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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั งนี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หา
คุณลักษณะภาวะผู้น ำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อพัฒ นาและนำเสนอรูปแบบการ
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น ำทางจริ ย ธรรมเชิ ง พุ ท ธสำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบ
*
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ผสมผสาน (Mixed - Methods Research) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
และกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในเขต
ตรวจราชการที่ 18 จำนวน 4,305 คน กำหนดตัวอย่างโดยการเปิดตาราง Yamane (1973) ได้
จำนวน 366 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม ชุ ด ก สอบถามผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ชุด ข ครูวิชาการ และ ชุด ค กรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย พัฒนารูปแบบการพัฒ นาภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธ
สำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้า งและสนทนากลุ่ ม (FGD)
ประเมินความเหมาะและความเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 9 รูป/คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ร ะดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น ำทาง
จริยธรรม เชิงพุทธระดับมาก คือ ด้านมัททวะ ด้านขันติ ด้านอวิหิงสา ด้านตปะ ด้านปริจจาคะ
และด้านอักโกธะ ระดับปานกลาง คือ ด้านศีล และ ระดับน้อย คือ ด้านอวิโรธนะ ด้านอาชชวะ
และด้านทาน
2. การวิเคราะห์ระดับปฏิบัติจริงที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธ
เพื่ อยกร่างรูป แบบการพั ฒ นาคุณ ลั กษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุท ธสำหรับผู้ บริห าร
สถานศึกษา ระดับ ประถมศึกษา สั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี
วิธีการพัฒนา ดังนี้ 1) ด้านอวิโรธนะ คือ วิธีการฝึกฝนตนเอง กิจกรรมพัฒนาจิตและการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง วิธีการพัฒนา 2) ด้านอาชชวะ คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง กิจกรรม
พัฒนาจิตและวิธีการฝึกฝนตนเอง และวิธีการพัฒนา และ 3) ด้านทาน คือ กิจกรรมพัฒนาจิต
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและวิธีการฝึกฝนตนเอง
3. การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ง
ได้ผ่ านการประเมิน ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ จนได้รูป แบบการ
พัฒนาฯ ฉบับสมบูรณ์
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, จริยธรรมเชิงพุทธ, ผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
The objectives of this study were: 1) to study the current conditions and
problems of Buddhist leadership characteristics for Primary School Directors
under Office of Basic Education Commission, 2) to develop and to suggest a
model for leadership traits development of Buddhist leadership characteristics
for Primary School Directors under Office of Basic Education Commission. The
methodology of the study was mixed method research. Population includes
elementary school administrators’ academics and school board members
under Office of The Basic Education Commission, located in the inspection area
no 18 number 4305 people set the sample by opening the Yamane (1973) for
366 people. The use in the research is a set of questionnaires. A. inquire for the
school administrator B.E. educational institution analyze data by using
percentage analysis, average value, development of Model of Buddhist Ethical
Leadership Development for Elementary School Administrators by struggling
interview and group discussion (FGD) assess the suitability and feasibility of a
number of qualified and relevant person 9 people.
The results were that:
1. the Buddhist leadership for School Directors rules which were
classified into 3 groups, firstly, the 6 high Buddhist leadership for School
Directors features which were: 1) Maddava (gentleness), Khanti (forbearance),
Avihimsa ( non-violence) , Tapa ( self-controlling) , Pariccāga ( altruism) , and
Akkodha ( non-anger) . Secondly, a medium Buddhist leadership for School
Directors feature which was the Sīla (morality). The final group was the 3 low
Buddhist leadership for School Directors features which were: 1) Avirodhana
(uprightness), 2) Ājjava (honesty), and 3) Dāna (charity).
2. The nine in-depth interviews and focus groups in order to evaluate,
the most appropriate a Buddhist Leadership Development Model for Primary
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School Directors under Office of Basic Education Commission found that the 3
low Buddhist leadership for School Directors features which were: Avirodhana
(uprightness), Ājjava (honesty), and Dāna (charity). Therefore, the model of
Buddhist Leadership development methods of Primary School Directors under
Office of Basic Education Commissionwas comprised of 3 steps which were:
Avirodhana (uprightness) is practicing yourself in development mind activities
and learning from practice, Ājjava (honesty) is being honest and sincere towards
others by practicing yourself in development mind activities and learning from
practice, and the Dāna ( charity) is practicing yourself in development mind
activities and learning from practice.
