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วารสารวิชาการ

บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีใช้แนวทางการวิจัยแบบผสานวิธี เพื่อศึกษาถึงนิยามความหมาย และปัจจัยของภาวะผู้น�าเชิงพุทธกับ

พฤติกรรมองค์การเชิงบวกที่เป็นผลมาจากการใช้ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ และมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อบรรยายความหมายและ

องค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชงิพทุธ 2) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมองค์การเชงิบวกทีเ่ป็นผลมาจากการใช้ภาวะผูน้�าเชงิพุทธ และ 3) 

เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การทบทวนวรรณกรรม และ

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั ผลการวจิยั พบว่า 1) นิยามความหมายของ ภาวะผูน้�าเชงิพทุธ หมายถึง กระบวนการที่

บุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามใช้ สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของตนชี้น�า ผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล

อื่น มีความเต็มใจ กระตือรือร้นในการท�าสิ่งต่าง ๆ  ตามที่ตนต้องการ และพากันไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม 2) ปัจจัยที่ท�าให้ผู้น�า

เกิดภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก  คือ การที่ผู้น�าเชิงพุทธยึดหลักธรรมาธิปไตยในการปกครอง  

โดยแบ่งแยกออกเป็น 2 หลักธรรมใหญ่ ๆ ดังนี้ (1). หลักไตรสิกขา 3 ซึ่งประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา และ (2). 

หลกัพรหมวหิาร 4 ซึง่ประกอบไปด้วย เมตตา กรณุา มุทติา และอเุบกขาในการบรหิารจดัการผู้ใต้บังคบับัญชาอย่างเป็นธรรม 

และการปกครองโดยยึดหลักภาวะผู้น�าเชิงพุทธส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ  

ส่งผลต่อตนเอง ส่งผลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา และส่งผลต่อองค์การ อธิบายได้ว่า ภาวะผูน้�าเชงิพทุธทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมองค์การ

เชิงบวกที่มีต่อตนเอง (ตัวผู้บังคับบัญชาเองนั้น) ได้แก่ จิตใจสงบ และเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ ท�างาน

ด้วยความเต็มใจ และศรัทธาในตัวผู้น�า และส่งผลต่อองค์การ ได้แก่ เกิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก และเสริมสร้างความสุข

ในที่ท�างาน 3) ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�าเชิงพุทธจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงาน จ�านวน 

185 คน แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงพุทธสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี หรือโมเดลมีความ

เที่ยงตรงซึ่งมีค่าสถิติ Chi-square = 0.54, df =1, P-value = 0.460, RMSEA = 0.000

คําสําคัญ : ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ พฤติกรรมองค์การเชิงบวก ความสุขในที่ท�างาน
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Abstract
Research used a mixed methods research approach for study the definition and factors of The Bud-

dhist Leadership with Positive Organizational Behavior as a Consequence of Using The Buddhist Leadership 

and the purpose were : 1) To describe the definition of The Buddhist Leadership. 2) To study Positive 

Organizational Behavior as a consequence of using The Buddhist Leadership. 3) To Analyze Confirmatory 

Factor Analysis (CFA) of the Buddhist Leadership by in-depth interview review literature and CFA. The 

results revealed that 1) The definition of The Buddhist Leadership means the process that any person 

attempt to use the wisdom, goodness and knowledge of their and push another person or group are 

willing to do things actively and led to a good aim. 2) The factors that cause of The Buddhist Leadership 

had the two main principles to compound that (1). The three practices to compound that Sila, Samadhi 

and Panya, and (2). Four sublime states of mind to compound that Loving-kindness, Compassion, Sym-

pathetic joy, and Equanimity for managing subordinate fairly and The Buddhist Leadership affecting to 

Positive Organizational Behavior, there were three factors that cause of The Buddhist Leadership affected 

to themselves, subordinate and organization. The Buddhist Leadership affecting Positive Organizational 

Behavior affected to themselves (The Leader) to compound that clam down and good idol, The affected 

to subordinate to compound that willingness to work and faith in the leadership, and the affected to 

Organization to compound that Positive Organizational Behavior and Happy Workplace. 3) The CFA result 

of The Buddhist Leadership from the sample size 185 employees showed that the factor of The Buddhist 

Leadership was concordant with the empirical data in a good criteria or high validity (Chi-square = 0.54, 

df =1, P-value = 0.460, RMSEA = 0.000)

Keywords : The Buddhist Leadership, Positive Organizational Behavior, Happy Workplace   

1. บทน�า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555–2559) ได้จดัท�าขึน้ในช่วงเวลาทีป่ระเทศไทยต้อง

เผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาประเทศในระยะ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการน�าภูมิคุ ้มกันที่มีอยู่  

พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนเพื่อ

เตรยีมความพร้อมคน สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ให้สามารถปรบัตัวรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงได้ 

อย่างเหมาะสมโดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและ

สังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ

ประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นธรรม 

รวมทัง้สร้างโอกาสทางเศรษฐกจิด้วยฐานความรู ้เทคโนโลยี 

นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพืน้ฐานการผลิตและ

การบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ขณะเดยีวกนัยงัจ�าเป็น

ต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลใน

ทางปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม ภายใต้หลกัการพฒันาพืน้ที่

ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย  

ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคม

ไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปรับตัวเข้า

สู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมท้ังภูมิภาคเอเชีย

ทวคีวามส�าคญัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศอตุสาหกรรม

ใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่มประเทศ 

อาเซียน ท่ีมแีนวโน้มเป็นศนูย์กลางการผลติสนิค้าอตุสาหกรรม 

โลกขณะท่ีนโยบายการเปิดประเทศของจนี รัสเซีย พลวัตการ 

ขยายตวัของบราซลิและอนิเดยีและการเพิม่ขึน้ของชนชัน้กลาง
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ในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มก�าลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้  

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส�าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผน

พฒันาฯ ฉบบัที ่11 ได้แก่ การรวมกลุม่ในภมูภิาคเอเชยี ภายใต้ 

กรอบการค้าเสรขีองอาเซยีนกบัจนี ญีปุ่น่ และอนิเดยีและการ

เป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558 รวมทัง้กรอบความร่วมมอื 

อืน่ ๆ  อาท ิกรอบความร่วมมอืเอเชยี-แปซิฟิค จะมผีลกระทบ 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งต้องมีการ 

เตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์และการพฒันากลไกต่าง ๆ  (ส�านกังานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)

“ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” ค�ากล่าวของ

ท่านพุทธทาส ที่สะท้อนถึงความเสื่อมถอยทางศีลธรรมใน

สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสื่อมถอยทางศีลธรรม

ของเด็กและเยาวชน ท่ีมีอยู่ให้เห็นอย่างดาษด่ืนในสังคม

ปัจจบุนัเดก็และเยาวชนนัน้ถอืเป็นก�าลังส�าคญัของประเทศ

ชาต ิเนือ่งจากประชากรของประเทศจะเป็นเดก็และเยาวชน

เสียส่วนใหญ่และการพัฒนาประเทศจะขึ้นอยู่กับเด็กและ

เยาวชนเหล่านี ้ หากสามารถแก้ไขปรบัปรงุเดก็และเยาวชน

ให้ดีเสียตั้งแต่วันนี้ ในอนาคตประเทศชาติก็จะมีผู้ใหญ่ที่ดี

มีคุณภาพ อยู่ในศีลธรรมเคารพต่อกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย

ของสังคม มีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพสุจริตรู้จัก

เสียสละผลประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ 

(ปรชัญาวาท,ี 2553) พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ด้านการศึกษาของชาติ 

ได้ให้ความส�าคัญเกีย่วกับการพฒันาบคุคลด้วยกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อความเจริญ งอกงามของบุคคลและสังคม ซึ่งตาม 

เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาตฉิบบันี ้คอื การเสรมิ 

สร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่มุ่งจัดการศึกษาในลักษณะของ

กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม 

อย่างเป็นระบบเป้าหมาย คือ การให้คนไทยยุคใหม่ม ี

ศลีธรรม คณุธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและจิตส�านกึ และความ

ภมูใิจในความเป็นไทย (ส�านกังานคณะกรรมการการพฒันา

เศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2555) ดงันัน้ ผูบ้รหิารทัง้ภาครฐัและเอกชนควรต้องมภีาวะ

ผู้น�าเชิงพุทธ (The Buddhist Leadership) ได้แก่ ความรู้

ด้านคณุธรรม จรยิธรรม และการปฏิบติัให้เป็นแบบอย่างทีด่ี

ให้ประจกัษ์แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา (สเุทพ พงศ์ศรวีฒัน์, 2550) 

แต่องค์การในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังละเลยการ

พัฒนามนุษย์ในท่ีท�างาน ละเลยการสร้างความพึงพอใจ

ให้กับพนักงานแต่กลับเน้นการสร้างผลประกอบการ เน้น

ปริมาณการผลิต และไม่สร้างความมั่นใจ รวมทั้งขาดการ

ตัง้เป้าหมายท่ีท้าทายให้กบัพนกังาน พนกังานจงึรู้สึกเหมอืน

ถกูทอดทิง้ ขาดความมัน่ใจ ขาดการแสดงความคดิเหน็ และ

ไม่มีการคิดในเชิงบวก (สาธิต วิทยากร, 2549) ซึ่งจากการ

ค้นคว้าบทความทางจิตวิทยาของ Luthans & Doh (2009) 

พบว่า งานวิจัยจ�านวนมากถึง 375,000 เรื่องเป็นการศึกษา

ในเชิงลบ (เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว  

และแรงกดดัน) มีเพียง 1,000 เรื่องเท่านั้นที่เป็นการศึกษา

เชิงบวก ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับการ

ศึกษาในเชิงลบ ซ่ึงในความเป็นจริงการศึกษาทางด้าน

จิตวิทยาเชิงบวกนั้นได้มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปีมาแล้ว

ซึง่ Wright (2003) ได้กล่าวถงึการศกึษาจติวทิยาเชงิบวกใน

หนังสือที่ชื่อว่า“Toward a Positive Psychology” และ 

Seligman ประธานสมาคมจิตวิทยาอเมริกาได้น�าเสนอมุม

มองใหม่ทางจิตวิทยาท่ีเรียกว่า“จิตวิทยาเชิงบวก” (Posi-

tive Psychology) ซึ่งเป็นความคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของบุคคล รวมทั้งมุ่งเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดีและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตท�าให้

ปัจจุบันนักจิตวิทยาได้เปลี่ยนความสนใจจากจิตวิทยาแบบ

เดมิทีมุ่ง่แก้ปัญหาของมนษุย์มาสูจ่ติวทิยาเชงิบวก ท่ีมุง่ศกึษา

เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณค่าในชีวิตมนุษย์  

นักจิตวิทยาองค์การจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมทาง

บวกในองค์การ (Positive Organization Behavior : POB) 

เพราะพฤติกรรมทางบวกในองค์การเป็นคุณลักษณะของ

บุคคลที่สามารถวัด และพัฒนาได้ (Seligman, 2002)

จากความส�าคัญดังกล่าวในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 

การศึกษา และการพัฒนา ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ จะส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

กลุ่มตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิง

พุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก จากการทบทวน

วรรณกรรมและจากบริบทที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

พฤตกิรรมองค์การเชิงบวก โดยใช้การวจัิยผสานวธิ ีประกอบ

ไปด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์การและเป็น
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วารสารวิชาการ

แนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมองค์การ

เชิงบวกต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อบรรยายความหมายและองค์ประกอบของ

ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ     

2.2 เพือ่ศึกษาพฤติกรรมองค์การเชงิบวกทีเ่ป็นผลมา

จากการใช้ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ    

2.3 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะ

ผู้น�าเชิงพุทธ

3. ค�าถามการวิจัย
3.1 ภาวะผู้น�าเชิงพุทธมีลักษณะอย่างไร

3.2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงพุทธ

เป็นอย่างไร

4. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งการด�าเนินการออกเป็น 2 ระยะ 

ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตอบค�าถามการวิจัยทั้ง 2 ข้อ 

โดยมีการแบ่งรูปแบบการวิจัย ดังนี้

การวจิยัระยะที ่1 การศกึษาและอธบิายความหมาย

เกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงพุทธ การวิจัยระยะที่ 1 ได้ท�าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ โดยการเก็บข้อมูลเชิง

คณุภาพด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Indepth Interview) ดงันี้

 1. ผู้น�าทางธรรม   จ�านวน 3 ท่าน

 2. ผู้น�าทางโลก   จ�านวน 4 ท่าน

    รวมทั้งสิ้น   จ�านวน 7 ท่าน

การวจิยัระยะที ่2 การพฒันาเครือ่งมอืวดั ภาวะผูน้�า

เชงิพทุธ โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั กลุม่

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 ได้แก่ พนักงานกลุ่มใน

เครือธุรกิจก่อสร้างบริษัทที่ 1 โดยมีจ�านวนประชากร โดย

ปกตกิารวเิคราะห์สถติปิระเภทพหตุวัแปร มข้ีอเสนอว่าควร

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปรในโมเดล 

(Hair, 2006) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ สามารถค�านวณได้ ดังนี้ ด้านภาวะ

ผู้น�าเชิงพุทธ มีจ�านวนตัวแปรทั้งสิ้น 3 ตัวแปรควรมีจ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 20 x 3 = 60 จะเห็นได้ว่าผู้วิจัย

ได้ท�าการคัดเลือกแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวมด้วย

ตนเอง และคัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ออกมาทั้ง

สิ้น 185 ฉบับ จากประชากรทั้งหมด จ�านวน245 คน ดังนั้น 

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกใช้มีค่าเท่ากับ 185 คน ซึ่ง

ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด

5. ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการด�าเนินวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ที่มีเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย

5.1 ผู้วิจัยนับเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญที่สุดเพราะการ

วิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมผัสกับคนโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัย

จึงได้เตรียมตัวก่อนการเก็บข้อมูล เนื่องจากคณะผู้วิจัยคือผู้

เกบ็รวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลูด้วยตนเอง โดยคณะ

ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมให้กับตนเอง ดังนี้

 5.1.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านภาวะผูน้�าเชงิพทุธเพือ่ให้เกดิความรูท้างทฤษฎแีละ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 5.1.2 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ ร่วมกับศึกษาเอกสาร ต�าราและงานวิจัยเชิง

คณุภาพ พร้อมกบัการรบัค�าช้ีแนะจากอาจารย์ทีป่รกึษางาน

วิจัย

 5.2 เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช้บันทึกข้อมูล

ระหว่างการสนทนากลุม่และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึราย

บุคคล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

 5.3 กรอบค�าถามสมัภาษณ์ เป็นค�าถามทีเ่กีย่วกบั

ความหมายของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ องค์ประกอบของภาวะ

ผู้น�าเชิงพุทธ และผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

วิธีด�าเนินการวิจัย
ผูว้จิยัได้อธบิายจดุมุง่หมายของการสมัภาษณ์ในคร้ัง

นี้และได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส�าคัญซ่ึงผู้ให้ข้อมูลส�าคัญใน

การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้น�าเชิงพุทธ 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. ผู้ให้สัมภาษณ์ทางโลก  

จ�านวน 4 คน 2. ผู้ให้สัมภาษณ์ทางธรรม จ�านวน 3 คน 

ระหว่างเดือนมนีาคม พ.ศ. 2556 จนกระท่ังถึงเดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2556 ด้วยวธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Pur-
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posive sampling) และเลอืกตัวอย่างแบบลกูโซ่ (Snowball 

Sampling Technique) ในการบนัทกึเทปและการจดบันทึก

ตลอดการสนทนา เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลไปวิเคราะห์

ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน แล้วเกริ่นน�าด้วยค�าถาม 

เพือ่สร้างความเป็นกนัเองและสร้างความคุ้นเคย ผูว้จิยัจงึเริม่

ด�าเนนิการสนทนาให้เกดิการสนทนาแลกเปลีย่นแสดงความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยการซักถามไม่ให้การสนทนาหยุด

นิ่ง รวมทั้งสร้างประเด็นค�าถามเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รายละเอียด

เชิงเหตุผลออกมาผู้วิจัยต้องสร้างบรรยากาศการสนทนาให้

เป็นธรรมชาติ เว้นจังหวะการถามและเปิดประเด็นค�าถาม 

ให้เหมาะสม พร้อมทั้งควบคุมให้สามารถถามค�าถามตาม

แนวค�าถาม โดยผูว้จัิยต้องพยายามให้ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัเตม็ใจ

ร่วมสนทนาตลอดเวลาตามแนวในการสนทนา เพื่อให้ได้

ข้อมูลครอบคลุมมากที่สุด

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 5.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1

การวเิคราะห์ข้อมลูในครัง้นี ้เป็นการด�าเนนิการภายหลังจาก 

ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 

ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านภาวะผูน้�าเชงิพทุธ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 กลุม่  

ดงันี ้1. ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทางโลก จ�านวน 4 คน 2. ผูใ้ห้สมัภาษณ์

ทางธรรม จ�านวน 3 คน ระหว่าง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 

จนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key informant) ได้แก่ นักธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาเชิง

พุทธ ประธานที่ปรึกษายุวะพุทธิกะสมาคม และผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านภาวะผู้น�าเชิงพุทธ รวมทั้งสิ้น จ�านวน 7 คน 

ส�าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในคร้ังนี้ได้

จ�าแนกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 การบรรยายนิยามความหมายของภาวะ

ผู้น�าเชิงพุทธ   

ส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ท�าให้เกิดภาวะ

ผู้น�าเชิงพุทธ   

ส่วนท่ี 3 เก่ียวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมองค์การเชิงบวก

