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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ใช้แนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี เพื่อศึกษาถึงนิยามความหมาย และปัจจัย
ของภาวะผู้น�าเชิงพุทธกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวกที่เป็นผลมาจากการใช้ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
และมีวตั ถุประสงค์ คือ1) เพือ่ ศึกษาความหมาย องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ และภาวะผูน้ า�
เชิงพุทธส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�า
เชิงพุทธ และ 3) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมที่ช่วยส่งเสริมภาวะผู้น�าเชิงพุทธของพนักงาน
โดยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ
การฝกอบรมภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ หมายถึง กระบวนการทีบ่ คุ คลใด
บุคคลหนึ่งพยายามใช้ สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของตนชี้น�า ผลักดันให้
บุคคลอืน่ หรือกลุม่ บุคคลอืน่ มีความเต็มใจ กระตือรือร้นในการท�าสิง่ ต่างๆ ตามทีต่ นต้องการ และ
น�าพากันไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายทีด่ งี าม ประกอบด้วย ไตรสิกขา 3 และพรหมวิหาร 4 2) ผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�าเชิงพุทธจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงาน จ�านวน 185 คน
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงพุทธสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี
หรือโมเดลมีความเทีย่ งตรงซึง่ มีคา่ สถิติ Chi-square = 0.54, df =1, P-value = 0.460, RMSEA = 0.000
และ 3) ผลจากการฝกอบรมภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ พบว่า ระดับคะแนนภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ ในการทดลอง
ทั้ง 3 ระยะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังจากการฝกอบรม
แต่ละครั้ง พนักงานจะมีคะแนนภาวะผู้น�าเชิงพุทธสูงขึ้น
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Abstract
The objectives of this mixed method research study were 1) to study the Buddhist
Leadership (BL) in terms of its definitions, components, and consequences towards Positive
Organizational Behavior (POB), 2) to analyze the confirmatory factor of Buddhist leadership,
and 3) to develop a training program to encourage Buddhist leadership in employees.
Data was collected from 185 staff through in-depth interview, literature review, confirmatory factor analysis, and training. The results revealed that 1) the Buddhist leadership was
defined as a process that individuals contribute their intellect, goodness, and knowledge
to motivate others’ enthusiasm and willingness in order to meet their mutual aims under
the Three practices and Four sublime states of mind, 2) there was a significant correlation
between Buddhist leadership factors and empirical data at high level (Chi-square = 0.54,
df =1, P-value = 0.460, RMSEA = 0.000), and 3) a significance difference was found in
Buddhist leadership scores of participants at 0.01 level. The participants gained higher
Buddhist leadership scores after each training.
Keywords : Buddhist leadership, positive organizational behavior, happiness at work.
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บทน�า
นักวิจัยองค์การและผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ในองค์การ ซึง่ เป็นปัญหาส�าคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อเนือ่ งมาสูอ่ งค์การ นอกจากนี้ นักวิจยั ทางสังคมศาสตร์
ส่ ว นใหญ่ (จิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยาสั ง คม อาชญาวิ ท ยา และการจั ด การ) ได้ ศึ ก ษา
ถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องและได้อธิบายในลักษณะที่หลากหลาย พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้
มีขอบเขตจากการละเมิด หรือการฝ่าฝืนสัญญา “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” ค�ากล่าว
ของท่านพุทธทาส ทีส่ ะท้อนถึงความเสือ่ มถอยทางศีลธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเสือ่ มถอย
ทางศีลธรรมของเด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ให้เห็นอย่างดาษดื่นในสังคมปัจจุบัน เด็กและเยาวชน
นั้นถือเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติ เนื่องจากประชากรของประเทศจะเป็นเด็กและเยาวชน
