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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  
1) เพ่ือศึกษารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาและภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา ส าหรับเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร   
3) เพ่ือทดลองรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา ส าหรับเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและ
หัวหน้างานองค์กร ก่อนน าไปเสนอใช้  โดยได้ด าเนินการวิจัย ตามแบบแผนส ารวจบุกเบิก (The Exploratory 
Sequential Design) เป็น 2 ระยะต่อเนื่องกัน คือ ระยะที่ 1 การวิจัย  เชิงคุณภาพ  และระยะที่ 2 การวิจัย 
เชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า  1) ได้ศึกษาองค์ความรู้จากรูปแบบการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
จิตวิทยาการฝึกอบรม ประยุกต์กับหลักไตรสิกขา และศึกษา ก าหนดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จากการสังเคราะห์
แนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ ปีเตอร์ จี นอร์ทเฮ้าส์ (Peter G. Northouse) และ แกรี่ ยูคล์ (Gary Yukl)  
เข้าในหลักการ 3 คือ ครองตน ครองคน ครองงาน  สรุปเป็น 6 ประการ คือ การแสดงออกถึงความยุติธรรม   
การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  การเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน  การให้บริการคนอ่ืน  การใช้อ านาจและอิทธิพล 
ของผู้น า การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่ม  2) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  เป็นรูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก ไตรสิกขา 
ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน และ 7 กระบวนการ อธิบายได้ตามรูปภาพโมเดลพระธาตุเจดีย์  3) ทดลองรูปแบบการ
ฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร  
ด้วยการทดลองแบบกึ่งทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับอบรม
ตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา สูงขึ้นกว่าก่อนเข้ารับอบรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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This study was conducted using mixed methods research and the aims of the 

present study were as follows: (1) to study the Training Model, according to Threefold 

Training in Buddhism (TMTT) and Ethical leadership (EL); (2) to develop a Training 

Model according to Threefold Training in Buddhism (TMTT) in order to strengthen 

Ethical Leadership among executive officers and the team leaders in an organization; 

and (3) to trial the training model according to Threefold Training in Buddhism 

(TMTT) before actual use. In this research, the Exploratory Sequential Design was 

used to divide the study into two phases consecutively. The first phase was 

qualitative research, while the second phase was quantitative research. The results 

of this study revealed the following:  (1) to study and gain knowledge from TMTT. 

That separate two parts: the Psychology of Training and Threefold Training in 

Buddhism  were studied to determine ethical leadership from the synthetic concept 

of Ethical Leadership of Peter G. Northouse and Gary Yukl into three principles of 

leadership that consisted of self-dominance, people dominance, and work dominance 

to be the Six Ethical Leaderships that consisted of showing justice, manifesting 

honesty, respecting  others, serving others, the use of the power and influence of 

leaders and building community; (2) to develop TMTT from in-depth interview the 

Scholars and Practitioners sum five people and evaluate TMTT from the specialists 

with a total of five people to be TMTT and consisted of three steps and seven 

procedures that explained a picture of model of a pagoda; (3) the trial of TMTT with 

quasi-experimental research revealed that  after training with TMTT, the results 

showed that the average ethical scores of the experimental group was significantly 

higher than the scores before training at a level of .01. 
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บทน ำ 
 

ในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุประโยชน์และไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ  
แต่ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเด่นชัดมาก คือ การมีผู้น าที่ดี และมีผู้ตามที่ดีด้วย  บริบทของภาวะผู้น าในยุคใหม่ 
อันเป็นที่ยอมรับได้เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะผู้น าที่มีอ านาจสั่งการแบบเด็ดขาด เป็นภาวะผู้น าที่มีคุณธรรม  
มีเหตุผล รับฟัง และประสานแนวความคิดเห็นต่างๆ จากผู้ร่วมงาน เพ่ือบรรลุจุดหมายและประสบความส าเร็จ 
ไปด้วยกัน แนวคิดเรื่องภาวะผู้น าได้มีการศึกษาและพัฒนาเป็นหลักทฤษฎีมากมาย เช่น ภาวะผู้น าเชิงบารมี 
(Charismatic Leadership) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ฯลฯ  ในคุณลักษณะ
อันหลากหลายของภาวะผู้น าเหล่านี้  คุณลักษณะหนึ่งอันเป็นที่ต้องการและสังคมเรียกร้องและกล่าวขานถึง  
กันมาก ก็คือ “ความมีคุณธรรมและจริยธรรม (Morality and Ethic)” อันเป็นคุณลักษณะเด่นชัดของ “ภาวะผู้น า
เชิงคุณธรรม (Ethical Leadership)”  ในที่นี้  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) (2551: 44-45)  ได้กล่าว 
แสดงความเห็นไว้ว่า “ผู้เป็นนักปกครอง เป็นนักการเมือง เป็นนักบริหาร ต้องถือเป็นเรื่องส าคัญว่า ตอนนี้จะออก
สู่ภาคปฏิบัติ ต้องตั้งหลักก่อน การที่จะตั้งหลักก็คือจะต้องยึดถือธรรมเป็นใหญ่ คือถือหลักการ กฎ กติกา กฎหมาย  
ถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผล ประโยชน์สุขที่แท้เป็นใหญ่ เป็นเกณฑ์ เป็นมาตรฐาน เมื่อถือ 
ธรรมเป็นใหญ่ ก็เห็นแก่ธรรม เห็นแก่ความจริง ความถูกต้องความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา รวมทั้ง
กฎหมาย ตั้งธรรมาธิปไตยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ก็จะไม่เอนเอียงไปข้างไหน ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่เห็น 
แก่พรรคพวก ไม่เห็นแก่คะแนนนิยม เป็นต้น และจะมีความชัดเจนในการท างาน”  นอกจากนี้  ว.วชิรเมธี (2552)  
ได้กล่าวถึงความส าคัญของผู้น าในการพัฒนาจริยธรรมของคนในองค์การว่า “ปัญหาจริยธรรมของบุคคลส่งผล 
ให้เกิดปัญหาสังคมจนกลายเป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม เพราะ
สังคมเป็นลักษณะสังคมประกิต (socialization)  คือ ทุกองค์การที่อยู่ในสังคมจะต้องร่วมมือกันท ากิจกรรมเพ่ือให้
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  โดยองค์การหรือสถาบันที่อยู่ในสังคมจะต้องมีหน้าที่ขั ดเกลาคนในสังคมให้เป็นคนที่มี
จริยธรรม ให้บุคคลในสังคมลดความรุนแรง ความเห็นแก่ตัว ลดพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  การจัดการ
ดังกล่าวจึงต้องเริ่มที่ผู้น าซึ่งเป็นผู้ก าหนดชะตากรรมของทั้งตัวผู้น า ผู้ตามขององค์การ ถ้าองค์การใดมีผู้น าที่มี
จริยธรรมที่เปี่ยมไปด้วยภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมเป็นพื้นฐาน องค์การนั้นๆ ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง  แต่ถ้าการณ์
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กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม องค์การนั้นๆ ก็ย่อมจะพบแต่ความล้มเหลว  ผู้บริหารกับผู้น าคือคนคนเดียวกัน   
ท าหน้าที่เหมือนกัน  ผู้บริหาร คือ ผู้มีศิลปะในการใช้คนให้ท างานและโดยเมื่อท างานส าเร็จแล้ว  ต้องก่อให้เกิด
ภาวะคนก็ส าราญงานก็ส าเร็จ” 

