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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ๒. เพ่ือศึกษา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก และ ๓. เพ่ือน าเสนอการพัฒนา
ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบประสานวิธี  โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล  
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ จ านวน ๑๘ รูป/คน  
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การหรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับองค์การ 
นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย 
ได้แจกแบบสอบถามบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๔๕ คน  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ เชิงอุปนัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมจากผลการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ  
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ผลการวิจัยพบว่า  
๑. หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า หลักธรรมที่มีผลการพัฒนาภาวะผู้น า (๑) การครองตน ได้แก่ 
หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และ ปัญญา (๒) การครองคน ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ ๔ 
ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตตา (๓) การครองงาน ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ 
ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ทั้งนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๓๔๕ เห็นว่า ผู้บริหารมีระด ับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๒ ( = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๓)  

๒. ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ควรมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร ประยุกต์หลักพุทธธรรม
เพ่ือใช้ในการบริหารงาน หลักการโดยรวมของภาวะผู้น า คือ การพัฒนาผู้บริหารให้สามารถควบคุม
ตัวเองได้ มีสติรู้ตัวเองตลอดเวลา มีสมาธิมุ่งมั่น เป็นคนดี มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สามารถเป็น
แบบอย่างได ้ส่วนคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้น ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๘, S.D. 
= ๐.๕๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ (๑) คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านบุคลิกภาพ (๒) คุณลักษณะ
ภาวะผู้น าด้านความรู้ความสามารถ และ (๓) คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านทักษะทางสังคม พบว่า  
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

๓. น าเสนอการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะภาวะ
ผู้น า คือ ๑) เป็นผู้ที่มีศีล มีพฤติกรรมดี เป็นผู้มีสมาธิ คือ จิตใจหนักแน่น ดีงาม เป็นผู้มีปัญญา คือ
รอบรู้ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ ๒) เป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ืออารี เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีวจี
ไพเราะ ใช้วาจาที่สร้างสรรค์ สงเคราะห์ประชา ท างานเพ่ือองค์กรและส่วนรวม เป็นผู้ประสานสิบทิศ 
วางตนเหมาะสม ๓) เป็นผู้มีใจรักการงาน พอใจในต าแหน่ง ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
ขยันหมั่นเพียร มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน ให้งานบรรลุเป้าหมาย จิตใจตั้งมั่น มุ่งมั่นสร้างสรรค์ รอบคอบ
สุขุม ตรวจสอบขั้นตอน ผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึนก่อนการท างาน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were1.To study the principles of Buddhism 

that are consistent with the leadership development of Executives of Tambol 
administrative organizations in Phitsanulok Province 2. To study leadership of 
executives of Tambol administrative organizations in Phitsanulok Province 
3. To present leadership development in accordance with Buddhadhamma of 
Executives of Tambol administrative organization in Phitsanulok Province.  

The Research is Mixed Methods Research. Qualitative Research, The 
researcher collected data from in-depth interviews from 18 informant interviewees 
who were involved in the Tambol administrative organization. Organization Managers 
or knowledgeable about the organization Academics in higher education institutions 
And Buddhist experts. And quantitative research The 345 questionnaires were used 
as a tool for data collection. Qualitative data analysis was based on analytical 
methods and quantitative data analysis Use computer programmed social science. 
To find the frequency, Percentage, mean, standard deviation, and methods for 
leadership development in accordance with Buddhadhamma of Executives of 
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Tambol administrative organization in Phitsanulok Province on qualitative and 
quantitative research. 

 

The research found that : 
1. Dhamma principles consistent with the leadership development of 

executives of Executives of Tambol Administration organizations in Phitsanulok 
province found that the principles that led to the development of leadership: (1) the 
occupying power, namely, the Threefold Training (2) The dominion of the four heads 
of material, namely, bases of sympathy (3) occupation, namely, basis for success. 
The leadership development, the personnel working in the Tambol Administration 
Organization in Phitsanulok Province of numbers 345 viewed  that  the Executives 
had level of leadership development based on the Buddhist principles were at a 
high level. Mean is 4.02 (= 4.02, S.D. = 0.53). 

