภาวะผู้น าเชงิจริยธรรมด้วยตนเอง 

1. ผู้ผา่นการอบรมเร่ิมกิจกรรมด้วยการน ากราบพระ และไหว้พระสวดมนต์ ประมาณ 15 
นาที 

2. ผู้ผ่านการอบรม เร่ิมปฏิบตัิพฒันาจิต ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในวิธีการเดินจงกรม การ
ยืน การนัง่ และการนอน ตามแนวทางปฏิบตัิ ท่ีได้ฝึกฝนมา 

2.1 กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน เจริญสตติามก าหนดกายเป็นอารมณ์ เป็นท่ีตัง้ ได้แก่ 
2.2 เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน เจริญสตติามก าหนดเวทนาเป็นอารมณ์ เป็นท่ีตัง้ 
2.3 จิตตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน เจริญสตติามก าหนดจิตเป็นอารมณ์ เป็นท่ีตัง้ 
2.4 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เจริญสติตามก าหนดสภาวะธรรมท่ีเกิดขึน้เป็น

อารมณ์ เป็นท่ีตัง้  
3. ผู้สอนน าผู้ อบรมเข้าสู่การปฏิบัติตามวิธีการเจริญเมตตาพรหมวิหาร โดยเป็นผู้น า

กลา่วค าแผ่เมตตา และการปฏิบตัิ จากนัน้ น ากรวดน า้อทุิศกศุลให้กบัเทพยดาอารักษ์ บดิามารดา 
ผู้ มีพระคณุ เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสตัว์ทัง้ปวง  

4. ผู้ผ่านการอบรมตัง้สติเป็นโยนิโสมนสิการ ส ารวจตนเอง อภิปรายผลการฝึกฝนตนเอง
ท่ีผ่านมาตามแผนงานในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ตามหลกัครองตน ครองคน และครอง
งาน ในท่ีประชมุสมัมนา 

5. ผู้ รับการอบรมในหลกัสตูรฯ เขียนแผนงาน / โครงการฯ ในการครองตน ครองคน ครอง
งาน หรือแผนงานในการพฒันาองค์กรของตนตามท่ีตัง้ใจไว้ เพื่อน าไปปฏิบตัิตอ่ไป 

5.2 ปัจฉิมนิเทศ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  
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1. เพื่อประเมินผลการฝึกอบรมฯ 
2. เพื่อสร้างความประทบัใจ และความรู้สกึท่ีดีระหวา่งผู้อบรมฯ และผู้ เข้ารับอบรม 

ระยะเวลาที่ใช้: 30 นาที 

เนือ้หาการฝึกอบรม: แบบประเมินตนเอง (Self - Report) ด้านภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

กิจกรรมส าหรับผู้สอน: บรรยาย สนทนา   

วิธีการด าเนินการ 
1. ผู้อบรมกล่าวทกัทาย แสดงความช่ืนชมในความร่วมมือด าเนินโครงการฯ และน าเสนอ

สรุปการด าเนินงานโครงการฯ ท่ีผา่นมา 
2. ผู้ อบรมกล่าวขอบคุณในความร่วมมือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฯ จนส าเร็จทุก

ประการ แสดงความรู้สกึ และความประทบัใจในการด าเนินโครงการ ตัง้ค าถาม ให้แตล่ะคนประเมิน
ถึงการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของตน ท่ีผ่านมาว่า เพิ่มขึน้มากน้อย หรือไม ่ 
เพียงไร ? จากนัน้ แจกแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ให้ผู้ รับการอบรมฯ ประเมินตนเอง   

3. แจกของท่ีระลกึ และถ่ายรูปร่วมกนักบัผู้ รับการอบรม 

ส่ือการสอน 
1. Power point 
2. แบบประเมินตนเอง และแบบแสดงความคิดเห็น 

การประเมินผล: ประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม ด้วยแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
  



  202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

  



  203 

แบบประเมินภาวะผู้น าเชงิจริยธรรม (ประเมินตนเอง) 

ผู้ประเมิน = หมายเลข...........................  
ค าชีแ้จง 
1. ข้อมลูจากการประเมินตนเองของท่านจะไมมี่ผลตอ่การปฏิบตัิงานของท่าน 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจะน าไปเป็นข้อมลูในการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา 
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมยิ่งขึน้ และอ านวยประโยชน์สร้าง
องค์ความรู้ของงานวิจยั 
3. ค าชีแ้จงในการตอบแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนที่ 2 แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ประเมินตนเอง)  