แนวคิดในการบริหารและพัฒนาองค์กรปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไป อดีตที่ผ่านมาผู้น าขององค์กร 
ให้ความส าคัญเพียงแค่ผลผลิต ผลประโยชน์ และผลก าไรทางธุรกิจ แต่ในปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นว่า  
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน เกิดปัญหาคอรัปชั่น และ
วัฒนธรรมการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ฯลฯ  นักวิชาการและบุคคลในสังคมตระหนักในปัญหานี้และเรียกร้องหาผู้น า  
ที่มีจริยธรรม  ดังที่ คนพันธุ์ N. (2557: ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า ในยุคหลังนี้เสียงเรียกร้องให้มีผู้น าที่มีจริยธรรม 
ดังขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก สังคมต้องการผู้น าที่มีจริยธรรม เพราะเล็งเห็นแล้วว่า ผู้น าที่ 
ขาดจริยธรรมน าพาประเทศหรือองค์กรไปสู่ความอ่อนแอ ความแตกแยก ความไร้ระบบ ความไม่มีประสิทธิภาพ  
ผู้น าที่ไร้จริยธรรมคิดถึงตนเองเป็นหลัก วางตนเองเป็นศูนย์กลางขององค์กร ของสังคม คนไทยชินกับผู้น าลักษณะ
นี้เป็นอย่างดี เพราะพบเห็นมานาน ต้องทนอยู่ด้วย เพราะอยู่ในสังคมเดียวกัน เวลาพูดหรือนึกถึงผู้น าที่มีจริยธรรม  
ถ้าเป็นผู้น าในไทย  เราจะนึกถึงผู้น าที่สุจริต ไม่คอร์รัปชัน เป็นผู้ที่ท าเพ่ือสังคม คิดถึงสังคมก่อนคิดถึงตนเอง  
ถ้ามีผู้น าแบบนี้ เราเชื่อกันว่าสังคมน่าจะเป็นสังคมที่มีความสุข   นอกจากนั้น นภาพร  ขันธนภา (2559: 198-199) 
ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมจริยธรรมไว้ว่า “ภาวะผู้น าสามารถสร้างค่านิยมขององค์การและเครือข่ายทาง
สังคมที่สามารถส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมได้ ภาวะผู้น าจะเน้นหนักในเรื่องการสร้างค่านิยมที่แข็งแกร่ง 
ขององค์การในหมู่พนักงาน สร้างปทัฏฐานในการประพฤติปฏิบัติและรูปแบบความสัมพันธ์ร่วมกันภายในองค์การ  
ผู้น าในระดับสูงขององค์การมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดค่านิยม ปทัฏฐานและจรรยาบรรณลงไปทั่วทั้งองค์การ  
ผู้น าสามารถท าให้เกิดโครงสร้าง ค่านิยมทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผ่านหลักสูตรการอบรมและ
แนวปฏิบัติต่างๆ  ซึ่งจะช่วยให้พนักงานท าการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมได้ ความรู้สึกของพนักงานว่า บริษัทของ
พวกเขามีบรรยากาศทางจริยธรรมจะน าไปสู่ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีขององค์การ ทั้งในเรื่องของการเพ่ิมผลผลิต
และทีมงาน และเป็นสิ่งจ าเป็นที่พนักงานทั้งภายในฝ่ายของตนและระหว่างฝ่ายต่างๆ ทั่วทั้งองค์การจะต้อง  
มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องความศรัทธาและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน  พนักงานต้องการที่จะได้รับการปฏิบัติต่อกัน 
ด้วยความนับถืออย่างเท่าเทียมกัน” 

จากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษา พบว่า มีความสอดคล้องกันในด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร เมื่อองค์กรมีความโปร่งใส ที่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” แล้ว ย่อมเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร พนักงานองค์กร ประชาชน และลูกค้าย่อมตอบแทนความเชื่อมั่นด้วยดี คือ พนักงานเกิดขวัญ
ก าลังใจ ท างานเต็มที่ ประชาชนและลูกค้าใช้บริการผลิตภัณฑ์ขององค์กรด้วยความมั่นใจและไว้วางใจ  ผลดีหรือ
ผลก าไรย่อมเกิดขึ้นต่อองค์กร แต่การที่จะขับเคลื่อนการเป็นองค์กรที่พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีได้   
ต้องอาศัยผู้น า (Leader) ที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) เป็นผู้ขับเคลื่อนและน าองค์กรไปสู่
องค์กรที่โปร่งใส เปี่ยมคุณธรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของหลักไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และ
ปัญญา เป็นหลักในการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ประยุกต์กับเทคนิค วิธีการทางจิตวิทยา 
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ด้านการฝึกอบรมเพ่ือสร้างรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา อันเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทยและตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันที่ให้ความส าคัญต่อ “การพัฒนาคน”  
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป     
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา    