เสียส่วนใหญ่และการพัฒนาประเทศจะขึน้ อยูก่ บั เด็กและเยาวชนเหล่านี้ หากสามารถแก้ไขปรับปรุง
เด็กและเยาวชนให้ดีเสียตั้งแต่วันนี้ในอนาคตประเทศชาติก็จะมีผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ อยู่ในศีลธรรม
เคารพต่อกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของสังคม มีความรูค้ วามสามารถ ประกอบอาชีพสุจริต รูจ้ กั เสียสละ
ผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ (ปรัชญา วาที, 2553) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านการศึกษาของชาติ ได้ให้ความส�าคัญ
เกีย่ วกับการพัฒนาบุคคลด้วยกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ซึง่ ตาม
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ คือ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทีม่ งุ่ จัดการศึกษา
ในลักษณะของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นระบบ
เป้ า หมาย คื อ การให้ ค นไทยยุ ค ใหม่ มี ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มและจิ ต ส� า นึ ก
และความภูมิใจในความเป็นไทย (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555 : 114-117)
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารทัง้ ภาครัฐและเอกชนควรต้องมีภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ (The Buddhist Leadership) ได้แก่
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประจักษ์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550 : 95-102)
แต่ อ งค์ ก ารในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง ละเลยการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ใ นที่ ท� า งาน ละเลย
การสร้างความพึงพอใจให้กบั พนักงานแต่กลับเน้นการสร้างผลประกอบการ เน้นปริมาณการผลิต และ
ไม่สร้างความมัน่ ใจ รวมทัง้ ขาดการตัง้ เป้าหมายทีท่ า้ ทายให้กบั พนักงาน พนักงานจึงรูส้ กึ เหมือนถูกทอดทิง้
ขาดความมั่นใจ ขาดการแสดงความคิดเห็น และไม่มีการคิดในเชิงบวก (สาธิต วิทยากร, 2557)
ซึง่ จากการค้นคว้าบทความทางจิตวิทยาของ Luthans & Doh (2009 : 25-30) พบว่า งานวิจยั จ�านวน
มากถึง 375,000 เรื่องเป็นการศึกษาในเชิงลบ (เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว และ
แรงกดดัน) มีเพียง 1,000 เรื่องเท่านั้นที่เป็นการศึกษาเชิงบวก ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
เมื่อเทียบกับการศึกษาในเชิงลบ ซึ่งในความเป็นจริงการศึกษาทางด้านจิตวิทยาเชิงบวกนั้นได้มีประวัติ
ยาวนานกว่า 60 ปีมาแล้ว ซึง่ Wright (2003 : 83-87) ได้กล่าวถึง การศึกษาจิตวิทยาเชิงบวกในหนังสือ
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ที่ชื่อว่า “Toward a Positive Psychology” และ Seligman ประธานสมาคมจิตวิทยาอเมริกา
ได้นา� เสนอมุมมองใหม่ทางจิตวิทยาทีเ่ รียกว่า “จิตวิทยาเชิงบวก” (Positive Psychology) ซึง่ เป็นความคิดใหม่
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของบุคคล รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ทีด่ แี ละป้องกันปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในชีวติ ท�าให้ปจั จุบนั นักจิตวิทยาได้เปลีย่ นความสนใจจากจิตวิทยา
แบบเดิมที่มุ่งแก้ปัญหาของมนุษย์มาสู่จิตวิทยาเชิงบวก ที่มุ่งศึกษาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
และเพิม่ คุณค่าในชีวติ มนุษย์ นักจิตวิทยาองค์การจึงสนใจศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมทางบวกในองค์การ
(Positive Organization Behavior : POB) เพราะพฤติกรรมทางบวกในองค์การเป็นคุณลักษณะ
ของบุคคลที่สามารถวัดและพัฒนาได้ (Seligman, 2002 : 15-18)
จากความส�าคัญดังกล่าวในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการศึกษา และการพัฒนา ภาวะผู้น�า
เชิงพุทธจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษากลุม่ ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับองค์ประกอบของภาวะผูน้ า� เชิงพุทธทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก จากการทบทวนวรรณกรรม
และจากบริบทที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมองค์การเชิงบวก โดยใช้การวิจัยผสานวิธี
ประกอบไปด้วย การวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงทดลอง ซึง่ จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์การและเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดพฤติกรรมองค์การ
เชิงบวกต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาความหมาย องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ และภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ
ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมที่ช่วยส่งเสริมภาวะผู้น�าเชิงพุทธของพนักงาน