สรุปผลการวิจัยในส่วนที่ 1 การบรรยายนิยาม

ความหมายของภาวะผูน้�าเชงิพทุธ พบว่า ภาวะผูน้�าเชงิพุทธ  

หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามใช้ 

สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของตนช้ีน�า 

ผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่น ให้มีความเต็มใจ 

กระตือรือร้นในการท�าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนต้องการ และพา

กันไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์

ของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

ผู ้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 พระพยอม กัลฺยาโณ (ให้

สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.35 น.) นยิาม

ความหมายของผูน้�าเชงิพทุธ ไว้ว่า “ความเป็นผูใ้หญ่ในธรรม

โดยหลักพรมวหิารสีเ่ป็นหลัก อย่างน้อยๆ กม็คีวามปรารถนา

ให้คนท่ีอยู่ใต้การน�าของตนมีความสุขเรียกว่า “เมตตา”  

ปรารถนาผู ้ ท่ีอยู ่ใต้การน�าของเรามีความสุข ถ้าระดับ 

เจ้าอาวาสก็อยากให้พระเณรมีความสุข หรือคนในวัดมี

ความสุข”

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที ่5 พระครปูลดัวรีะนนท์  วรีนนฺโท  

(ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 10.20 น.) 

นิยามความหมายของผู้น�าเชิงพุทธ ไว้ว่า “ผู้ท่ีถือเอาหลัก

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริง เป็นตัวน�า เป็นตัวตั้งมี

ผู้ให้สัมภาษณ์ เพศ อายุ (ปี) ระดับการศึกษา

คนที่ 1 ชาย 35 ปริญญาโท

คนที่ 2 หญิง 55 ปริญญาโท

คนที่ 3 ชาย 79 ปริญญาเอก

คนที่ 4 ชาย 65 นักธรรมเอก

คนที่ 5 ชาย 52 ปริญญาโท

คนที่ 6 หญิง 59 ปริญญาโท

คนที่ 7 ชาย 74 ปริญญาเอก

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง

น้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 71.43 และรองลงมา

เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ28.57 มอีายอุยูใ่นช่วง 31 – 40 ปี  

คิดเป็นร้อยละ14.28 ช่วงอายุ 51 – 60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 42.86 โดยผู้ที่มีอายุต�่าสุด คือ 35 ปี และ

อายสุงูสุด คอื 79 ปี กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา 

อยูใ่นระดบัปริญญาโท คดิเป็นร้อยละ 57.15 โดยผู้ทีม่รีะดบั 

การศกึษาสงูสดุคอื ระดบัปรญิญาเอก คดิเป็นร้อยละ 28.57 
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หลกัธรรมของพระพทุธเจ้าเป็นตวัตัง้ ไม่เอาตวัเองเป็นตวัตัง้  

ได้เริ่มอัตตาธิปไตย ธรรมมาธิปไตย ประชาธิปไตย คือ 

เอาธรรมมาธิปไตยเป็นตัวต้ัง อัตตาธิปไตยตัวเองใช่ไหม  

ฉันถูกคนเดียว ประชาธิปไตยก็พวกมากก็น�าไป ผิดไหมผิด  

ธรรมมาธิปไตยคือมีหลักธรรมไม่เข้าใครไม่ออกใคร ผิดคือ

ผิด ถูกคือถูก” เป็นต้น

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

(ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 13.15 น.) 

ให้สัมภาษณ์ปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาวะผู้น�าเชิงพุทธ ไว้ว่า

“ก็ถ้าเกิดเราจะเป็นทางพุทธเนี่ยะ ก็แน่นอนเริ่ม

ต้นด้วยการรักษาศีล นี่เป็นเรื่องส�าคัญ ศีล5 เป็นเรื่องที่

ส�าคัญ อย่างที่ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้ เราก็ยึดหลักศีล 5  

นี่แหละ จิตใจก็สงบ พอจิตใจสงบเราก็ยกระดับจิตใจของ

เราให้สูงข้ึนได้ และวิธีการท่ีจะยกระดับจิตใจให้สูงข้ึนก็คือ 

สมาธิ เราต้องมีสมาธิ ต้องฝึกสมาธิเสร็จแล้วเราก็ยกระดับ

จิตใจให้สูงขึ้นไปอีกแล้วเราก็เริ่มไปสัมผัส กับส่ิงที่อยู่ใน 

ตัวเรา ความรู้เริ่มเกิดข้ึนปัญญาเริ่มเกิดข้ึน และมันก็คือ 

หลักของไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญาซึ่งเราปฏิบัติได้จริง ๆ 

ในฐานะที่เราเป็นผู้น�า”

สรุปผลการวิจัยในส่วนท่ี 3 พฤติกรรมองค์การ 

เชิงบวก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1). ส่งผล

ต่อตนเอง 2). ส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และ 3). ส่งผลต่อ

องค์การ ดังนี้

1). ต่อตนเอง จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญพบว่า

ภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวกท่ีมี

ต่อตัวผู้บังคับบัญชาเองนั้น ได้แก่ 

 1.1 จติใจสงบ การท่ีผูบั้งคบับัญชายดึหลกัธรรมะ

ในการปกครองคน จะท�าให้บคุคลนัน้มพีืน้ฐานทางจติใจทีด่ี

งาม บรหิารงานด้วยเมตตาธรรม ให้ทาน น�ามาซึง่การท�างาน

ที่สบายใจทั้งผู้สั่งงาน และผู้รับค�าสั่ง “ก็ถ้าเกิดเรารักษาศีล

มีสมาธิ จิตใจเราสงบ ยิ้มตลอดเวลา พอเรายิ้มตลอดเวลา

ทุกคนก็ใกล้เราเขาก็มีความสุข ถ้าเกิดเรากับทุกคน หรือเรา

คอยต่อว่าคอยตกัเตอืนคอยสอนว่า อนันีไ้ม่ด ีอนันีไ้ม่ถกูต้อง 

เขากเ็ครยีด งัน้เรามองในแง่ด ีเราต้องบอก ต้องช่วย เราต้อง

ค่อย ๆ  สอนเขา แนะน�าเขา โดยท่ีเราท�าให้เขาดดู้วย” (ข้อมลู 

จากรศ.อัมรา รอดดารา)