กรุณาอ่านข้อความแตล่ะข้อ แล้วพิจารณาว่า ข้อความดงักลา่ว มีลกัษณะตรงกบัตวัคณุ 

ในระดบัใด จากนัน้ประเมินโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องแสดงคณุลกัษณะแตล่ะระดบั ดงันี ้
1   หมายถงึ  ตรงน้อยที่สุด 
2   หมายถงึ  ตรงน้อย 
3   หมายถงึ  ตรงพอสมควร 
4   หมายถงึ  ตรงมาก 
5   หมายถงึ  ตรงมากที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 

1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อาย ุ  20 – 25 ปี  26 – 35 ปี 
   36 – 45 ปี   46 – 50 ปี 
   มากกวา่ 50 ปี   
3. วฒุกิารศกึษา  มธัยมศกึษาปีท่ี 6  ปวช.  ปวส. 
   ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก  
4. ต าแหน่ง  ผู้บริหาร    
   หวัหน้างาน หน่วย ฝ่าย แผนก 

   รองหวัหน้างาน หนว่ย ฝ่าย แผนก 
   หวัหน้าระดบัปฏิบตัิงาน ในหนว่ย ฝ่าย แผนก 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ประเมินตนเอง) 
กรุณาอ่านข้อความแตล่ะข้อ แล้วพิจารณาว่า ข้อความดงักลา่ว มีลกัษณะตรงกบัตวัคุณ 

ในระดบัใด จากนัน้ประเมินโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องแสดงคณุลกัษณะแตล่ะระดบั ดงันี ้
1   หมายถงึ  ตรงน้อยที่สุด 
2   หมายถงึ  ตรงน้อย 
3   หมายถงึ  ตรงพอสมควร 
4   หมายถงึ  ตรงมาก 
5   หมายถงึ  ตรงมากที่สุด 

 
ข้อ รายการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 
ตรงน้อย
ท่ีสดุ 

ตรงน้อย ตรงพอ 
สมควร 

ตรงมาก ตรงมาก
ท่ีสดุ 

1 ข้าพเจ้าธ ารงไว้ซึง่ความซ่ือสตัย์สจุริต และไมเ่คย
ประพฤติทจุริต คดโกงทรัพย์สินขององค์กรเลย 

     

2 ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่บคุคลอ่ืน ใน
ด้านความซ่ือสตัย์สจุริต 

     

3 เม่ือมีบคุคลย่ืนเงินทองเป็นคา่สินบนอยา่งลบั ๆ เพ่ือร้อง
ขอให้ข้าพเจ้ากระท าการให้ ข้าพเจ้าจะปฏิเสธ 

     

4 ข้าพเจ้าไมเ่คยรับผลประโยชน์อ่ืนใดเป็นคา่ตอบแทนการสัง่
การ และละเว้นการสัง่การ อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ให้ 

     

5 ข้าพเจ้าปฏิเสธการคดโกง ประพฤติทจุริตทกุรูปแบบ แม้วา่ 
จะไมมี่ผู้ใดเหน็/ทราบการกระท านัน้ก็ตาม 

     

6 เม่ือข้าพเจ้าให้ค ามัน่สญัญากบัผู้ใดแล้ว ข้าพเจ้าพร้อม
ปฏิบตัิตามโดยไมบ่ิดพลิว้ 

     

7 ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจ และเช่ือใจในด้านความซ่ือสตัย์
สจุริตจากบคุคลทัง้หลาย 

     

8 ข้าพเจ้าท างานด้วยความยตุิธรรม ตรงไปตรงมาเสมอ      
9 ข้าพเจ้าเลื่อนต าแหน่งแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการ และตดัสินจากผลงานของ
แตล่ะบคุคล 
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ข้อ รายการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 

ตรงน้อย
ท่ีสดุ 

ตรงน้อย ตรงพอ 
สมควร 

ตรงมาก ตรงมาก
ท่ีสดุ 

10 ข้าพเจ้าจดัสรรเงินสวสัดิการตา่ง ๆ แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาทกุ
คน โดยยดึหลกัความเทา่เทียม เสมอภาค 

     

11 ในการไตส่วน ตดัสินปัญหาความขดัแย้งในองค์กร ข้าพเจ้า
จะตดัสินโดยใช้เมตตาธรรม และยตุิธรรม 

     

12 เม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชามีการะทะเลาะ ขดัแย้งตอ่กนัข้าพเจ้า
ตดัสินปัญหาได้โดยไมล่ าเอียงเข้าข้างฝ่ายใด  

     

13 เม่ือมีผู้ใต้บงัคบับญัชาประท้วงผลการตดัสินต่างๆ 
ข้าพเจ้าพร้อมรับฟัง และด าเนินการให้เป็นไปด้วย 
ความยตุิธรรม 

     

14 ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ท างาน 
แสดงความรู้ความสามารถเฉพาะตวัตามศกัยภาพของตน 

     

15 ข้าพเจ้าเคารพความคิดเหน็และพร้อมรับฟังทศันะท่ี
แตกตา่งของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