3. This research obtained the verify and evaluate the appropriateness
and feasibility of the Buddhist Leadership Development completed model for
Primary School Directors under Office of Basic Education Commission.
Keywords: Leadership, Buddhist ethical, Elementary School Administrators

บทนำ
ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่นับวันจะทวีความรุนแรงและ
รวดเร็วขึ้น องค์การส่วนใหญ่ต่างก็มองหาผู้บริหารที่มีความรอบรู้ในเชิงวิชาการและเชิงบริหาร
ที่มีความสามารถในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยมักจะละเลยเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญมากที่ผู้บริหารทุกคนควรจะต้องมี ในสภาพสังคมไทยปัจจุบั น
เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในทางเลือกระหว่างผู้หารที่มีจริยธรรม (Ethics) กับผู้บริหารที่
มีความสามารถ (Competent) ซึ่งคงไม่แปลกที่จะมีเสียงจากสังคมที่ต้ องการได้ ผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติพร้อมทั้งสองประการ คือ ทั้งเก่งและดี (สิวลี ศิริไล, 2550) อย่างไรก็ตามในโลกแห่ง
ความเป็นจริง มักจะไม่พบคุณสมบัตทิ ี่สมบูรณ์ดังกล่าวในผู้บริหารในทุกระดับ และยังพบอีกว่า
ผู้บริหารในปัจจุบันส่วนใหญ่มักมีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านความสามารถนำด้านจริยธรรม ทั้งนี้
เป็ น เพราะความกาวหน้ า บนความเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลกอั น เนื่ อ งมาจากความเป็ น
โลกาภิวัตน์ (Globalization) ความเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร (IT society) ความเจริญก้าวหน้า
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ทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T period) ค่านิ ยมแบบวั ต ถุนิยม (Materialism) หรือ
แม้แต่กรณีการมีจุดมุ่งหมายชีวิตแบบสุขนิยมสุดโต่ง (hedonism) เป็นต้น การที่ผู้บริหารใน
ปัจ จุ บั น มี แนวโน้ มหรื อมีค วามโน้ ม เอี ย งของคุ ณ สมบั ติ ของผู้ บ ริห ารทางด้ านความสามารถ
มากกว่าทางด้านจริยธรรมนั้น เกิดจากวิกฤติการณ์ทางสังคมที่เรียกว่าวิกฤติการณ์แห่งการอยู่
ร่วมกัน อันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาของโลกในปัจจุบันไม่ได้เอาการอยู่ร่วมกันเป็นที่ตั้ง แต่เอา
เศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง ระบบจึงไปทำลายวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันหรือศีลธรรมของมนุษยชาตินั้นเอง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ประเทศ มี แนวทางที่ ส ำคัญ คื อปรั บ เปลี่ ย นค่านิ ยมคนไทยให้ มี คุณ ธรรม จริยธรรม มี วินั ย
จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ , 2560) ส่ ว นในด้ านการศึก ษานั้ น พระราชบั ญ ญั ติ การศึก ษาแห่ งชาติ และแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2552) ระบุว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และเป้าหมายยุทธศาสตร์ป ระการหนึ่งของข้อเสนอการปฏิรูปการศึ กษาใน
ทศวรรษที่ 2 คือ การให้คนไทยยุคใหม่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสำนึก
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์” (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
ในอดี ต สั งคมได้ ม องว่ าผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ปั ญ หาด้ านจริ ย ธรรมคื อ ขาดความ
รับผิดชอบ ติดอบายมุข ชอบดื่มสุรา ขาดความเมตตาเห็นแก่ตั วและมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้ นบ่อย
(อรพินธ์ สพโชคชัย, 2541) จากการศึกษาจากเอกสารพบว่ ากรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาทำผิด
มากที่สุดได้แก่ ทุจริตการประพฤติผิดระเบียบ กระทำผิดทางเพศ กรณีชู้สาว อนาจาร และ
คอร์รัปชั่นในพัสดุก่อสร้าง (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,
2550) ส่วนหนึ่งก็ยังคงประพฤติปฏิบัติตนขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมจริยธรรมไม่น้อยนับวันจะ
ทวีจำนวนมากขึ้นพร้อมกับความเสื่อมโทรมในระดับที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการศึกษา
ในปัจจุบันยังขาดมิติทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่มาก เนื่องจากบุคคลในสังคมมี การประพฤติ
ปฏิบั ติตนเบี่ ย งเบนจากบรรทั ด ฐานที่สั งคมวางไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะคุณ ธรรม จริยธรรมลด
น้อยลงไปจากจิตใจ ทำให้เกิดปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนานัปการ
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สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นความหวังของการเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
จริ ย ธรรมต่ อ ครู นั ก เรี ย นและบุ ค คลอื่ น ในสั ง คม สอดคล้ อ งกั บ คำกล่ า วของ Thomas
Sergiovanni ที่กล่าวว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะต้องมีข้อกำหนดที่เป็นพันธสัญญาร่วมกัน