 1.2 เป็นแบบอย่างทีด่เีมือ่ผูน้�ายดึถือหลักธรรมใน

การปฏบัิตจิะน�ามาซึง่การวางอริยิาบถทีส่งบ เรยีบร้อย สุขมุ 

และรอบคอบ จงึท�าให้บคุคลคนรอบข้างมองเขาเป็นต้นแบบ 

เกดิความเชือ่ถอืศรทัธาในตวัผูน้�า “เมือ่เราปฏบิตัดิ ีวางตัวดี  

คนรุ่นหลัง คนที่เห็นถือว่าเราเป็นคนดี เขาว่าเราเป็นไอดอล  

เขากจ็ะท�าตาม ลกูหลานเหลน ก็ท�าตาม” (ข้อมลูจากพระครู

ปลัดวีระนนท์ วีรนฺนโท)

ปัจจัยที่ทําให้เกิด

ภาวะผู้นําเชิงพุทธ  

ไตรสิกขา 3
- ศีล
- สมาธิ
- ปัญญา

พรหมวิหาร 4
- เมตตา
- กรุณา
- มุทิตา
- อุเบกขา

ภาพที่ 1 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาวะผู้น�าเชิงพุทธ

สรปุผลการวจิยัในส่วนที ่2 เกีย่วข้องกับองค์ประกอบ 

ภาวะผู ้น�าเชิงพุทธ ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญได้สะท้อนถึงองค์

ประกอบที่ท�าให้บุคคลเกิดภาวะผู ้น�าเชิงพุทธ ผลการ

สังเคราะห์ข้อมูล พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงพุทธเกิดจากการที ่

ผู้บริหาร มีหลักธรรมประจ�าใจ มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความ

เมตตากรุณา มีสัจจะ มองโลกในแง่บวก และยึดถือหลัก 

ธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงอธิบายได้

จากบทสัมภาษณ์ดังนี้

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที ่1 พระมหาสมเกยีรต ิวฒุธิรรมมา 

พิวัฒน์ (ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 

12.35 น.) ให้สัมภาษณ์ปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาวะผู้น�าเชิงพุทธ 

ไว้ว่า “ผู้น�าเชิงพุทธควรยึดหลักธรรมในการปกครองอยู่

ในหลักศัลธรรมโดยยึดถือหลักไตรสิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา ผู้ที่จะเป็นผู้น�า ผู้ที่จะเป็นตัวอย่าง เป็นศูนย์รวม

จิตใจลูกน้องของตัวเอง จะต้องมีศีล คือเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่

แล้ว มีข้อบังคับกฎเกณฑ์  มีสมาธิที่แน่วแน่ มีจิตใจที่มั่นคง                

และควรมีปัญญามีความรู้เกี่ยวกับการงานที่ท�า บริหารงาน

โดยใช้สติปัญญา” 
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2). ส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาจากการสัมภาษณ์พบ

ว่าภาวะผูน้�าเชงิพทุธซึง่ผลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา ได้แก่ ท�างาน

ด้วยความเต็มใจ และศรัทธาในตัวผู้น�า  

 2.1 ท�างานด้วยความเต็มใจพร้อมที่จะร่วมแรง

ร่วมใจ ประสานการท�างานร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี

ในหมูค่ณะ จากค�าสมัภาษณ์ของผูเ้ชีย่วชาญ ให้สมัภาษณ์ว่า 

“เมื่อผู้น�าวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย ในการท�างาน

ไม่ว่าเพื่อนพ้องคนใหม่คนเก่าก็ปฏิบัติเหมือนกัน ปฏิบัติตน

อย่างงัน้ พดูอย่างง้ัน พูดค�าไหนทีเ่คยพูดกเ็ทีย่วหน้าจะไปพดู

ก็พูดอย่างงัน้นัน่คือสมานตตา อันเป็นหลกัธรรมท่ีสอดคล้อง

ดงึคนรวมเป็นมติรกนั และอยูด้่วยกนัได้นานสดุท้ายมนักค็อื

สามัคคีธรรม ลูกน้องก็พร้อมที่จะร่วมท�างาน” (ข้อมูลจาก

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนฺนโท)

 2.2 ศรัทธาในตัวผู้น�า พนักงานมีความเช่ือถือ

ศรัทธาในตัวผู้น�า พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามค�าสั่งของผู้น�า 

จากค�าสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ให้สัมภาษณ์ว่า 

“ผูน้�าเป็นกลางไม่มองว่าใครเป็นญาติเป็นพีน้่อง เป็น

เงินเป็นทอง ไม่เห็นแก่มิตรไม่เห็นแก่ลาภ และก็เอาหลัก

ธรรมเป็นตัวยืน ความถูกต้องและเที่ยงธรรม พูดได้ว่าคนมี

คณุธรรม ลกูน้องพบเหน็กเ็กดิความเลือ่มใสศรัทธา” (ข้อมลู

จากพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนฺนโท)

3). ส่งผลต่อองค์การจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

พบว่าภาวะผูน้�าเชงิพทุธส่งผลต่อองค์การ ได้แก่ เกิดพฤตกิรรม 

องค์การเชิงบวก และเสริมสร้างความสุขในที่ท�างาน

 3.1 เกดิพฤติกรรมองค์การเชงิบวก กระตุน้ให้เกิด 

ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ผลักดันให้ทุกคนใน

องค์การพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบริษัทในเชิง

บวก และสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เกิดข้ึนภายใน

องค์การ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญให้

สัมภาษณ์ว่า 

“ผู้น�าเชิงพุทธจะต้องเป็นคนที่มีทั้งความยุติธรรม  

มทีัง้ความเมตตา มทีัง้ความซีอ่สตัย์ใช่ไหมคะ ครวู่าถ้าได้ผูน้�า

อย่างเนีย่ะ ลกูน้องและองค์กรเน่ียะจะเจรญิก้าวหน้าแน่นอน 

คิดว่าส่งผลทางบวกต่อองค์การอย่างแน่นอน” (ข้อมูล 

จากรศ.อัมรา รอดดารา)