วิธีดา� เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจัยครั้งนี้แบ่งการด�าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 3 ข้อ โดยมีการแบ่งรูปแบบการวิจัย ดังนี้
การวิจยั ระยะที่ 1 การศึกษาและอธิบายความหมายเกีย่ วกับภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ การวิจยั
ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Keys
Informant) โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ระหว่าง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง
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แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling
Technique) ท�า ให้ได้จ�า นวนของผู้ให้ข้ อมู ลส� า คั ญ ดั ง นี้ 1) ผู ้ น� า ทางธรรม จ� า นวน 4 ท่ า น
และ 2) ผู้น�าทางโลก จ�านวน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 8 ท่าน
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 ได้แก่
พนักงานกลุ่มในเครือธุรกิจก่อสร้างบริษัทที่ 1 จ�านวน 435 คน และพนักงานกลุ่มในเครือธุรกิจ
ก่อสร้างบริษัทที่ 2 จ�านวน 680 คน รวมทั้งสิ้น 1,115 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2
ได้แก่ พนักงานกลุ่มในเครือธุรกิจก่อสร้างบริษัทที่ 1 โดยมีจ�านวนประชากร โดยปกติการวิเคราะห์
สถิตปิ ระเภทพหุตวั แปร มีขอ้ เสนอว่าควรก�าหนดกลุม่ ตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปรในโมเดล
(Hair, 2006 : 75-76) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ สามารถ
ค�านวณได้ ดังนี้ ด้านภาวะผู้น�าเชิงพุทธ มีจ�านวนตัวแปรทั้งสิ้น 3 ตัวแปรควรมีจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อย 20 x 3 = 60 จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้ท�าการคัดเลือกแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวม
ด้วยตนเอง และคัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ออกมาทั้งสิ้น 185 ฉบับ จากประชากรทั้งหมด
จ�านวน 1,115 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ดังนั้น จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกใช้มีค่าเท่ากับ
185 คน ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด
การวิจยั ในระยะที่ 3 เป็นการวิจยั เชิงทดลอง ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในระยะที่ 4 ได้แก่
พนักงานระดับผู้บังคับบัญชา กลุ่มในเครือธุรกิจก่อสร้างบริษัทที่ 4 จ�านวน 18 คนและกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 4 ได้แก่ พนักงานต�าแหน่งผู้จัดการขึ้นไป กลุ่มในเครือธุรกิจก่อสร้างบริษัท
ที่ 4 จ�านวน 10 คน คัดเลือกโดยวิธีการสมัครใจ
2. เครื่ องมือในการวิจยั
การวิจัยระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ จ�านวน 7 ข้อ
ผู้วิจัยได้เลือกใช้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และใช้วิธีการแบบสามเส้า
(Triangulation)ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงน�าแบบสัมภาษณ์ไป
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช้บันทึกข้อมูลระหว่างการสนทนาและ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล กรอบค�าถามสัมภาษณ์เป็นค�าถามที่เกี่ยวกับความหมาย
ของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ องค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ และผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
การวิจัยระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ และพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ใช้การตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามจากการหาค่าความสอดคล้องของข้อค�าถาม (Index of Item Objective Congruence :
IOC) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน แล้วจึงคัดเลือกเฉพาะข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
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มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 (ศิรชิ ยั กาญจนวาสี, 2543 : 125-220) และปรับปรุงแก้ไขด้านส�านวนภาษา
ตามค�าแนะน�าของผูเ้ ชีย่ วชาญ ผลการทดสอบแบบสอบถามภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ มีคา่ อ�านาจจ�าแนก
อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 จ�านวน 48 ข้อ จากแบบสอบถามทั้งหมด 48 ข้อ (เลือกใช้ทั้งหมด)
และผลการทดสอบแบบสอบถามพฤติกรรมองค์การเชิงบวก มีคา่ อ�านาจจ�าแนกอยูร่ ะหว่าง 0.20 ถึง 1.00
จ�านวน 40 ข้อ จากแบบสอบถามทั้งหมด 40 ข้อ (เลือกใช้ทั้งหมด)
การวิจยั ระยะที่ 3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ
และน�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับพนักงานกลุ่มในเครือธุรกิจ
ก่อสร้างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 15 คน น�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อค�านวณหาค่าอ�านาจ
จ�าแนกน�าแบบสอบถามที่ทดลองแล้ว มาหาค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อค�าถามรายข้อ (Corrected
Item-Total Correlation) ภาวะผู้น�าเชิงพุทธซึ่งชูศรี วงศ์รัตนะ (2553 : 128-132) กล่าวว่า ค่าอ�านาจ
จ�าแนกมีคา่ ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไปถือว่าข้อค�าถามข้อนัน้ มีคา่ อ�านาจจ�าแนกใช้ได้ ปรากฏว่า ผลการทดสอบ
แบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงพุทธ มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 จ�านวน 18 ข้อ
จากแบบสอบถามทั้งหมด 18 ข้อ จึงไม่มีการตัดข้อค�าถามทิ้ง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยทั้ง 3 ระยะ ตั้งแต่เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2556 จนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
การวิจัยระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
การวิจัยระยะที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ ก่อน หลังการฝกอบรม ครั้งที่ 1
และหลังการฝกอบรมครั้งที่ 2 ด้วยตัวผู้วิจัยเอง
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
การวิจัย ระยะที่ 1 การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อหา (Content Analysis) ด้ วยเทคนิ ค
การนับค�าซ�้า
การวิจัยระยะที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis : CFA)