ของทุกคน โดยพันธสัญญาดังกล่าวเป็นแกนของค่านิยมสำคัญในโรงเรียน และสามารถใช้เป็น
เกณฑ์ ม าตรฐานอ้ า งอิ งในการตั ด สิ น ใจว่ าพฤติ ก รรมหรือ การกระทำใดของสมาชิ ก ผิ ด ถู ก
เหมาะสมหรื อไม่ในเชิ งจริย ธรรม (Thomas, J. Sergiovanni, 1992) ผู้ บริห ารจึงมีบ ทบาท
สำคัญยิ่ง ไม่เพียงแต่ จัดทำข้อพันธสัญญาของโรงเรียน แต่ต้องให้การสนับสนุนอย่างแข็งขัน
และให้มีผลนำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเมื่อมีผู้ฝ่าฝืนต่อพันธสัญญาดังกล่าว ผู้นำต้อง
กล้าตัดสินใจใช้มาตรการเฉียบขาดต่อผู้นั้น แต่ที่สำคัญที่สุด (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒ น์ , 2550) คือ
การประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรมแก่คนทั่วไปซึ่งการจัดการดังกล่าวจึง
ต้องเริ่มที่ผู้บริหารซึ่งเป็ นผู้กำหนดชะตากรรมทั้งของตัวผู้บริหารขององค์กร ถ้าองค์กรใด มี
ผู้บริหารที่เปี่ยมไปด้วยภาวะผู้นำ (Leadership) องค์การนั้น ๆ ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แต่
ถ้าการณ์นั้นกลับเป็นไปทางตรงข้าม องค์กรนั้น ๆ ก็จะย่อมพบแต่ความล้มเหลว ผู้บริหารกับ
ผู้นำก็คือคนคนเดียวกัน ทำหน้าที่เหมือนกัน (ว.วชิรเมธี, 2552)
ภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห าร มี อิ ท ธิ พ ลในการที่ จ ะจู ง ใจให้ บุ คลากรร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรด้วยความเต็มใจ เพื่อให้กิจกรรมต่าง
ๆ ภายในองค์กรดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จำเป็นจะต้องมี
ผู้บริห ารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และจะต้องสร้างลั กษณะความเป็นผู้นำให้ เกิดขึ้นกับ
ตัวเองภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับความสำเร็จใน
ระยะยาวขององค์กร โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาได้ให้ ความสำคัญกับความเป็นผู้นำทาง
การศึกษาและพัฒนาตนเอง พระพุทธองค์ทรงวางระบบการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ โดยใช้
หลักไตรสิกขา หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์มีปรากฏพระสูตรต่าง ๆ ใน
คัมภีร์พระไตรปิฎก เช่น อัคคัญสูตร เป็นต้น หลักธรรมที่แสดงถึงภาวะผู้นำมีปรากฏในพระสูตร
อื่น ๆ เช่น ลักขณะสูตร สัปปุริสสูตรรวมถึงทศพิธราชธรรม 10 ประการ (ไพโรจน์ พรหมมีเนตร
, 2552)
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งมี ความสนใจที่ ศึก ษาคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น ำทางจริยธรรมเชิงพุ ท ธ
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน เพื่อพัฒนาและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธ
สำหรับ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา สั งกั ดสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณลักษณะภาวะผู้นำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธ
สำหรับ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา สั งกั ดสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed - Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ตั้งอยู่ในเขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี) จำนวนรวม
ทั้ ง สิ้ น 4,305 คน (สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, 2560) (สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปี 2560) กำหนดตัวอย่างโดยการเปิดตาราง Yamane
(1973) ได้ ตั ว อย่ า งรวมทั้ ง สิ้ น 366 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามชุ ด ก
(สำหรับ ผู้ อำนวยการสถานศึกษา) ชุด ข (สำหรับครูวิช าการ) และ ชุด ค (สำหรับประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา) แปลความหมายมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับตามแบบ ลิเคิร์ต
(Likert Five Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) เก็บข้อมูลโดยจัดส่งทางไปรษณีย์และ
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมที่ปฏิบัติจริง
แบบมาตรส่วนประมาณค่าใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) แปลผลของค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ในส่วนพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริง
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ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ตามหลักทศพิธราชธรรม สามารถจำแนกได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบนระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ จริงเกี่ย วกับ พฤติ กรรมที่ แสดง
คุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านทศพิธราชธรรม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ด้าน
ทาน (การให้)
ศีล (การประพฤติอยู่ในศีลธรรมและ
กฎเกณฑ์)
ปริจาคะ (การเสียสละเพื่อส่วนรวม)
อาชชวะ (ความเป็นผู้ตรง)
มัททวะ (ความสุภาพอ่อนโยน)
ตปะ (ความเพียร)
อักโกธะ (ความไม่โกรธ)
อวิหิงสา (การไม่เบียดเบียน)
ขันติ (ความอดทน)
อวิโรธนะ (ความยุติธรรม)
รวมเฉลี่ย

𝑥̅

S.D.