 3.2 เสริมสร้างความสุขในที่ท�างานทุกคนท�างาน 

ด้วยความเต็มใจ พึงพอใจในตัวผู ้น�า และพึงพอใจใน

บรรยากาศของการท�างานท่ีเป็นมิตรมีแต่ความเมตตา  

มแีต่กลัยานามติรให้แก่กันจงึน�ามาซึง่ความสขุในการท�างาน  

จากค�าสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ให้สัมภาษณ์ว่า

“มนักจ็ะเกดิเหตคุวามสขุสงบในการท�างาน จงึเรียก

ว่าการท�างานคือการปฏิบัติธรรม มันมีธรรมมะเป็นตัวน�า 

ความละอายแก่ใจ ความขยัน หมั่นเพียร ท�าให้องค์กรเรา

เติบโต” (ข้อมูลจากพระครูปลัดวีระนฺนโท)

การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
วิธีดําเนินงานวิจัย

1. น�าแบบสอบถามให้ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่าน เพ่ือ

ตรวจสอบความถกูต้องในส�านวนการใช้ภาษาทีเ่กีย่วข้องกบั

ข้อค�าถาม และพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 

Validity)

2. น�าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 

(Try-Out) กบัพนกังานกลุม่ในเครอืธรุกจิก่อสร้างทีไ่ม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 32 คน

ภาวะผู้นําเชิงพุทธ

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

องค์การเชิงบวก

ผลต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชา

- ท�างานด้วย  

ความเต็มใจ

- ศรัทธาในตัวผู้น�า

ผลต่อตนเอง

- จิตใจสงบ

- เป็นแบบอย่างที่ดี

ผลต่อองค์การ

- เกิดพฤติกรรม

องค์การเชิงบวก

- เสริมสร้างความสุข

ในที่ท�างาน

ภาพที่ 2 ภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
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3. น�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อค�านวณหาค่า

อ�านาจจ�าแนก น�าแบบสอบถามทีท่ดลองแล้ว มาหาค่าอ�านาจ 

จ�าแนกของข้อค�าถามรายข้อ (Corrected Item-Total 

Correlation) ค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบสอบถามเก่ียวกับ

ภาวะผูน้�าเชงิพทุธผลการทดสอบแบบสอบถามภาวะผูน้�าเชงิ

พุทธ มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง  0.20 ถึง 1.00 จ�านวน 

48 ข้อ จากแบบสอบถามทัง้หมด 48 ข้อ ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑ์

ทั้งหมดจึงไม่มีการตัดข้อค�าถามทิ้ง

4. ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานบริษัท

กลุ่มในเครือธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งมี ประชากรทั้งหมด จ�านวน 

245 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�านวน 185 คน

คดิเป็นร้อยละ 32.44 ถดัมามีอายรุะหว่าง 41-55 ปี จ�านวน 

46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87 และอายุ 55 ปีขึ้นไปจ�านวน 

18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.71 ตามล�าดับ

เมื่อจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างตามสถานภาพสมรสพบว่า  

พนกังานส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส  จ�านวน  103 คน  คิดเป็น 

ร้อยละ 55.68 รองลงมามีสถานภาพโสดจ�านวน 77 คน  

คิดเป็นร้อยละ 41.62 และหม้าย หย่าร้างและแยกกันอยู่ 

จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล�าดับ

เมื่อจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษา พบว่า  

พนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน  90  

คน คิดเป็นร้อยละ 48.65 รองลงมามีระดับการศึกษาต�่า

กว่าปริญญาตรี จ�านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 46.49 และ

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป จ�านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.86 ตามล�าดับ

เมื่อจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างตามอายุการท�างาน พบว่า  

พนักงานส่วนใหญ่มีอายุการท�างาน 6 ปี ขึ้นไป จ�านวน   

107 คน คิดเป็นร้อยละ 57.84 รองลงมามีอายุการท�างาน 

ระหว่าง 1-3 ปี จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 มีอายุ 

การท�างานระหว่าง 4-6 ปี จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ  

11.35 และมีอายุการท�างานต�่ากว่า 1 ปี จ�านวน 17 คน  

คิดเป็นร้อยละ 9.19 ตามล�าดับ

ไตรสิกขา 3 3.01 0.33 สูง

พรหมวิหาร 4 3.29 0.51 สูง

รวม 3.15 0.39 สูง

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และระดบัของภาวะผูนํ้าเชงิพทุธ ทัง้โดยรวมและรายด้าน  

 X S.D. ระดับ
ภาวะผู้นําเชิงพุทธ

พนักงานทั้งหมด
n = 185 คน

จากตารางที ่2 สามารถอธบิายผลได้ว่าภาวะผูน้�าเชงิ

พุทธ โดยภาพรวม  พบว่า  พนักงานมีภาวะผู้น�าเชิงพุทธอยู่

ในระดับสูง ( X  = 3.15)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  

พนักงานมีไตรสิกขา 3 และพรหมวิหาร 4 อยู่ในระดับสูง  

( X  = 3.01 และ 3.29 ตามล�าดับ) 

 5.4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะท่ี 2 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�านวน 185 คน ที่ศึกษาในครั้งนี้ 

สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่าง  ได้ดังนี้

เมื่อจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ พบว่า พนักงาน

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ�านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ  

77.30 ส่วนพนักงาน เพศหญิง มีจ�านวน  42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.70

เมื่อจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างตามอายุ พบว่า พนักงาน

ส่วนใหญ่มีอายุต�่ากว่า 25 ปี จ�านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ  

32.98 รองลงมามีอายุระหว่าง 25-40 ปี จ�านวน 60 คน 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ 
สหสมัพนัธ์เพยีร์สนัระหว่างตัวแปรภาวะผูนํ้าเชงิพทุธกบั 
องค์ประกอบรายด้าน