การวิจยั ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมือ่ มีการวัดซ�า้ (Repeated Measures
ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวที่ไม่เป็นอิสระ
จากกัน (t-test for Dependent Sample)
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สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า ส�าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ในครั้งนี้ ได้จ�าแนกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 การบรรยายนิยามความหมายของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
ส่ วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ท�าให้เกิดภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
ส่ วนที่ 3 เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
ส่วนที่ 1 ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ หมายถึง ผู้ที่มีหัวใจที่เสียสละอย่างสูงสุด ท�าให้ลูกน้องเชื่อถือ
ศรัทธา มีสจั จะ สร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจ น�าลูกน้องไปสูท่ างทีถ่ กู ทีค่ วร สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับองค์กร ยึดมั่นในหลักไตรสิกขา 3 และพรหมวิหาร 4
ส่วนที่ 2 จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ ของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 8 ท่าน สามารถ
ประมวลองค์ความรู้ ได้ว่า องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้น�าเชิงพุทธ สามารถแบ่งออกได้
2 มิติ คือ 1. หลักไตรสิกขา 3 ประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา และ
2. หลักพรหมวิหาร 4 ประกอบไปด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ส่วนที่ 3 จากผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก สามารถแบ่งออกได้ 3 ด้าน ดังนี้
1. ต่อตนเอง จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
องค์การเชิงบวกที่มีต่อตัวผู้บังคับบัญชาเองนั้น ได้แก่
1.1 จิตใจสงบ การทีผ่ บู้ งั คับบัญชายึดหลักธรรมะในการปกครองคน จะท�าให้บคุ คลนัน้ มี
พื้นฐานทางจิตใจที่ดีงาม บริหารงานด้วยเมตตาธรรม ให้ทาน น�ามาซึ่งการท�างานที่สบายใจ
ทัง้ ผูส้ งั่ งาน และผูร้ บั ค�าสัง่ “ก็ถา้ เกิดเรารักษาศีลมีสมาธิ จิตใจเราสงบ ยิม้ ตลอดเวลา พอเรายิม้ ตลอดเวลา
ทุกคนก็ใกล้เราเค้าก็มีความสุข ถ้าเกิดเรา กับทุกคน หรือเราคอยต่อว่าคอยตักเตือนคอยสอนว่า
อันนีไ้ ม่ดี อันนีไ้ ม่ถกู ต้อง เค้าก็เครียด งัน้ เรามองในแง่ดี เราต้องบอก ต้องช่วย เราต้องค่อยๆ สอนเค้า
แนะน�าเค้า โดยที่เราท�าให้เค้าดูด้วย”
(อัมรา รอดดารา, 2556, สัมภาษณ์)
1.2 เป็นแบบอย่างทีด่ เี มือ่ ผูน้ า� ยึดถือหลักธรรมในการปฏิบตั จิ ะน�ามาซึง่ การวางอิรยิ าบถ
ทีส่ งบ เรียบร้อย สุขมุ และรอบคอบ จึงท�าให้บคุ คลคนรอบข้างมองเขาเป็นต้นแบบ เกิดความเชื่อถือ
ศรัทธาในตัวผู้น�า “เมื่อเราปฏิบัติดี วางตัวดี คนรุ่นหลัง คนที่เห็นเนี่ยะถือว่าเราเป็นคนดี เค้าว่าเรา
เป็นไอดอล เค้าก็จะท�าตาม ลูกหลานเหลน ก็ท�าตาม”
(พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท, 2556, สัมภาษณ์)
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2. ส่ ง ผลต่ อ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า ภาวะผู ้ น� า เชิ ง พุ ท ธซึ่ ง ผลต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ ท�างานด้วยความเต็มใจ และศรัทธาในตัวผู้น�า
2.1 ท�างานด้วยความเต็มใจพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจ ประสานการท�างานร่วมกัน
เสริมสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะ จากค�าสัมภาษณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้สมั ภาษณ์วา่ “เมือ่ ผูน้ า� วางตัว
เสมอต้นเสมอปลาย ในการท�างานไม่ว่าเพื่อนพ้องคนใหม่คนเก่าก็ปฏิบัติเหมือนกัน ปฏิบัติตน
อย่างงัน้ พูดอย่างงัน้ พูดค�าไหนทีเ่ คยพูดก็เทีย่ วหน้าจะไปพูดก็พดู อย่างงัน้ นัน่ คือสมานัตตตา อันเป็น
หลักธรรมที่สอดคล้องดึงคนรวมเป็นมิตรกัน และอยู่ด้วยกันได้นานสุดท้ายมันก็คือสามัคคีธรรม
ลูกน้องก็พร้อมที่จะร่วมท�างาน”
(พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท, 2556, สัมภาษณ์)
2.2 ศรัทธาในตัวผู้น�า พนักงานมีความเชื่อถือศรัทธาในตัวผู้น�า พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ตามค�าสั่งของผู้น�า จากค�าสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ให้สัมภาษณ์ว่า “ผู้น�าเป็นกลางไม่มองว่า
ใครเป็นญาติเป็นพีน่ อ้ ง เป็นเงินเป็นทอง ไม่เห็นแก่มติ รไม่เห็นแก่ลาภ และก็เอาหลักธรรมเป็นตัวยืน
ความถูกต้องและเที่ยงธรรม พูดได้ว่าคนมีคุณธรรม ลูกน้องพบเห็นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา”
(พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท, 2556, สัมภาษณ์)
3. ส่งผลต่อองค์การจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญพบว่าภาวะผูน้ า� เชิงพุทธส่งผลต่อองค์การ
ได้แก่ เกิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก และเสริมสร้างความสุขในที่ท�างาน
3.1 เกิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการท�ากิจกรรมต่างๆ
ผลักดันให้ทกุ คนในองค์การพร้อมทีจ่ ะทุม่ เทแรงกายแรงใจให้กบั บริษทั ในเชิงบวก และสร้างศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลให้เกิดขึน้ ภายในองค์การ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้สมั ภาษณ์วา่
“ผู้น�าเชิงพุทธจะต้องเป็นคนที่มีทั้งความยุติธรรม มีทั้งความเมตตา มีทั้งความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะ
ครูวา่ ถ้าได้ผนู้ า� อย่างเนีย่ ะ ลูกน้องและองค์กรเนีย่ ะจะเจริญก้าวหน้าแน่นอน คิดว่าส่งผลทางบวกต่อ
องค์การอย่างแน่นอน”
(อัมรา รอดดารา, 2556, สัมภาษณ์)
3.2 เสริมสร้างความสุขในทีท่ า� งานทุกคนท�างานด้วยความเต็มใจ พึงพอใจในตัวผูน้ า� และ
พึงพอใจในบรรยากาศของการท�างานทีเ่ ป็นมิตรมีแต่ความเมตตา มีแต่กลั ยาณมิตรให้แก่กนั จึงน�ามา
ซึ่งความสุขในการท�างาน จากค�าสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ให้สัมภาษณ์ว่า “มันก็จะเกิดเหตุ
ความสุขสงบในการท�างาน จึงเรียกว่าการท�างานคือการปฏิบตั ธิ รรม มันมีธรรมะเป็นตัวน�า ความละอาย
แก่ใจ ความขยัน หมั่นเพียร ท�าให้องค์กรเราเติบโต”
(พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท, 2556, สัมภาษณ์)
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ผลตอ ตนเอง
- จิตใจสงบ
- เปนแบบอยางที่ดี