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา ส าหรับเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
และหัวหน้างานองค์กร  

3. เพ่ือทดลองรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  ส าหรับเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
และหัวหน้างานองค์กร  ก่อนน าไปเสนอใช้ต่อไป 
 

สมมติฐำนในกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า 
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร ด าเนินการด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  จากนั้น ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
ด้วยการทดลองรูปแบบ โดยตั้งสมมติฐาน 2 ข้อ ดังนี้ 

1. ภายหลังได้รับการอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างทดลองมีภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  

2. ภายหลังเข้ารับการอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างทดลองมีภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างควบคุม   
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) ใช้แบบแผนส ารวจบุกเบิก (The 
Exploratory Sequential Design) เป็นแบบแผนในการวิจัย ด าเนินการศึกษาเป็น 2 ระยะต่อเนื่องกัน (Two  
Phase Study) ได้แก่ ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ก่อน และเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research) ต่อมาในภายหลัง  

งำนวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)   

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้วิจัยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการ (Scholars) และนักปฏิบัติการ (Practitioners)  
ที่มีความรอบรู้หลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาและเชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลากร เป็นผู้ให้ข้อมูลรูปแบบ 
การฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  
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1.1.1 นักวิชาการ (Scholars) หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรอบรู้หลักไตรสิกขา และการประยุกต์
จิตวิทยากับหลักไตรสิกขา หรือจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จ านวน 3 ท่าน   

1.1.2 นักปฏิบัติการ (Practitioners) หรือผู้น าองค์กร ผู้มีองค์ความรู้ในการบริหารและพัฒนา
บุคลากร  จ านวน 2 ท่าน    

งำนวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

ประชำกร : ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 องค์กร ในจังหวัด
พะเยา  จ านวน 118 คน      

กลุ่มตัวอย่ำง : ได้แก่ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 องค์กร ในจังหวัด
พะเยาที่ได้รับคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  
ตอบรับเข้าร่วมงานวิจัย จ านวน 24 คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน โดยใช้เกณฑ์ค านวณ
ขนาดตัวอย่าง 15-30% จากจ านวนประชากรหลักร้อย (บุญชม  ศรีสะอาด 2535: 38)  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย : ในการด าเนินงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลเพ่ือน าไป
วิเคราะห์ ดังนี้ 

1. แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
3. รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

 

กำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 

กำรวิจัยระยะที่ 1 : วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนกำรศึกษำ : ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการฝึกอบรมตามหลัก
ไตรสิกขาและภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ก าหนดคุณลักษณะ และนิยามภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม สร้างข้อค าถามของ
แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และสร้างข้อค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้น เก็บข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนกำรพัฒนำ : ด าเนินการสร้าง และพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  
เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ดังนี้ 

วิเครำะห์ข้อมูล (Data analysis) : ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล ด้วยการ 
ถอดเสียงสนทนาผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยถอดความแบบค าต่อค า จากนั้นให้รหัสข้อมูล (Coding) ก าหนดค า
และวลีที่ส าคัญต่อการศึกษาวิจัย , แสดงข้อมูล น าข้อมูลที่ให้รหัสแล้วมาจ าแนกเป็นประเด็น (Themes)  
ตามเนื้อหาของรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา 
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สังเครำะห์ข้อมูล (Data synthetic) : ด าเนินการเขียนบันทึก และสรุปจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
เชื่อมโยงข้อมูล และสังเคราะห์เป็นรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
จากนั้น  น ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาฯ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณา ปรับปรุง  และด าเนินการ
แก้ไขตามข้อชี้แนะต่อไป   

กำรวิจัยระยะที่ 2 : การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด าเนินการทดลองรูปแบบ 
การฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาฯ และทดสอบสมมติฐาน  
ใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) กลุ่มวัดก่อนและหลัง  มีกลุ่มควบคุม  แต่ไม่มีการ 
สุ่มแบบสมบูรณ์  (Nonrandomized Control Group Pretest - Posttest Design)  (อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, 2561 
: 141-145)  มีแบบแผน ในการวิจัย  ตามตารางที่ 1  ดังนี้ 