2.02

0.54

ระดับ
การปฏิบัติจริง
น้อย

2.94
3.33
1.92
3.95
3.35
3.22
3.39
3.90
1.84
2.99

0.50
0.48
0.52
0.56
0.54
0.55
0.39
0.50
0.43
0.16

ปานกลาง
มาก
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย
ปานกลาง

ลำดับที่
8
7
5
9
1
4
6
3
2
10

จากตารางที่ 1 แสดงว่าระดับที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะ
ผู้นำทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านทศพิธราชธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับที่ปฏิบัติจริงอันดับ มากที่ผู้บริห ารสถานศึกษาต้อง
ดำรงรักษาไว้ คือ ด้านมัททวะ รองลงมาได้แก่ ด้านขันติ ส่วนที่ต้องนำไปสร้างรูปแบบในการ
พัฒนา คือ ด้านอวิโรธนะ อาชชวะ และทาน ซึ่งมีระดับการปฏิบัติจริงน้อย ตามลำดับ
2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา พบว่ า การวิ เคราะห์ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ที่ แ สดง
คุณ ลักษณะภาวะผู้น ำทางจริย ธรมเชิงพุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ระดับน้อย มาพัฒนาเพื่อยกร่างรูปแบบการพัฒนา ซึ่งมีวิธีการพัฒนา ดังนี้
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2.1 ด้านอวิโรธนะ คือ วิธีการฝึกฝนตนเอง กิจกรรมพัฒนาจิตและการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง
2.2 วิธีการพัฒนาด้านอาชชวะ คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง กิจกรรมพัฒนา
จิตและวิธีการฝึกฝนตนเอง และ
2.3 วิธีการพัฒนาด้านทาน คือ กิจกรรมพัฒ นาจิต การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
และวิธีการฝึกฝนตนเอง และจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รูปแบบการพัฒ นาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิง
พุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
3. การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งได้ผ่ านการประเมิน ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรูป แบบโดยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ได้
รูปแบบการพัฒนา ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งอธิบายรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาจิต (Mind Development Action) เป็นการฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่มุ่ง
เสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และความมีพลังของจิตใจ ให้มี ความสงบเยือกเย็น เช่น การ
ฝึ กสมาธิ วิธีนี้ จ ะทำให้ ภ าวะจิ ตเกิ ดความนิ่ ง เมื่อพบเจอสถานการณ์ ที่ เป็ นอุ ปสรรคในการ
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ดำเนินงาน ผู้ฝึกจะได้พิจารณาไตร่ตรองด้วยสติปัญญาเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ใช้เพียงอารมณ์
แก้ไขปัญหา
2. การฝึ กฝนตนเอง (Self-Training) เป็นการพัฒ นาตนเองสู่ความสำเร็จในอนาคต
การฝึกฝนตนเองเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของแต่ละบุคคล เหมาะกับสภาวการณ์ของ
สังคมปัจจุบัน ความสำเร็จของผู้เรียนด้วยตนเอง มีเงื่อนไขและปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวผู้ฝึกฝนหรือ
ตัว ผู้ เรีย นรู้ เองที่ ต้องมีวินั ย และความมุ่ งมั่นที่ จะฝึกฝนเรียนรู้ด้ว ยตนเอง การฝึ กฝนตนเอง
โดยมากมักจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้หรือการฝึกฝนตนเองในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบก่อน ซึ่งเป็น
สิ่งปลุกเร้าให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้
3. การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Action Learning) เป็ น การสอนที่ มุ่ งจั ด กิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับการดำรงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แนวคิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างมาก
เพราะเหตุว่ามิได้มีการเรียนรู้เฉพาะแนวคิด ทฤษฎีอย่างเดียวแต่ยังเป็นการนำประเด็นปัญหา
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเข้าสู่กระบวนการคิด วิเคราะห์และปัญหาด้วย ซึ่งประโยชน์ที่ได้
โดยตรงคือผู้เรียนมีความเข้าใจในแนวคิดนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งมากกว่าในตำราหรือจากผู้สอนเพียง
ด้านเดียว แต่ยังมีการได้สัมผัสใกล้ชิดกับสภาพความเป็นจริง
จากการประมวลองค์ความรู้วิธีการพัฒนาทั้ง 3 วิธี คือ กิจกรรมพัฒนาจิต การฝึกฝน
ตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปบูรณาการเป็น