ผลตอ ผูใตบัง คับบัญชา
- ทํางานดวย ความเต็มใจ
- ศรัท ธาในตัวผูนํา

ภาวะผูนําเชิงพุทธ
ที่สงผลตอพฤติกรรมองคการ
เชิงบวก

ผลตอ องคการ
- เกิดพฤติกรรมองคการเชิงบวก
- เสริมสรางความสุขในที่ท ํางาน

ภาพที่ 1 ภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

ภาพที่ 1 ภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวแปรภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ เมือ่ พิจารณาตัวแปรชุดทีเ่ ป็นองค์ประกอบของตัวแปรภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ
เคราะห์
ข้อมูลการวิจัยระยะที้น่�าเชิพบว่
ประกอบเชิ
งยื นb1,
ยั น ของตั
ว แปรภาวะผู
พบว่า ตัผลการวิ
วแปรองค์
ประกอบของภาวะผู
งพุทา ธการวิ
ทั้งเคราะห์
7 ด้าอนงค์(a1,
a2, a3,
b2, b3
และ b4)้ น� าเชิ ง
ธ เมื่อพิมจพัารณาตั
วแปรชุบดสูทีง่เป็มีนคองค์
ประกอบของตั
้น�าเชิถึงพุง ท0.840
ธ พบว่ าผู้วตัิจวัยแปรองค์
ป ระกอบของภาวะ
มีพุคทวามสั
นธ์ในระดั
่าความสั
มพันธ์วตแปรภาวะผู
ั้งแต่ 0.313
ใช้เกณฑ์
พิจารณา
ผู้น�าเชิงพุทธ ทั้งนของโมเดล
ด้าน ( (Hair, 2006 : 75-76)
และ ดังตารางที
) มีความสั่ 1มพันธ์ในระดับสูงมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่
ความกลมกลื
ถึง

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์พจิ ารณาความกลมกลืนของโมเดล (

ดังตารางที่

ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตารางที่ 1 แสดงค่ า สถิดัตชิ ทนี่ี ใ ช้ ใ นการตรวจสอบค่ า ความสอดคล้ อ งของโมเดลกั
ข้ อ มู ล
เกณฑ์ ท่ ีใช้ พบิจารณา
1. Chi-Squareเชิ
(df)ง ประจั ก ษ์
χ2/df ควรมีค่าน้อยกว่า 2 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p>0.05)
น้อยกว่า 0.08
2. ความคลาดเคลื่อนการประมาณค่าดัโมเดล
ช นี (RMSEA)
เกณฑ์ ท่ ี ใ ช้ พิ จ ารณา
3. ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วน
χ
ควรมี ค่ า น้ อ ยกว่ า
น้อยกว่า 0.05
เหลือมาตรฐาน (SRMR)
มากกว่า 0.90 ไม่ มี นั ย ส�า คั ญ ทางสถิ ติ (
4. ดัชนีประสิทธิภาพ GFI
5. ดัช2.นีประสิ
ทธิภาพ AGFI ่อ นการประมาณค่ า โมเดล มากกว่า 0.90 น้ อ ยกว่ า
ความคลาดเคลื
ค่ า ดั ช นี ร ากของค่ า เฉลี่ ยก�า ลั ง สองของส่ ว น
ผลการวิ
เคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้น�าเชิน้งอพุยกว่
ทธาเพื่อตรวจสอบความตรง
เหลื
อ มาตรฐาน
ของโมเดลสมการโครงสร้
งเชิงเส้านของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
. ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพางเชิงเส้น พบว่า โมเดลสมการโครงสร้ามากกว่
หลังการปรั
องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่
โดยพิจาารณาได้จากค่าไค-สแควร์
. ดั ชบนีโมเดลมี
ป ระสิ ทคธิ วามสอดคล้
ภ าพ