 ก่อนการทดลอง การทดลอง  หลังการทดลอง  

     กลุ่มทดลอง                Obs1ex                  TX           Obs2ex  

     กลุ่มควบคุม     Obs1con                -       Obs2con  

 

  Obs1ex  = การวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation) ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง 
  Obs1con = การวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation) ก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุม 
  Obs2ex  = การวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation) หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 
  Obs2con = การวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (observation) หลังการทดลองของกลุ่มควบคุม 
  TX   = การจัดกระท ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา (Treatment) 
      -   = ไม่ได้รับการจัดกระท ารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา (Treatment) 
                                        แต่ได้รับการให้ความรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 

ข้อค้นพบ 

1. ผลสรุปงำนวิจัยเชิงคุณภำพ     

1.1. การศึกษาเพ่ือก าหนดคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม : ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า แนวคิดภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมมีวิวัฒนาการและรากฐานจากการศึกษาเรื่องจริยธรรมของผู้น า  ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของ
ผู้น าที่ดีทุกประเภท  เช่น  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ผู้น าแบบผู้รับใช้  และผู้น าทางจิตวิญญาณ  เป็นต้น  และแนวคิด
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ที่มีความเด่นชัด เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย และสามารถสังเคราะห์เข้าในหลักอธิปไตย 
3 ในพระพุทธศาสนา คือ  1) อัตตาธิปไตย  การถือตนเป็นใหญ่  2) โลกาธิปไตย  การถือคนมากในโลกเป็นใหญ่  
3) ธัมมาธิปไตย  การถือธรรมเป็นใหญ่  คือ  แนวคิดของปีเตอร์ จี นอร์ทเฮ้าส์ (Peter G. Northouse : 2010) และ 



ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

www.kpi.ac.th หน้า 8 

แกรี่ ยูคล์ (Gary Yukl : 2010) จึงได้สังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส าคัญเป็น 6 ด้าน  เข้าในหลักอธิปไตย 3 
ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 

กรอบภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม 3 คุณลักษณะภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม 6 
1. การครองตน 1. การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต (manifests honesty)  

2. การแสดงออกถึงความยุติธรรม (shows justice) 
2. การครองคน 3. การเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน (respect others)     

4. การให้บริการคนอ่ืน (serves others)    
3. การครองงาน 5. การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า (Use of leader power    

    and influence) 
6. การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่ม (builds community) 

1) การครองตน  ประกอบด้วยคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 ประการ คือ การยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต (manifests honesty) และการแสดงออกถึงความยุติธรรม (shows justice) 

2) การครองคน  ประกอบด้วยคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 ประการ คือ การเคารพ 
ให้เกียรติผู้อื่น (respect others)  และ  การให้บริการคนอ่ืน (serves others) 

3) การครองงาน  ประกอบด้วยคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 2 ประการ คือ การใช้อ านาจ
และอิทธิพลของผู้น า (Use of leader power  and influence) และ การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่ม (builds 
community) 

1.2 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา : ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบความเชื่อมโยงกัน และสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ของจิตวิทยาการฝึกอบรม และหลัก
ไตรสิกขา  จึงได้ศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ (Indept 
Interview) น าข้อมูลมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามวิธีการวิจัย  และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ สรุปข้อค้นพบ 
เป็นรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  (Training  Model according to the Threefold Training : TMTT.)  
เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน และ 7 กระบวนการ สามารถอธิบายได้ตาม
รูปภาพโมเดลพระธาตุเจดีย์ (ภาพท่ี 1) ดังนี้   



ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

www.kpi.ac.th หน้า 9 

 

จากโมเดลพระธาตุเจดีย์ (ภาพที่ 1) การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน าสู่การ
พัฒนา  2) ขั้นการฝึกฝนอบรม 3) ขั้นบรรลุผลการพัฒนา และ 7 กระบวนการ  โดยเริ่มต้นจากกระบวนการ
กัลยาณมิตรและการสร้างความพึงพอใจ ตามทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ 3 (Motivation) เป็นฐานที่มีความสัมพันธ์ 
กับความพึงพอใจ (ฉันทะ)  น าเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ตามรูปแบบการฝึกอบรมฯ ดังนี้ 
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1. ขั้นน ำสู่กำรพัฒนำ 