2. Leadership of Executives of Tambol administrative organizations in 
Phitsanulok Province Should have management vision. Application of Buddhist 
principles for administration and Leadership characteristics of the executives were at 
a high level (= 3.98, S.D. = 0.54). Leadership characteristics of executives were : (1) 
personality leadership characteristics (2) Intelligence leadership characteristics,  
(3) leadership characteristics in social skills, The overall principle of leadership is  
the development of self-control. Have a conscious self all the time. Concentrate Is  
a good man with ethics Honesty Can be exemplary.  

3.To present leadership development in accordance with Buddhadhamma 
of Executives of Tambol administrative organization in Phitsanulok Province found 
that the Executives had the following leadership characteristics : 1) is a person who 
has a good behavior, is a person who is concentrating a strong mind, is intelligent, is 
knowledgeable, has a systematic thinking 2) Aryan courtesy Sacrificing for the sake of 
the common good. Civil servants Work for the organization and the collective As a 
coordinator, ten directions are placed properly. 3) be passionate about the job 
Satisfied with the position Promote compliance. Hard working Commitment to work 
Get the job done The mind is strong Commitment to creativity, prudence, check the 
good results, the consequences will occur before work. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก” ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากหลายท่านที่ได้อนุเคราะห์ ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศาสตราจารย์ ดร . บุญทัน ดอกไธสง  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโ , ผศ. ดร. ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน าและตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนส าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้ง และขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  ทั่งโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์   
ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์ และ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจทานแนะน าแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงลง
ด้วยดี ผู้วิจัย  รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ที่ส าคัญอย่างยิ่งขอขอบพระคุณ รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
และกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ที่ได้ให้ค าแนะน าและได้กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา และ
ตรวจสอบแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือให้เนื้อหาของการวิจัยนี้ชัดเจนสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณ พระสมนึก ธีรปญฺโ  ขอขอบคุณ คุณสุภัทรชัย ที่ช่วยในส่วนงานธุรการและ
แนะน าการจัดจัดเรียงข้อมูลการวิจัยซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการวิเคราะห์และส าเร็จลุล่วงได้
ก็เพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ช่วยที่ดีซึ่งผู้วิจัยมีความซาบซึ้งใจเช่นกัน  

การศึกษาครั้งนี้จะส าเร็จลงไม่ได้หากขาดความอนุเคราะห์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้บริหาร นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และลงพ้ืนที่ทั้งแจกแบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามท่ีท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

ขอขอบคุณพระอาจารย์ทุกรูป/คน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่เป็นก าลังใจให้มาโดยตลอดจนประสบผลส าเร็ จ ผู้วิจัยขอมอบบูชา 
เป็นกตเวทิตาคุณแด่คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ย่า ตายาย ครูบาอาจารย์  รวมทั้งญาติธรรมทุกๆ ท่าน  

 

  นายดอนล่าร์ เสนา 

 ๔ เมษายน  ๒๕๖๐ 

 



(๖) 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ  (๖) 
สารบัญตาราง (๘) 
สารบัญแผนภาพ (๑๒) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (๑๓) 
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย  ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย  ๖ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๙ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๐ 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีผู้น าและภาวะผู้น า ๑๑ 
 ๒.๒ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า  ๔๓ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ๗๘ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
๘๒ 

 ๒.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ๘๗ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙๖ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๑๓ 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๑๔ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๑๕ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๙ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒๒ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๔ 



(๗) 

 

สารบัญ (ต่อ)  

เรื่อง หน้า 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย     
 ๔.๑ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ    

      บริหารสว่นต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
๑๒๗ 

 ๔.๒ ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ๑๕๐ 
 ๔.๓ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 

      ต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 
๑๖๐ 

 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๘๕ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๑๙๒ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๐๑ 
บรรณานุกรม  ๒๐๓ 
ภาคผนวก ๒๑๑ 
 ภาคผนวก ก. รายนามผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๑๒ 
 ภาคผนวก ข. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ๒๑๕ 
 ภาคผนวก ค. แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย ๒๓๕ 
 ภาคผนวก ง. รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๒๓๖ 
 ภาคผนวก จ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก่ไข้เครื่องมือ 