รู ป แบบเพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น ำทางจริย ธรรมเชิงพุ ท ธสำหรับ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อภิปรายผล
สภาพปัจจุบัน และปัญหา คุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถ
อภิปรายผล เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ ม ที่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติจ ริ งเกี่ย วกั บ พฤติก รรมที่ แสดงคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น ำมากที่
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาต้อ งดำรงรั กษาไว้ คือ 1) ด้านมัท ทวะ เนื่องจากผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา
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ส่วนใหญ่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยเข้าได้กับคนทุกชนชั้น พูดจา
สุ ภ าพ ไพเราะ ให้ เกี ย รติ กั บ บุ ค คลทั่ ว ไป เพราะต้ อ งพบปะ พู ด คุ ย กั บ บุ ค คลทั่ ว ไปอย่ า ง
หลากหลาย ทุกระดับ ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย และเป็นบุคคลที่
เป็นตัวอย่างแก่สังคม ดังนั้น ระดับปฏิบัติจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำ
ทางจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาจึงอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุด 2) ด้านขันติ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น หั ว หน้ าสถานศึ ก ษาต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา นั ก เรี ย น
กรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาอย่างหลากหลาย มาจากต่างถิ่นต่างที่
ย่อมมีปัญหาอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วง และภารกิจในหน้าที่ก ารงานทั้ง
ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนก็มากมายเช่นกันต้องมีความมานะ อดทนในการทำงานให้
ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 3) ด้านอวิหิงสา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ การประพฤติปฏิบัติต่อบุคคล ต่อการทำงาน ต้องยึดหลักความถูกต้อง
ตรงตามระเบียบ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่
เบียดเบียนหรือทำร้ายผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่ลุแก่อำนาจในการลงโทษหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น แต่ถ้า
ผู้บ ริหารสถานศึกษากระทำการดังกล่าวก็จะเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง 4) ด้าน ตปะ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องอยู่ร่วมกับบุคคลตั้งแต่นักเรียน ครู ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐ
และเอกชน ท่ ามกลางการแข่งขัน สู งในด้านคุณ ภาพการศึกษา ดังนั้น ผู้ บ ริห ารต้องมี ความ
กระตือรือร้น มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้านในการทำงาน มีจิตใจจดจ่อกับการทำงาน
มุ่งมั่น ที่จ ะทำงานให้ ส ำเร็จเพื่อพัฒ นาสถานศึกษาให้ คุณ ภาพเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่ว น
5) ด้านปริจ จาคะ ผู้ บ ริห ารสถานศึกษาได้อุทิ ศเวลาในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ เพื่ อประโยชน์ของ
สถานศึกษาอย่างเต็มที่ มีการเสียสละเห็น แก่ป ระโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความรัก
ความสามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ร่ว มงาน มีจิตสาธารณะ รวมถึงส่งเสริมและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม โครงการของชุมชนและสังคม การปฏิบัติดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นที่
ยอมรั บ และศรั ท ธาของหน่ ว ยงานราชการและชุ ม ชน และ 6) ด้ า นอั ก โกธะ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาต้องอยู่ร่วมกับบุคคลหลายระดับต่างจิตต่างใจ การอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาอุปสรรค
ต้องเป็นคนมีเหตุผล มีใจเป็นกลาง มีความสุขุ มจิตใจเยือกเย็น มองโลกในแง่ดี ควบคุมอารมณ์
ไม่ให้โกรธใช้เหตุผลในการตัดสินใจเพราะผู้บริหารต้องระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ตน ถ้าใช้
อารมณ์หรือใช้ความโกรธก็จะเกิดปัญหาและผลกระทบในการปฏิบัติงาน ในข้อ 2) ถึง ข้อ 6) นี้
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ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาปฎิ บั ติ อ ยู่ ในเกณฑ์ ร ะดั บ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ดั ง นั้ น ระดั บ ปฏิ บั ติ จ ริ งเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาจึงอยู่ใน