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง

BL หมายถึง          ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ 

THP หมายถึง         ไตรสิกขา 3

FSS หมายถึง          พรหมวิหาร 4

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรสังเกตได้

a1 หมายถึง  ศีล

a2 หมายถึง  สมาธิ

a3 หมายถึง  ปัญญา

b1 หมายถึง  เมตตา

b2 หมายถึง  กรุณา

b3 หมายถึง  มุทิตา

b4 หมายถึง  อุเบกขา
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จากตารางที ่3 พบว่า การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิ

ยืนยันของตัวแปรภาวะผู้น�าเชิงพุทธ เมื่อพิจารณาตัวแปร

ชุดที่เป็นองค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู้น�าเชิงพุทธ พบว่า 

ตัวแปรองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ ทั้ง 7 ด้าน (a1, 

a2, a3, b1, b2, b3 และ b4) มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมี

ค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .313 ถึง .840

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์พิจารณาความกลมกลืนของโมเดล 

(Hair, 2006) ดังตารางที่ 4 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความ

กลมกลืนของโมเดล

ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อ

พัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้น�าเชิงพุทธกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตามสมตฐิาน ซึง่เป็นการวเิคราะห์ภายหลงัข้อตกลงเบือ้งต้น

ตารางท่ี 4 แสดงค่าสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบค่าความ
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 ดัชนี  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา

1. Chi-Square  (df) x 2/df ควรมีค่าน้อยกว่า 2

2. ความคลาดเคลื่อนการ ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ประมาณค่าโมเดล   (p>.05) น้อยกว่า .08

(RMSEA)

3. ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย

ก�าลังสองของส่วนเหลือ น้อยกว่า .05

มาตรฐาน (SRMR)

4. ดัชนีประสิทธิภาพ GFI มากกว่า .90

5. ดัชนีประสิทธิภาพ   มากกว่า .90  

AGFI

ตัวแปร

  a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4  

 a1 1

 a2 .326 1

 a3 .528 .313 1

 b1 .509 .366 .546 1

 b2 .555 .462 .554 .747 1

 b3 .573 .292 .569 .772 .851 1

 b4 .634 .378 .543 .585 .834 .840 1

 Mean 3.215 2.67 3.15 3.309 3.289 3.312 3.251

 s.d. .419 .364 .501 .521 .644 .535 .551

        98 

ตารางที่ 5 ค่าสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดลองค์
ประกอบภาวะผู้นําเชิงพุทธกับข้อมูลเชิงประจักษ์

1. Chi-

Square  

  / (df)

2. ค่า

P-value

3. ค่า

GFI

4. ค่า

AGFI

5. ค่า 

SRMR

6. ค่า 

RMSEA

ดัชนี
ความ

กลมกลืน

เกณฑ์
ที่ใช้

พจิารณา ค่าที่ได้
ผลการ

พจิารณา
ค่าที่ได้

ผลการ
พจิารณา

x 2/df 

ควรมีค่า

น้อยกว่า

2

> 0.05

> 0.90

> 0.90

< 0.05

< 0.08

6.421

0.000

0.878

0.755

0.048

0.172

ไม่ผ่าน

เกณฑ์

ไม่ผ่าน

เกณฑ์

ไม่ผ่าน

เกณฑ์

ไม่ผ่าน

เกณฑ์

ผ่าน

เกณฑ์

ไม่ผ่าน

เกณฑ์

0.546

0.460

0.999

0.976

0.007

0.000

ผ่าน

เกณฑ์

ผ่าน

เกณฑ์

ผ่าน

เกณฑ์

ผ่าน

เกณฑ์

ผ่าน

เกณฑ์

ผ่าน

เกณฑ์

ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง

เชิงเส้นของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ เพื่อตรวจสอบความตรง

ของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น พบว่า โมเดลสมการ

โครงสร้างเชงิเส้นของภาวะผูน้�าเชงิพุทธหลงัการปรบัโมเดล         

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย

พจิารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (X2) ทีแ่ตกต่างจากศูนย์อย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (X2= 0.546, df = 1, p = .460) ค่า

ดชันวีดัระดับความกลมกลนื (GFI) มค่ีาเท่ากบั .999 ค่าดชันี

วัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 

.976 ค่า SRMR มีค่าเท่ากับ .007 และค่า RMSEA มีค่า

เท่ากับ .000 ดังภาพที่ 3
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จากภาพที ่3 เป็นผลการทดสอบความสอดคล้องของ

โมเดล แสดงให้เหน็ว่า โมเดลมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิ

ประจักษ์เป็นอย่างดี ค่าน�้าหนักปัจจัยทั้งหมดมีค่าเป็นบวก 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ จ�านวน 2 องค์ประกอบ  

พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 7 ตัว 

ด้านมุทิตา (b3) มีความเที่ยงในการวัดองค์ประกอบด้าน

ภาพที่ 3 แผนภาพโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�า
เชิงพุทธ

ตารางท่ี 6 ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม
ภาวะผู้นําเชิงพุทธกับข้อมูลเชิงประจักษ์

หลังการปรับโมเดล

  Factor Loading

   BL

 ตัวแปร Be SE t

 a1 0.256 - -

 a2 0.167** 0.034 4.871

 a3 0.306** 0.038 8.040

 b1 0.427 - -

 b2 0.586** 0.070 8.330

 b3 0.504** 0.044 11.440

 b4 0.493** 0.049 10.061

Chi-square = 0.54, df = 1,

P-value = 0.460, RMSEA = 0.000

ภาพแสดงหลังปรับโมเดล

ภาวะผู้น�าเชิงพุทธ (BL) มากที่สุด มีค่า R2 = 0.887 รองลง

มาคือด้านกรุณา (b2) มีค่า R2 = 0.829 ด้านอุเบกขา (b4)  