(χ2) ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (χ2 = 0.546, df = 1, p = 0.460) ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา่ เท่ากับ 0.999 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI)
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มีค่าเท่ากับ 0.976 ค่า SRMR มีค่าเท่ากับ 0.007 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.000 ดังตารางที่ 2
และภาพที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสถิตวิ ดั ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบภาวะผูน้ า� เชิงพุทธกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนีความ
กลมกลืน
1. Chi-Square
/ (df)
2. P-value
3. ค่า GFI
4. ค่า AGFI
5. ค่า SRMR
6. ค่า RMSEA

เกณฑ์ ท่ ใี ช้
พิจารณา

χ /df ควรมีค่า
น้อยกว่า 2
> 0.05
> 0.90
> 0.90
< 0.05
< 0.08
2

ก่ อนการปรั บโมเดล

หลังการปรั บโมเดล

ค่ าที่ได้

ผลการพิจารณา

ค่ าที่ได้

ผลการพิจารณา

6.421

ไม่ผ่านเกณฑ์

0.546

ผ่านเกณฑ์

0.000
0.878
0.755
0.048
0.172

ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

0.460
0.999
0.976
0.007
0.000

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลภาวะผู้น�าเชิงพุทธ แสดงให้เห็นว่า โมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ค่าน�า้ หนักปัจจัยทัง้ หมดมีคา่ เป็นบวก ดังภาพที่ 2
0.61

THP
1.00

0.46
0.61

a1

0.63

a2

0.72

a3

0.63

b1

0.32

b2

0.10

b3

0.11

b4

0.20

BL
0.82
0.91

1.00

FSS

0.94
0.89

Chi-Square
0.54,df df= 1,=P-Value
1, P-Value
= 0.46049,
RMSEA = 0.000
Chi-Square = 0.54,
= 0.46049,
RMSEA = 0.000
ภาพที่ 2 แผนภาพโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
ภาพที
่ 2 แผนภาพโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
ผลการวิ เ คราะ ห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของภาวะผู้ น� า เชิ ง พุ ท ธ จ� า นวน องค์ ประ กอบ พ บว่ า ค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง ตัว ด้านมุฑิตา (
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ จ�านวน 2 องค์ประกอบ
พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 7 ตัว ด้านมุทิตา (b3) มีความเที่ยงในการวัด
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�าเชิงพุทธ (BL) มากที่สุด มีค่า R2 = 0.887 รองลงมาคือด้านกรุณา (b2)
มีค่า R2 = 0.829 ด้านอุเบกขา (b4) มีค่า R2 = 0.797 ด้านเมตตา (b1) มีค่า R2 = 0.672 ด้านปัญญา
(a3) มีค่า R2 = 0.373 ด้านศีล (a1) มีค่า R2 = 0.372 และน้อยที่สุดด้านสมาธิ (a2) มีค่า R2 = 0.211
ตามล�าดับ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ทั้ง 7 องค์ประกอบย่อย และ
2 องค์ประกอบหลักดังกล่าว จัดเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงพุทธจริง จึงน�าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า
องค์ประกอบของภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ศีล สมาธิ
ปัญญา เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา องค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ไตรสิกขา 3 และ
พรหมวิหาร 4 มีความตรงเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ องค์ประกอบที่ได้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงพุทธกั บข้อมูลเชิงประจั กษ์
ตารางที
่ 3 บความตรงเชิ
หลังการปรั
โมเดล งโครงสร้างของแบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงพุทธกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังการปรั บโมเดล
ภาพการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยื นยัน
Factor Loading

ตัว
ตัแปร
วแปร

be BL

ภาพการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน

SE

T

be

SE

a1

0.256

-

a2

0.167** 0.034

4.871

a3

0.306** 0.038

8.040

a2
a3
b1

0.167**

T
-

0.034

4.871

b1
b2

0.306** - 0.038 - 8.040
.427 0.070 - 8.330 0.586**

b2
b3

0.586** 0.0440.07011.4408.330
0.504**

b4
b3

0.493**
0.504** 0.0490.04410.06111.440

0.427

Chi-square
= 0.54, df = 1,
b4
0.493**
0.049 10.061
P-value = 0.460, RMSEA = 0.000