     

16 ในการท างานร่วมกนัเป็นทีม หากบคุคลในทีมงานมีความ
คิดเห็นขดัแย้งกบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมรับฟังและ
พิจารณาหาข้อตกลงร่วมกนั 

     

17 ข้าพเจ้าไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาแสดงข้อคิดเหน็
ในการท างาน 

     

18 ข้าพเจ้ามกัจะคิดถึงใจของผู้ใต้บงัคบับญัชาเสมอ เม่ือจะ
พดู ต าหนิ หรือกระท าสิง่ใดสะเทือนจิตใจ 

     

19 ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัการรับฟัง และเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้แสดงความคิดเห็น  

     

20 ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งเสมอ  ด้วยการพดูจาและ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ อ่ืน โดยให้เกียรติ สมศกัด์ิ
ศรีความเป็นมนษุย์ 
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ข้อ รายการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 

ตรงน้อย
ท่ีสดุ 

ตรงน้อย ตรงพอ 
สมควร 

ตรงมาก ตรงมาก
ท่ีสดุ 

21 เม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชาท างานผิดพลาด ข้าพเจ้าไมเ่คย 
ตอ่วา่ ให้เกิดความอบัอายตอ่บคุคลอ่ืนเลย 

     

22 ข้าพเจ้าท างานกบัผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งถ้อยทีถ้อยอาศยั 
และเคารพในสิทธิ หน้าท่ี การปฏิบตัิงานสว่นบคุคล 

     

23 การพดูคยุ ทกัทายกบัผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งเป็นกนัเอง 
เป็นสิ่งท่ีข้าพเจ้าท าเป็นปกติ 

     

24 ข้าพเจ้ารับฟัง ให้ค าปรึกษา หรือช่วยแก้ไขปัญหาในการ
ท างานแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

     

25 ข้าพเจ้าสนใจดแูล และก าหนดให้มีการซอ่มแซม
สาธารณปูโภคท่ีช ารุดทรุดโทรม เพ่ือประโยชน์แก่สว่นรวม  

     

26 ข้าพเจ้ารับรู้และเข้าใจปัญหาความทกุข์ร้อนใจต่างๆ  ของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้โดยสว่นใหญ่ 

     

27 เม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชามีความทกุข์ร้อนใจ ข้าพเจ้าพร้อม
ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ 

     

28 เม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชาแจ้งปัญหาข้อขดัข้องในการ
ปฏิบตัิงาน ข้าพเจ้าจะพิจารณา สอดสอ่ง หาวิธีดแูล 
แก้ไขปัญหาให้ผ่านไปด้วยดี 

     

29 เม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชาประสบอบุตัิเหต ุหรือป่วยหนกั 
ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือทกุประการ 

     

30 ในการตัง้กฎ ระเบียบ ค าสัง่ขององค์กร ข้าพเจ้าจะ
ด าเนินการผ่านคณะกรรมการ พิจารณา ไตร่ตรองร่วมกนั
อยา่งรอบคอบ กอ่นบงัคบัใช้  

     

31 เม่ือต้องการให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตาม ข้าพเจ้าจะใช้วิธีชีแ้จง
บอกกลา่ว มากกวา่ออกค าสัง่บงัคบั 

     

32 ข้าพเจ้าสอบสวนข้อเทจ็จริงในการกระท า หรือกรณีพิพาท
ตา่งๆ โดยรอบคอบ ก่อนลงโทษผู้ใต้บงัคบับญัชาเสมอ 
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ข้อ รายการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 

ตรงน้อย
ท่ีสดุ 

ตรงน้อย ตรงพอ 
สมควร 

ตรงมาก ตรงมาก
ท่ีสดุ 

33 ข้าพเจ้าสัง่การผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยยดึเหตผุล และ
ความถกูต้อง มากกวา่ความพงึพอใจสว่นตน 

     

34 ข้าพเจ้าพิจารณา ไตร่ตรองก่อนต าหนิติเตียน หรือลงโทษ
ทางวินยัผู้ใต้บงัคบับญัชา 

     

35 ข้าพเจ้าใช้อ านาจบริหารงานในหน้าท่ี โดยยดึประโยชน์
สว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 

     

36 ข้าพเจ้าเหน็ชอบการด าเนินโครงการเฉพาะท่ีถกูต้องและ
เป็นผลดีแก่คนสว่นใหญ่  

     

37 ข้าพเจ้าตอ่ต้านอ านาจแทรกแซงของคนบางคน บางกลุม่ท่ี
บีบบงัคบัให้กระท าการโดยไมโ่ปร่งใส 

     

38 ข้าพเจ้าประสานงานให้บคุคลอ่ืนท างานร่วมมือกนัเป็นทีม 
เพ่ือบรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 