ในการวิจัย 
๒๓๘ 

 ภาคผนวก ฉ. ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ(IOC) 
ของแบบสอบถาม 

๒๔๔ 

 ภาคผนวก ช. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

๒๕๒ 

 ภาคผนวก ซ. ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)                 ๒๕๔ 
 ภาคผนวก ฌ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๒๕๙ 
 ภาคผนวก ญ. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๖๙ 
 ภาคผนวก ฎ. ภาพประกอบการสัมภาษณ์ ๒๗๘ 
ประวัติผู้วิจัย ๒๘๖ 



(๘) 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

๒.๑  สรุปนิยามหรือความหมายของผู้น า ๑๔ 
๒.๒ สรุปนิยามหรือความหมายของภาวะผู้น า ๑๘ 
๒.๓ สรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า ๒๙ 
๒.๔ คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบตะวันตก ๓๓ 
๒.๕ ประเภทภาวะผู้น าแบบตะวันตก ๓๘ 
๒.๖ ความหมายบทบาทหน้าที่ของภาวะผู้น าแบตะวันตก ๔๒ 
๒.๗ สัทธรรม ๓ ธรรมที่ดี ๕๑ 
๒.๘ ไตรสิกขา ๕๔ 
๒.๙ อริยสัจ ๔ ๕๗ 
๒.๑๐ องค์ประกอบอริยสัจ  ๕๘ 
๒.๑๑ กระบวนการของอริยสัจ ๖๒ 
๒.๑๒ ฆราวาสธรรม ๔ ๖๕ 
๒.๑๓ อิทธิบาท ๔ ๗๐ 
๒.๑๔ สังควัตถุ ๔ ๗๓ 
๒.๑๕ พรหมวิหาร ๔ ๗๔ 
๒.๑๖ จ านวนบุคลกรองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ๘๗ 
๒.๑๗ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า ๙๙ 
๒.๑๘ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ๑๐๔ 
๒.๑๙ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๑๑ 
๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๑๗ 
๓.๒ แสดงการหาจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๑๘ 
๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ๑๒๘ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 

             ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ๑๓๑ 

๔.๓ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของ 
             ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลด้านคุณลักษณะภาวะผู้น า 

๑๓๑ 

 
 
 



(๙) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
เรื่อง                   หน้า 

๔.๔ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
             ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น า 

     ด้านบุคลิกภาพ 

๑๓๒ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
             ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น า 

     ด้านความรู้ความสามารถ 

๑๓๓ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
             ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลกคุณลักษณะภาวะผู้น า 

     ด้านทักษะทางสังคม 

๑๓๔ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
      ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม 

๑๓๕ 

๔.๘ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
                 ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓ 

๑๓๖ 

๔.๙ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
                 ด้านการครองตน(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓ (ศีล (พฤติกรรม)) 

๑๓๗ 

๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
                 ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓ (สมาธิ) 

๑๓๘ 

๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

        ด้านการครองตน(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓ (ปัญญา (ความรอบรู้)) 

๑๓๙ 

๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
                 ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

๑๔๐ 

๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
                 ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (ทาน ) 

๑๔๑ 



(๑๐) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
เรื่อง                    หน้า 

๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

        ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (ปิยวาจา) 

๑๔๒ 

๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
                 ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (อัตถจริยา) 

๑๔๓ 

๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

        ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (สมานัตตตา) 

๑๔๔ 

๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

        ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

๑๔๕ 

๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

        ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ) 

๑๔๖ 

๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

        ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ (วิริยะ (ความขยัน)) 

๑๔๗ 

๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

        ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ (จิตตะ) 

๑๔๘ 

๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก 
                 พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
                 ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ (วิมังสา) 

๑๔๙ 

๔.๒๒ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า ๑๕๔ 
๔.๒๓ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า ด้านการครองตน ๑๕๕ 
๔.๒๓ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า ด้านการครองคน ๑๕๖ 
๔.๒๔ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า ด้านการครองงาน ๑๕๗ 
๔.๒๕ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า โดยองค์รวม ๑๕๘ 