ระดับมากลดหลั่นลงมาตามลำดับ
2. กลุ่มที่ระดับปฏิบัติจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำปานกลาง
คือ ด้านศีล ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติศีล 5 เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่
แล้ว จึงไม่มีพบปัญหาในการถือศีลมากนัก อาจจะมีผู้บริหารสถานศึกษาส่วนน้อยที่ปฏิบัติผิด
ศีลที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ จึงเป็นสาเหตุให้ระดับปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำปานกลาง
3. กลุ่มที่ระดับปฏิบัติจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำอยู่ในระดับ
น้อย คือ1) ด้านอวิโรธนะ พบว่า ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องโดยไม่มีอคติต่อ
ผู้ร่วมงาน ปฏิบั ติงานโดยยึดหลักความถูกต้องถึงแม้จะไม่ถูกใจผู้ให้หรือผู้มีส่ วนในการให้ ผล
ประโยชน์แก่ตน ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอิทธิพล ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้นำทาง
จริยธรรมอยู่ในระดับปฏิบัติน้อยที่สุด อาจสืบเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่กลัวเกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงต่อหน้าที่การงานของตน กลัวถูกสั่งย้าย กลัวถูกร้อ งเรียน จึงปฏิบัติ
ตนคล้อยตามผู้บั งคับบั ญ ชา ผู้มีอุป การคุณ หรือผู้ มีอิทธิพลในชุมชน ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าขาดความ
ยุติธรรมหรือถูกต้องตามหลักธรรมาภิ บาล ดังนั้นระดับปฏิบัติจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดง
คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น ำทางจริ ย ธรรมเชิ งพุ ท ธของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึงอยู่ ในระดั บ น้ อ ย
2) ด้านอาชชวะ ผู้บริหารสถานศึกษาบางครั้งการวินิจฉัยสั่งการ การมอบหมายงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นจะต้องใช้ความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ จึงไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ จึงทำให้ผู้ร่วมงานมองภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้เผด็จการ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้นำทาง
จริยธรรมอยู่ในระดับ ปฏิบัติน้ อย และ 3) ด้านทาน ผู้บริหารสถานศึกษามีภ ารกิจงานที่ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบหลายด้ า น จึ ง ไม่ มี เวลาให้ แ ก่ ผู้ ร่ ว มงานในการเข้ า พบและรั บ ฟั งปั ญ หาต่ า ง ๆ
เท่าที่ควร รวมถึงไม่ค่อยมีเวลาให้ความช่วยเหลือในการทำงานหรือชี้แนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ ขาดขวัญ กำลั งใจและการปฏิสัมพั นธ์ที่ดีต่อกัน จึงทำให้ ผู้ บริห าร
สถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย
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ดังนั้น ต้องนำคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรม ด้านอวิโรธนะ ด้านอาชชวะ และ
ด้านทาน ของผู้บริหารสถานศึกษาไปสร้างรูปแบบในการพัฒนาซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับอุทัย โล้วมั่นคง ซึ่งทำการวิจัยเรื่อง การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำ
ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธ
ศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู้นำทาง
จริ ย ธรรม ด้ า นทาน อั ก โกธะ อวิ โ รธนะ และอาชชวะและนำเสนอแนวทางการพั ฒ นา
คุณลักษณะดังกล่าวด้วยแนวทางตามกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรม
ตามแนวพุทธศาสนาที่มีรายละเอียดของสาระใน 4 ขั้นตอนคือ 1) แนวทางการประเมินความ
จำเป็ น ในการพั ฒ นา 2) แนวทางการออกแบบการพั ฒ นา ประกอบด้ ว ย เนื้ อ หาสาระใน
หลั กสูตร วิธีการพัฒ นาการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงใจให้ ผู้รับการพัฒ นา การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณสมบัติของวิทยากรหรือผู้ดำเนินการพัฒนา และอุปกรณ์
และเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนา 3) แนวทางการดำเนินการพัฒนาประกอบด้วยกิจกรรมที่
จำเป็ น ก่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ลั กษณะภาวะผู้ น ำ กิ จ กรรมที่ จ ำเป็ น ระหว่างเข้ารั บ การพั ฒ นา
คุณลักษณะภาวะผู้นำ และกิจกรรมที่จำเป็นหลังเข้ารับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำ และ
4) แนวทางการประเมินผลการพัฒนาประกอบด้วย การประเมินในระหว่างการพัฒนา และการ