1.1 กระบวนกำรกัลยำณมิตร  เป็นกระบวนการเดียวกันกับปรโตโฆสะ (เสียงจากผู้ อ่ืน) อันเป็น
จุดส าคัญเริ่มต้น  ด้วยการที่ผู้อบรมเริ่มกระบวนการเรียนรู้  โดยท าตนเป็นปัจจัยภายนอก  เป็นเสมือน Motivator   
ผู้กระตุ้น  สร้างความสัมพันธ์  มิตรภาพระหว่างผู้อบรมและผู้รับการอบรม ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น สบายใจ เชื่อใจ 
และไว้วางใจ  ให้ทุกคนล้วนเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  ค าว่า เสียงจำกผู้อ่ืน นี้  มิได้หมายถึงเพียงแค่การพูดบรรยาย
ของผู้อบรม  แต่หมายถึง  เทคนิควิธีการทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ที่สามารถสื่อสาร  จุดประกายให้เกิดความเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน  หรือปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้อบรมและผู้รับการอบรมด้วย  ได้แก่  การอภิปราย  กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์  เกม การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ  กระบวนการนี้เป็นสิ่งส าคัญประการแรก  เป็นพ้ืนฐานในการน าเข้าสู่
การพัฒนา  เปรียบเสมือนการจุดประกายไฟให้เกิดขึ้นในครั้งแรกจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้อบรมควรด าเนินการก่อนเข้าสู่
การฝึกอบรมทุกครั้ง 

1.2 กระบวนกำรสร้ำงฉันทะ (ควำมพอใจ) ได้แก ่ การสร้างความพอใจ เกิดจากการเห็นประโยชน์ และ
คุณค่าในการเป็นผู้น าเชิงจริยธรรม  น้อมน าให้เกิดความพอใจในการฝึกฝนตนเองตามรูปแบบ/หลักสูตรการฝึกอบรม
ตามหลักไตรสิกขา  โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ 3 ของ McClelland ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
แรงจูงใจใฝ่อ านาจ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมร่วมกับหลักไตรสิกขา   

2. ขั้นกำรฝึกฝนอบรม 

2.1 กระบวนกำรของปัญญำ 

2.1.1 สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) คือ การตั้งความคิดให้ตรงทาง มีความคิดถูกต้องดีงาม ตาม
ท านองครองธรรม  ไม่หลงผิดด้วยความไม่รู้ (อวิชชา)  อันน าไปสู่ความมืดบอดทางปัญญา  เกิดจากปัจจัย 2 
ประการ คือ  1) ปรโตโฆสะ  เสียงจากผู้อ่ืนโดยเฉพาะเสียงจากกัลยาณมิตร  เป็นปัจจัยภายนอก  กระตุ้นการพัฒนา  
และ  2) โยนิโสมนสิการ  การพิจารณาในใจโดยแยบคาย เป็นปัจจัยภายใน  เกิดจากการวิเคราะห์  ตรึกตรองในใจ
ด้วยตนเองจนเกิดปัญญา  น าสู่การปฏิบัติต่อไป 

2.1.2 สัมมาสังกัปปะ (ความด าริชอบ) คือ  การมีวิจารณญาณ  รู้จักพิจารณาไตร่ตรองเหตุผล 
จนน าไปสู่การแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบโดยลึกซึ้งด้วยตนเอง เป็นองค์ธรรมที่เกิดโดย
อาศัยปรโตโฆสะ  (เสียงจากผู้อ่ืน) และ โยนิโสมนสิการ  (การพิจารณาในใจโดยแยบคาย) เป็นรากฐานในการพัฒนา  
น าไปสู่ศรัทธา ความเลื่อมใสอันแน่วแน่ มั่นคง เชื่อมั่นที่จะน้อมใจให้เกิดความด าริ หรือ ให้เกิดปณิธานในการท าความ
ดีโดยชอบยิ่งขึน้ไป  อันเป็นขั้นตอนขั้นสูงของการบรรลุผลการพัฒนา 