1,

SEA =

จากผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย พบว่า องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ ในโมเดลการวัด สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยระยะที่ 1 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท�าการทดลองด้วยการอบรมภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
จากผลการทดสอบคุ
ของแบบสอบถามเพื
่อการวิ
จัย พบว่
า องค์ ป ระกอบของภาวะผู
ผลการวิเคราะห์ขณอ้ มูภาพเครื
ลการวิ่องมื
จยั อระยะที
่ 3 พบว่า การวิ
เคราะห์
ความแปรปรวนเมื
อ่ มีการวัดซ�้ นา้ � าเชิ ง
พุทธ ในโมเดลการวั
ด สอดคล้
องกับข้อของคะแนนภาวะผู
มูลเชิงประจักษ์ และสอดคล้
จัยระยะที
่ 1 ดั ง นั้ น ผูา้ งระหว่
วิ จั ยจึ ง ท�างา การ
(Repeated
Measures
ANOVA)
น้ า� เชิงอพุงกัทบธผลการวิ
เพือ่ ควบคุ
มความแตกต่
ทดลองด้วยการอบรมภาวะผู้น�าเชิงพุทธ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ พบว่ า การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเมื่ อ มี การวั ด ซ้� า (
ของคะแนนภาวะผู้น�าเชิงพุทธ เพื่อควบคุมความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เข้ารับ การฝ กอบรม ทั้ ง
ระยะ คือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองระยะที่ และหลังการทดลองระยะที่ ผลการวิเคราะห์
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บุคคลที่เข้ารับการฝกอบรม ทั้ง 3 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองระยะที่ 1 และหลังการ
ทดลองระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์ Mauchly’s Test of Sphericity = 0.963 , Approx. Chi-Square =
0.302, Sig. = 0.860 เพื่อทดสอบ Shpericity พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างการวัดทั้ง 3 ครั้ง
จึงปฏิเสธการค�านวณ Effect ด้วยค่า F จึงใช้การพิจารณาค่า Epsilon แทน พบว่าค่า Epsilon
มีค่ามากกว่า 0.75 จึงใช้สูตรค�านวณของ Huynh-Feldt
ผลการวิเคราะห์ดว้ ย Huynh-Feldt พบว่าการวัดทัง้ 3 ครัง้ มีคะแนนรวมของภาวะผูน้ า� เชิงพุทธ
ครั้งทีแตกต่
่ ซึ่งาคะแนนของภาวะผู
�าเชิงพุตทิทธในการวั
ดทัจากนั
้ง ครั
มีความแตกต่
งกัานเฉลี
อย่่ยารายคู
งมี น่ ั ยส� า คั ญ ทางสถ
งกันอย่างมีนัยส�าคัญ้นทางสถิ
ี่ระดับ 0.01
้นวิ้งเคราะห์
เปรียบเทียาบค่
ด้ผลการวิ
วย Bonferroni
เคราะห์พบความแตกต่
3 คู่ ดังนี้ ้ นคะแนนรวมของภาวะผู
้น�า ย บเที ย บเป็ น ร
เคราะห์ผลการวิ
ความแปรปรวนเมื
่ อ มี การวัาดงจ�ซ้า� านวน
ของภาวะผู
� า เชิ ง พุ ท ธ โดยการเปรี
เชิงพุทธในการวัดครั้งที่ 1 น้อยกว่าการวัดครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ซึ่งคะแนนของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
ทดสอบภายหลั
างจ�าางกั
นวน
ี่ ระยะก่
บระยะหลั
ในการวัดทั้งงพบความแตกต่
3 ครั้ง มีความแตกต่
นอย่าคูงมี่ ได้
นัยแส�ก่าคัคูญ่ททางสถิ
ติที่รอะดันการทดลองกั
บ 0.01 ผลการวิ
เคราะห์ งการทดลองค
ความแปรปรวนเมื
อ่ มีการวั
ดซ�า้ ของภาวะผู
น้ า� เชิงพุทธ โดยการเปรี
ยบเที่ทยี่ บเป็ระยะหลั
นรายคู่ เมือ่ งทดสอบภายหลั
ง ้ ง ที่ กั บ ระย
ระยะก่
อนการทดลองกั
บระยะหลั
งการทดลองครั
้งที่ และคู
การทดลองครั
พบความแตกต่างจ�านวน 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ระยะก่อนการทดลองกับระยะหลังการทดลองครั้งที่ 1
ทดลองครั
้งที่ อนการทดลองกับระยะหลังการทดลองครั้งที่ 2 และคู่ที่ 3 ระยะหลังการทดลองครั้งที่ 1
คู่ที่ 2 ระยะก่
กับระยะหลั
งการทดลองครัเมื
้งที่อ่ 2ท�าการฝกอบรบภาวะผู้น�าเชิงพุทธให้กับพนักงาน พบว่ า ระดั บ คะแนนภาว
สรุปผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง เมื่อท�าการฝกอบรบภาวะผู้น�าเชิงพุทธให้กับพนักงาน พบว่า ระดับ
พุทธ ในการทดลองทั้ง ระยะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ
โดยหลั ง จากกา
คะแนนภาวะผู ้ น� า เชิ ง พุ ท ธ ในการทดลองทั้ ง 3 ระยะมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ
แต่ละครั
้ง พนั
งานจะมี
ะแนนภาวะผู
เชิงพุทธสู
งขึ้นง ทุพนักครั
้ง ดังภาพที
่ และตารางที
ทางสถิ
ติทกี่ระดั
บ 0.01 คโดยหลั
งจากการฝ้นก�าอบรมแต่
ละครั
กงานจะมี
คะแนนภาวะผู
้น�าเชิงพุท่ ธ
สูงขึ้นทุกครั้ง ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 4
60
50
40
กอนทดลอง
หลังการทดลองครั้งที่ 1
หลังการทดลองครั้งที่ 2