ประเมินและติดตามผลหลังการพัฒ นา (อุทัย โล้วมั่นคง, 2553) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของวรภาส ประสมสุข ที่ได้วิจัยเรื่อง หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม
พบว่า หลักทศพิธราชธรรมนั้นมีความสอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง
การครองตนและครองคน นอกจากนี้ ผ ลการประเมิ น ความต้ อ งการจำเป็ น ในการพั ฒ นา
คุณลักษณะภาวะผู้นำตามแนวพุทธศาสนาโดยหลักทศพิ ธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
พบว่า คุณ ลักษณะที่จำเป็น ที่ต้องได้รับการพัฒ นาคือ ทาน อักโกธะ อวิโรธนะและอาชชวะ
(วรภาส ประสมสุข, 2554) และสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ Karianne Kalshoven
ได้วิจัย เกี่ยวกับ ผู้น ำเชิงจริยธรรมส่วนใหญ่จ ะศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้นำในลั กษณะ
ดังกล่าวมากกว่าการศึกษาที่ปัจจัยสาเหตุ ผู้วิจัยเรื่องนี้ จึงมุ่งที่จะศึกษาบุคลิกลักษณะของผู้นำ
ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของพฤติกรรมของผู้นำเชิงจริยธรรม โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของผู้นำและพฤติกรรมของผู้ นำเชิงจริยธรรม โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
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ดังนี้ 1) ผู้นำจะประเมินตนเองโดยใช้แบบวัดคุณลักษณะของผู้นำที่ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
คุณลักษณะจำนวน 5 ด้าน 2) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินพฤติกรรมของผู้นำในเชิงจริยธรรม
การศึกษาส่วนที่ 1 ใช้แบบวัดความเป็นผู้นำเชิงจริย ธรรมหลากมิติ พบว่า องค์กรควรเลือกผู้นำ
ที่มีความยุติธรรม กระจายอำนาจ และมีบทบาทที่ชัดเจน การเลือกและพัฒ นาผู้บริหารที่มี
พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีจริยธรรมในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญเท่า ๆ กับการที่ปล่อยให้
ผู้บริหารที่ไม่มีคุณธรรมสร้างความเสียหายและให้แก่องค์กรตลอดจนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
(Karianne Kalshoven, 2010)

สรุป
การศึกษา “รูป แบบการพัฒ นาคุณ ลั กษณะของผู้น ำทางจริยธรรมเชิงพุ ทธสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
มีข้อสรุป ดังนี้
ผลจากการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น ำทางจริ ย ธรรมเชิ ง พุ ท ธสำหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษาระดั บ ประถมศึก ษา สั งกั ดสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน โดย
กระบวนการศึกษาเอกสารงาน วิจัยที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่มย่อยพบว่า ระดับที่ปฏิบัติ
จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมของผู้บริห ารสถานศึกษา
สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ระดับปฏิบัติจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ
ภาวะผู้ น ำมาก จำนวน 6 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นมั ท ทวะ (ความสุ ภ าพอ่ อ นโยน) 2) ด้ า นขั น ติ
(ความอดทน) 3) ด้านอวิหิงสา (การไม่เบียดเบียน) 4) ด้านตปะ (ความเพียร) 5) ด้านปริจาคะ
(การเสียสละเพื่อส่วนรวม) 6) ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ) ซึ่งเป็นคุณลักษณะภาวะผู้นำทาง
จริยธรรมเชิงพุทธที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำรงรักษาไว้ กลุ่มที่ 2 ระดับปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำปานกลาง จำนวน 1 ด้านคือ ด้านศีล (การประพฤติ
ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมและกฎเกณฑ์) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติศีล 5
เป็ น กิจ วัต รประจำวัน อยู่ แล้ ว แต่ก็ อาจจะมีผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาส่ ว นน้ อยที่ ป ฏิบั ติผิ ดศีล ที่
ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ และกลุ่มที่ 3 ระดับจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำ
น้อย จำนวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านอวิโรธนะ (ความยุติธรรม) 2) ด้านอาชชวะ (ความเป็นผู้ตรง)
และ 3) ด้านทาน (การให้) ดังนั้น ต้องนำคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมทั้ง 3 ด้านไปสร้าง
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รูปแบบการพัฒ นาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาสังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้
เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม 3 วิธีคือ วิธีการฝึกฝนตนเอง กิจกรรมพัฒนาจิต และการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง ทำการสนทนากลุ่ม (FGD) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่านได้ร่วมกันอภิปราย
สรุ ป และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น ำทางจริ ย ธรรมเชิ ง พุ ท ธสำหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และทำการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒ นา
ภาวะผู้ น ำทางจริ ย ธรรมเชิ ง พุ ท ธสำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3
ด้ าน ดั งนั้ น จึ งสามารถนำรู ป แบบที่ ค้ น พบจากการศึ ก ษาไปใช้ เพื่ อ เป็ น รู ป แบบการพั ฒ นา
คุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัด
สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ให้ มีคุณ ลั กษณะภาวะผู้ นำที่มีคุณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. เชิงนโยบาย ตามแนวนโยบายกระทรวงศึ กษาธิการ ด้านการส่ งเสริมคุณ ธรรม
จริยธรรม ว่า สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้พัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของคน โดยนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จากการวิจัยพบว่า
ระดับปฏิบัติจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธ น้อย
จำนวน 3 ด้าน คือ คือ ด้าน อวิโรธนะ (ความยุติธรรม) ด้านอาชชวะ (ความเป็นผู้ตรง) ด้าน
ทาน (การให้ ) ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาโดยใช้ รู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น ำทาง
จริย ธรรมเชิงพุ ทธสำหรับ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา ไปใช้ในการพั ฒ นาผู้ บ ริห ารและพฤติกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของสถานศึกษา และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา ควรนำผลวิจัยนี้ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาข้าราชการครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. เชิงปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรม
ของผู้บริหารเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมคุณลักษณะภาวะผู้นำ
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ทางจริยธรรมให้สูงขึ้น และควรส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษานำคุณลักษณะภาวะผู้นำทาง
จริยธรรมของผู้บริหารมาประยุกต์ใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนและในการทำงาน
วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมเชิงพุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
นั้น วิธีที่มีความเหมาะสมทั้งการพัฒนาด้านทานมี 3 วิธีคือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การ
ฝึ กฝนตนเองและกิ จ กรรมพั ฒ นาจิ ตนั้ น สามารถพั ฒ นาวิธีใดก่ อนหลั งก็ ได้ ขึ้นอยู่กับ บริบ ท
สถานการณ์และความจำเป็น แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ได้รับด้านความรู้ วิธีการพัฒนา ผลจากการ
พัฒนา และจุดหมายปลายทางสุดท้ายคือให้เกิดความยั่งยืน คือเกิดจากจิตใจและปฏิบัติจนเป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ ดังตัวอย่างเช่น จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านทาน พบว่า
ให้ เวลาแก่ผู้ ร่ วมงานในการเข้าพบและรั บ ฟังปั ญ หาอยู่เสมอแม้ จะไม่เกี่ยวข้องกั บเรื่องงาน
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการทำงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแม้จะไม่ใช่หน้าที่
ของตนเองโดยตรงและให้โอกาสในการปรับปรุงข้อผิดพลาดอยู่เสมอ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามี
คุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมอยู่ในระดับปฏิบัติน้อยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ขาดคุณลักษณะภาวะทางจริยธรรมด้านทาน แนวทางแก้ไขโดยการให้ผู้บริหารสถานศึกษารู้จัก
ตนเองด้วยวิธีการพัฒนาจิต การฝึกฝนตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อนำสู่การ
พั ฒ นาตนเอง เช่ น ฝึ ก การให้ ท าน ฝึ ก การให้ อ ภั ย ฝึ ก การให้ โอกาสกั บ บุ ค คลในการแก้ ไข
ข้อผิดพลาด ผู้บริหารสถานศึกษาควรฝึกตนเองจนเป็นอุปนิสัยจนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง
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