2.2 กระบวนกำรของสมำธิ 

2.2.1 สัมมาวายามะ  การท าความเพียรโดยชอบ  มีความขยันหมั่นเพียรอย่างตั้งมั่น  ด าเนินการ
งานต่างๆ ด้วยความอดทนต่อเนื่องไม่ท้อถอย 
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2.2.2 สัมมาสติ  การมีความระลึกได้ของจิตโดยชอบ มีความระลึกเท่าทันจิตของตน ก าหนดจิต 
ของตนได้ก่อนจะกระท า พูด หรือคิด สามารถก าหนดระลึกได้ เกิดวิจารณญาณ ตรึกตรอง ใคร่ครวญก่อนอย่าง 
มีเหตุผล 

2.2.3 สัมมาสมาธิ  การมีความตั้งมั่นของจิตโดยชอบ  มีจิตรู้ตัวทั่วพร้อม จิตมีความนิ่ง แน่วแน่  
มีก าลังในการรับมือกับสถานการณ์ หรือท างานภายใต้ความกดดันต่างๆ ได้โดยไม่หวั่นไหว อันเป็นสภาวะจิตใจ 
ที่มีความสุข สดชื่น แจ่มใส และมั่นคงเป็นปรกติ   

2.3 กระบวนกำรของศีล 

2.3.1 สัมมาวาจา  การพูดดี ส ารวมวาจา ใช้ค าพูดประกอบด้วยเมตตา สามารถชี้แนะ โน้มน้าวใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดี 

2.3.2 สัมมากัมมันตะ  การท าการงานดี  ส ารวมกาย  มีพฤติกรรมแสดงออกทางกายด้วยความ
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม  ไม่ลุแก่อ านาจของตนในการเบียดเบียนผู้อ่ืน 

2.3.3 สัมมาอาชีวะ  การประกอบอาชีพ เลี้ยงชีพของตนด้วยดี ประพฤติสุจริต ไม่ทุจริต คอรัปชั่น  
สามารถบริหารปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา และพัฒนาองค์กรให้สงบสุข และมีความเจริญยั่งยืน 

3. ขั้นบรรลุผลของกำรพัฒนำ 

3.1 กระบวนกำรเห็นแจ้งด้วยตนเอง  คือ เห็นแจ้งโดยประจักษ์ ตระหนักถึงผลประโยชน์ หรือคุณค่า
ของการฝึกฝนอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาด้วยตนเอง  ภายหลังผ่านกระบวนฝึกฝนอบรมฯ 
แล้ว  เกิดความสว่างของปัญญาควบคู่กับศรัทธาในการที่จะด าเนินการเรียนรู้และฝึกฝนในกระบวนการของ
ไตรสิกขาในชีวิตของตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป  

3.2 กระบวนกำรสร้ำงภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม 6 ด้วยตนเอง  ได้แก่  การแสดงออกของบุคคลผู้ผ่าน
การอบรมด้วยการสร้างหรือวางแผนในการพัฒนาได้ด้วยตนเอง เป็นการผลิดอกออกผล น าองค์กรสู่เป้าหมาย
ความส าเร็จ  ด้วยการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 ประการ  ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต (manifests honesty) 
2) การแสดงออกถึงความยุติธรรม (shows justice)    
3) การเคารพให้เกียรติผู้อื่น (respect others)    
4) การให้บริการคนอ่ืน (serves others)   
5) การใช้อ านาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสม (Use of suitable power and influence) 
6) การเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่ม (builds community)    
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2. ผลสรุปงำนวิจัยเชิงปริมำณ  

ในการศึกษาวิจัยนี้  หลังจากด าเนินการตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจนสามารถสรุปเป็นโครงร่าง 
“รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาฯ”  ในเบื้องต้นแล้วเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรม 
ตามหลักไตรสิกขา  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร  ผู้วิจัยจึงด าเนินการ
ทดลองรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาฯ  ด้วยการทดลองแบบก่ึงการทดลอง กลุ่มวัดก่อนและหลัง  มีกลุ่ม
ควบคุม  แต่ไม่มีการสุ่มแบบสมบูรณ์  (Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design) สรุปผล 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1 คะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับอบรมตามรูปแบบการ
ฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา สูงขึ้นกว่า ก่อนเข้ารับอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 3)  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1  ดังนี้    

ตำรำงที ่3  การเปรียบเทียบคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง 
และหลังการทดลอง  ด้วยการทดสอบค่า t แบบสัมพันธ์กัน (dependent Samples t-Test) 

กลุ่มทดลอง N x  S.D t Sig. 