     

39 ก่อนการท างานแตล่ะครัง้ ข้าพเจ้าจะท าข้อตกลง และ
ก าหนดเปา้หมายร่วมกนั 

     

40 ในการท างานเป็นทีม ข้าพเจ้าจะค านงึถงึวฒันธรรมหรือ
คา่นิยมท่ีดีงามของกลุม่ 

     

41 เม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชาแสดงอาการเครียด ไมไ่หวกบัแรง
กดดนัในการมุง่ผลงาน ข้าพเจ้าจะผ่อนปรนตามสมควร 

     

42 ข้าพเจ้ามอบหมายงาน และจดัวางตวับคุคลผู้ มี
ความสามารถให้เหมาะสมกบังาน และต าแหน่งหน้าท่ี  

     

43 ข้าพเจ้าดแูล เอาใจใสผู่้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิงานได้
ตามแผนท่ีวางไว้ 

     

44 ข้าพเจ้าติดตามงาน และสง่เสริมให้เกิดการประสานงาน
ระหวา่งทีมงานได้เป็นอยา่งดี 
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ข้อ รายการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 

ตรงน้อย
ท่ีสดุ 

ตรงน้อย ตรงพอ 
สมควร 

ตรงมาก ตรงมาก
ท่ีสดุ 

45 เม่ือผู้ใต้บงัคบับญัชาคนใดเกิดข้อขดัข้องในการปฏิบตัิงาน 
ข้าพเจ้าจะให้ความช่วยเหลือ แก้ไขข้อขดัข้องนัน้ให้ลลุว่ง
ด้วยดีเสมอ 

     

46 ข้าพเจ้าให้ก าลงัใจ และสร้างแรงจงูใจให้ทีมงานท างาน
ร่วมกนัได้อยา่งประสาน สามคัคีกนั 

     

47 ข้าพเจ้าพฒันาทีมงาน ให้ท างานบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

              ขอแสดงความขอบคณุอย่างยิ่ง 

(ลงช่ือ)  ร.อ. ศภุกร จนัทราวฒุิกร 
               ( ร.อ. ศภุกร จนัทราวฒุิกร ) 
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ภาคผนวก จ  
คะแนนรายด้านภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
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ตารางคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม : รายด้าน 6 ด้าน และคะแนนรวม ในกลุ่มทดลอง ก่อน 
และหลงัการทดลอง 

  

คนที่ 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

ครองตน ครองคน ครองงาน 

รวม 

ครองตน ครองคน ครองงาน 

รวม ซื่อ 

สตัย์ 

ยตุ ิ

ธรรม 

เคา- 

รพ 

บริ- 

การ 

อ า- 

นาจ 

ร่วมมือ ซื่อ 

สตัย์ 

ยตุ ิ

ธรรม 

เคา- 

รพ 

บริ- 

การ 

อ า- 

นาจ 

ร่วมมือ 

1 23 26 40 28 31 40 188 20 23 43 31 32 40 189 

2 35 26 36 29 38 46 210 35 26 40 31 38 46 216 

3 30 20 32 27 31 39 179 26 20 37 31 35 37 186 

4 28 21 29 23 27 31 159 25 20 34 26 30 32 167 

5 33 25 34 33 37 45 207 34 26 38 33 37 45 213 

6 31 24 38 34 40 50 217 31 27 40 34 40 50 222 

7 28 26 34 32 39 49 208 30 27 37 32 39 49 214 

8 30 24 30 32 35 44 195 32 26 36 33 36 44 207 

9 31 23 32 26 31 36 179 32 24 35 29 34 42 196 

10 31 24 32 28 36 43 194 32 26 37 30 36 46 207 

11 34 25 36 34 37 50 216 34 28 39 35 38 50 224 

12 35 25 30 32 35 44 201 36 27 38 34 37 47 219 

x  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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ตารางคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม : รายด้าน 6 ด้าน และคะแนนรวม ในกลุ่มควบคมุ ก่อน 
และหลงัการทดลอง 

 

คนที่ 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

ครองตน ครองคน ครองงาน 

รวม 

ครองตน ครองคน ครองงาน 

รวม ซื่อ 

สตัย์ 

ยตุ ิ

ธรรม 

เคา- 

รพ 

บริ- 

การ 

อ า- 

นาจ 
ร่วมมือ 

ซื่อ 

สตัย์ 

ยตุ ิ

ธรรม 

เคา- 

รพ 

บริ- 

การ 

อ า- 

นาจ 
ร่วมมือ 

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 

x  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 



 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ร้อยเอก ศภุกร  จนัทราวฒุกิร 
วัน เดอืน ปี เกิด 12 สงิหาคม 2519 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ. 2546     เปรียญธรรม 9 ประโยค  
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