มีค่า R2 = 0.797 ด้านเมตตา (b1) มีค่า R2 = 0.672  ด้าน

ปัญญา (a3) มีค่า R2 = 0.373 ด้านศีล (a1) มีค่า R2 = 

0.372  และน้อยที่สุดด้านสมาธิ (a2) มีค่า R2 = 0.211 ตาม

ล�าดับ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันพบว่า          

ทั้ง 7 องค์ประกอบย่อย และ 2 องค์ประกอบหลักดังกล่าว 

จดัเป็นองค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชิงพุทธจรงิ จึงน�าไปสูข้่อ

สรปุทีว่่า องค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชิงพทุธ ประกอบด้วย 

องค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา องค์ประกอบหลัก 2 องค์

ประกอบ ได้แก่ ไตรสิกขา 3 

และพรหมวิหาร 4 มีความตรงเชิงโครงสร้าง กล่าว

คือ องค์ประกอบที่ได้สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์จากการ

วิจัยระยะที่ 1 และข้อมูลเชิงประจักษ์

6. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงพุทธ

ท้ังจากวิธีการสัมภาษณ์ การทบทวนวรรณกรรม และการ

วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั ให้ผลทีส่อดคล้องกนัว่า องค์
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ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงพุทธประกอบด้วย 2 หลักธรรม 

ใหญ่ ๆ  คอื 1. หลกัพรหมวหิาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรณุา  

มุทิตา และอุเบกขา และ 2. หลักไตรสิกขา 3 ประกอบด้วย  

ศีล สมาธิปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภาส 

ประสมสุข และนิพน กินาวงศ์ (2549) กล่าวว่า หลักการ

บรหิารการศกึษาแนวพทุธธรรมประกอบไปด้วยหลกัพรหม

วิหาร 4 ซ่ึงเป็นเครือ่งธรรมอยูอ่ย่างประเสรฐิ ธรรมประจ�าใจ 

หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ มีข้อธรรม 4 ข้อ คือ 

เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา และสอดคล้องกับผลการ

วจิยัของ พระครภัูทรธรรมคุณ (2554) กล่าวว่า ความคดิเหน็

ของผูบ้รหิารและครเูกีย่วกบัภาวะผูน้�าตามหลกัพรหมวหิาร 

4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ลพบุรี โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมุทิตา 

คือ ผู้บริหารพลอยยินดีเมื่อเพื่อนร่วมงานได้รับต�าแหน่ง 

สงูขึน้อย่างจรงิใจ แสดงความยนิดีเมือ่เพือ่นร่วมงานประสบ

ความส�าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด และทางผู้บริหารสถาน

ศึกษาในเขตจังหวัดลพบุรียึดถือหลัก ไตรสิกขา 3 ในการ

บริหารจัดการด้วย

7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมองค์การเชิงบวก ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ในการน�าไปใช้ ดังนี้

7.1 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาวะ

ผู้น�าเชิงพุทธ ได้แก่ พรหมวิหาร 4 และไตรสิกขา 3 และจาก 

บทสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น�าเชิงพุทธส่งผลให้

พนักงานเกิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ทั้งต่อตัวผู้บริหาร 

ที่ยึดหลักภาวะผู้น�าเชิงพุทธเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อ 

ผูใ้ต้บังคบับัญชา ดงันัน้ องค์การควรหันมาสนใจการประยกุต์ 

ใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการพนักงาน โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลให้มากขึ้น

7.2 ส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องภาวะผู้น�าในอนาคต

ควรเพิ่มเติมการวิจัยที่หลากหลายวิธีมากขึ้น เช่น การวิจัย

เชิงทดลอง ด้วยการน�าหลกัธรรมมาประยกุต์ใช้ในการบรหิาร

จดัการ อาจจะใช้ในรปูแบบของการฝึกอบรม หรอืการจดัท�า

คูม่อืเกีย่วกบัวธิกีารบรหิารเชงิพทุธเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน

การบริหารจัดการให้กับองค์การในอนาคต

p30-41 �����������.indd   40 12/4/2558 BE   11:36 AM



ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558 41

วารสารวิชาการ

วบรรณานุกรม
ปรัชญาวาที. 2553. “ฤาระบบศีลธรรมในสังคมไทยล้มเหลว ? : ปัญหาเด็กและเยาวชน”. 13 ธันวาคม 2553. [ออนไลน์].  

สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557. จาก https://www.facebook.com/note.php?note_id=125446340852948

พระครูภัทรธรรมคุณ. 2554. “การศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารการศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร

พระมนัส อคฺคธมฺโม. 2554. “ภาวะผู้นําของผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาตลิ่งชัน กรุงเทพ”. 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

พระราชสุทธิญาณมงคล. 2554. “สนุกกับการทํางาน”. 10 ตุลาคม 2554 [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555]

จาก http://www.palipage.com/watam/piyapan4/K00077.html  

วรภาส ประสมสุข และนิพน กินาวงศ์. 2550. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธธรรม”. วารสารศึกษาศาสตร์.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึง มีนาคม 2550. หน้า 63

สาธิต วิทยากร. 3 วิธีคิดองค์กรเชิงบวกกลับลําตั้งรับวิกฤต. ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์. [ออนไลน์]. 7 สิงหาคม 2549 

เวลา 13:22 น. [สืบค้นวันที่ 21 มิถุนายน 2557]. จาก http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.

aspx?NewsID=9490000100281

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. 2550. ภาวะความเป็นผู้นํา. กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989). 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสังคมแห่งชาติ. 2555.  

สรุปสาระสําคัญของฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ จ�ากัด.

Luthans, F., & Doh, J. P. 2009. International Management: Culture, Strategy and Behavior (7th ed.). 

New York: McGraw-Hill/Irwin.

Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E., and Tatham R.L. 2006. Multivariate data analysis 6 th ed. 

New Jersey : Pearson Prentice Hall.

Seligman, M.E.P. 2002. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your

Potential for Lasting Fulfillment. New York : Free Press.

Wright A. Thomas. 2003. “The Positive Organizational Behavior”. Journal of Organizational Behavior. 

Vol. 24.

p30-41 �����������.indd   41 12/4/2558 BE   11:36 AM