คะแนนก่อนการทดลอง 12 196.08 17.43 -6.091* .000 

คะแนนหลังการทดลอง 12 205.00 17.22   
   

2.2 ภายหลังได้รับอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา คะแนนเฉลี่ยภาวะผู ้น าเชิง
จริยธรรมของกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุ่มควบคุม   แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางท่ี 4)  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  ดังนี้ 

ตำรำง 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ในระยะหลังการทดลอง  ด้วยการทดสอบค่า t แบบอิสระกัน (Independent Samples t-Test) 

กลุ่ม N x  S.D t Sig. 

กลุ่มทดลอง 12 205.00 17.22 2.127 .045 

กลุ่มควบคุม 12 190.17 16.95   
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จากการสรุปผลงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าว  เมื่อน ามาอ้างอิงเทียบเคียง 
เชื่อมโยงกัน  ปรากฏผลวิจัยว่า รูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาที่สร้างและพัฒนาขึ้นนี้  มีคุณภาพส าหรับการ
น าไปเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 6 ประการ  และอาจน าไปประยุกต์เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะด้าน
จริยธรรมอ่ืนๆ อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมความเป็นธรรมาภิบาลในองค์กรให้เกิดขึ้นต่อไป 
  

ข้อเสนอแนะ  

1. การประยุกต์หลักจิตวิทยากับหลักไตรสิกขา หรือวิธีการ แนวทางการฝึกอบรมอ่ืนๆ ควรด าเนินการ
ด้วยความรอบคอบ สามารถประยุกต์ได้ในลักษณะเชื่อมโยง โดยไม่ให้เนื้อหาส าคัญอันเป็นต้นฉบับดั้งเดิมต้อง
เปลี่ยนไป 

2. การประเมินผล  ติดตามผลการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาที่มีคุณภาพสูง ควรใช้ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า  
1 เดือน  โดยผู้ให้การอบรมเป็นเสมือนกัลยาณมิตร ผู้คอยให้ค าปรึกษาผู้รับการอบรม คอยเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ 
(Motivator) ให้เกิดโยนิโสมนสิการ หรือ แรงจูงใจ (Motivation)   

3. การด าเนินการทดลอง  เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม หรือภาวะผู้น าอ่ืนๆ ที่ด าเนินการกับผู้น า
และผู้บริหารองค์กร  ควรพิจารณาการฝึกอบรมด้านเวลาให้เหมาะสมกับผู้น าและผู้บริหารขององค์กร เนื่องจากใน
ตารางการท างานของผู้น าแต่ละท่านค่อนข้างเต็ม ต้องอาศัยการประสานความร่วมมืออย่างสูง จึงประสบผลส าเร็จ
ได้  

4. กระบวนการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาวางฐานที่การฝึกฝนด้วยตนเอง ฝึกหัดด้วยตนเอง เห็นแจ้งด้วย
ตนเอง สร้างพฤติกรรมที่ดีงามด้วยตนเอง  ดังนั้น กระบวนการวัดที่สอดคล้องกับที่ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกชี้แนะไว้ คือ การสังเกตจิต และการสังเกตอารมณ์   

5. การส่งเสริมด้านการฝึกฝนอบรม ปัญหาของการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบหรือหลักสูตรต่างๆ  
ที่ส าคัญ คือ ขาดการส่งเสริม จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหรือเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว ไม่มีการสานต่อ 
น าไปปฏิบัติ สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ดังนั้น การส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ด าเนินการอยู่เสมอ จนเกิด
ค่านิยมท่ีดีงามเป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าและผู้บริหารควรให้ความส าคัญ   
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