30
20
10
0
คะแนนภาวะผูนําเชิงพุทธ : การทดลองครั้งที่

ภาพที่ 3 ภาพแสดงคะแนนภาวะผู้น�าเชิงพุทธของการทดลองทั้ง 3 ระยะ
ภาพที
่ 3 ภาพแสดงคะแนนภาวะผู้น�าเชิงพุทธของการทดลองทั้ง 3 ระยะ

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อ มีการวัด ซ้�าของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ�้าของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ
Effect
GROUP

Value

F

Pillai’s Trace
0.963
104.131
Wilks’ Lambda
0.037
104.131
Hotelling’s Trace
26.033
104.131
Roy’s Largest Root
26.033
104.131
Mauchly’s Test of Sphericity =0.963 Approx. Chi-Square = 0.302 , Sig.=0.860
Epsilon: Huynh-Feldt = 1.000
Source
Type III
df
Mean
Sum of Squares
Square
Sphericity Assumed
3702.467
2
1851.233
Greenhouse-Geisser
3702.467
1.929
1919.799
Huynh-Feldt
3702.467
2.000
1851.233
Lower-bound
3702.467
1.000
3702.467
Multiple comparisons : Bonferroni : 3>2, 3>1, 2>1
*p < 0.05, **p < 0.01

df

Error df

Sig

2.000
2.000
2.000
2.000

8.000
8.000
8.000
8.000

0.000
0.000
0.000
0.000

F

Sig

139.501**
139.501**
139.501**
139.501**

0.000
0.000
0.000
0.000

1 = ระยะก่อนการทดลอง, 2 = ระยะหลังการทดลองครั้งที่ 1, 3 = ระยะหลังการทดลองครั้งที่ 2
อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงพุทธทั้งจากวิธีการสัมภาษณ์การทบทวน
วรรณกรรม และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ให้ผลที่สอดคล้องกันว่า องค์ประกอบ
ของภาวะผูน้ า� เชิงพุทธประกอบด้วย 2 หลักธรรมใหญ่ๆ คือ 1. หลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และ 2. หลักไตรสิกขา 3 ประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์ (2550 : 63) กล่าวว่า หลักการบริหาร
การศึกษาแนวพุทธธรรมประกอบไปด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นเครื่องธรรมอยู่อย่างประเสริฐ
ธรรมประจ�าใจ หลักความประพฤติทปี่ ระเสริฐบริสทุ ธิ์ มีขอ้ ธรรม 4 ข้อ คือ เมตตา กรุณา มุทติ า และอุเบกขา
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระครูภัทรธรรมคุณ (2554 : 110-125) กล่าวว่า ความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารและครูเกีย่ วกับภาวะผูน้ า� ตามหลักพรหมวิหาร 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี
โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมุทติ า คือ ผูบ้ ริหารพลอยยินดี
เมื่อเพื่อนร่วมงานได้รับต�าแหน่งสูงขึ้นอย่างจริงใจ แสดงความยินดีเมื่อเพื่อนร่วมงานประสบ
ความส�าเร็จอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และทางผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดลพบุรยี ดึ ถือหลัก ไตรสิกขา 3
ในการบริหารจัดการด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเทพปริยัติเมธี (2553 : 87-92) พบว่า
ภาวะของผู้น�าเชิงพุทธที่จะสามารถจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยได้ดีนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มี
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ความสามารถในการน�าหลักธรรมมาใช้ในการปกครองตน ปกครองคน และปกครองงาน โดยมีหลักธรรม
ที่จ�าเป็นต้องน�ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ท� า ให้ เ กิ ด ภาวะผู ้ น� า เชิ ง พุ ท ธ ได้ แ ก่ พรหมวิ ห าร 4
และไตรสิกขา 3 และจากบทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ า� เชิงพุทธส่งผลให้พนักงานเกิดพฤติกรรม
องค์การเชิงบวก ทัง้ ต่อตัวผูบ้ ริหารทีย่ ดึ หลักภาวะผูน้ า� เชิงพุทธเอง ต่อเพือ่ นร่วมงาน และต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ดั ง นั้ น องค์ ก ารควรหั น มาสนใจการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมในการบริ ห ารจั ด การพนั ก งาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้มากขึ้น
ส�าหรับการวิจัยเชิงทดลองในครั้งต่อไป ผู้สนใจศึกษาอาจปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมองค์การเชิงบวกให้มเี นือ้ หาครอบคลุม รวมทัง้ มีการใช้กลุม่ ผูเ้ ข้ารับการทดลองท�ากิจกรรม
ต่อเนือ่ งในแต่ละสัปดาห์ เพือ่ ก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละสะท้อนตัวตนระหว่างกัน หรืออาจเพิม่ ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมผลการทดลองให้ยาวนานมากขึ้น รวมทั้งมีการติดตามผลหลังจากเข้าร่วม
การทดลอง ในรูปแบบการศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
การพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว
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