(๑๑) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
เรื่อง                    หน้า 

๒.๒๖ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน    
       ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน ตามหลักไตรสิกขา 

๑๗๔ 

๒.๒๗ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน    
       ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

๑๗๙ 

๒.๒๘ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน    
       ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

๑๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๒) 

สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพที่  หน้า 

      ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย      ๑๑๓ 

      ๔.๑ สาเหตุของการได้เป็นผู้น า และความหมาย           ๑๕๑ 

      ๔.๒ ภาวะผู้น า                                                                                  ๑๕๓ 

      ๔.๓ แผนภาพองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ๑๘๕ 



(๑๓) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

การใช้อักษรย่อ 
 อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในวิทยานิพนธ์นี้  ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฏกภาษาบาลี  ฉบับ
มหาจุฬาเดปิฎก   ๒๕๐๐  และพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระ
เกียริพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  พุทธศักราช  ๒๕๓๙  คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 

ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

 การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย  ใช้ระบุคัมภีร์  และระบุ  
ถึง เล่ม/ข้อ/หน้า  ตามล าดับ  เช่น  วิ.มหา. (บาลี)  ๕/๑๖/๑๕  หมายถึง  คัมภีร์วินัยปิฎก  มหา 
วิภงฺคปาลิภาษาบาลี  เล่ม  ๕  ข้อ  ๑๖  หน้า  ๑๕  วิ.มหา. (ไทย)  ๕/๑๖/๒๑-๒๒  หมายถึง  คัมภีร์
วินัยปิฎก  มหาววิภงฺคปาลิภาษาไทย  เล่ม  ๕  ข้อ  ๑๖  หน้า  ๒๑-๒๒  เป็นต้น   

 

พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา.(ไทย)        =  วินัยปิฎก    มหาวิภังค์   (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ที.มหา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ม.มู (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ส .ส.     (ไทย)      = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ม.     (ไทย)      = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
อง.ฺจตุกฺก. (ไทย)      = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.ฺปญฺจก. (ไทย)      = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้ถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัย ตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า พระพุทธศาสนานั้นเป็นวิถีชีวิตของ
คนไทยโดยส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพล
ต่อการเมืองการปกครองในหลายกรณีด้วยกัน ดังตัวอย่างที่ผู้ปกครองจะต้องยึดถือหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการบริหารงานหรือในการปฏิบัติหน้าที่ของตน       

จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมไทยมาช้านาน ตามที่ได้รับการยอมรับ
ในสังคมไทยมาโดยตลอด และพระพุทธศาสนายังเป็นศาสนาของประชาชนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ 
การเริ่มต้นแห่งผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือผู้น าตามหลักแห่งพระพุทธศาสนานั้น ได้ปรากฏในพระสูตรที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่สามเณรสองรูป เพ่ือให้รู้ว่าการเกิดขึ้นของวรรณะ หรือชนชั้นในสังคมนั้น 
ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะชาติตระกูล แต่เป็นการแบ่งวรรณะด้วยหลักแห่งการกระท าหรือหลักแห่งกรรม 
ดังที่ตรัสในอัคคัญญสูตรว่า 

วาเสฏฐะและภารทวาชะ  ครั้งนั้น  สัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภ  รักษาส่วนของตนไว้แล้ว ถือเอา    
ส่วนอืน่ที่เขาไม่ให้มาบริโภค  คนทั้งหลายจับเขาได้  จึงกล่าวว่า “คุณ คุณท ากรรมชั่วที่รักษา  
ส่วนของตนไว้แล้ว ถือเอาส่วนอ่ืนที่เขาไม่ให้มาบริโภค คุณอย่าท ากรรมชั่วอย่างนี้ อีก”  สัตว์
นั้นก็รับค าแล้ว แม้ครั้งที่  ๒  สัตว์นั้น  ...แม้ครั้งที่  ๓  สัตว์นั้นก็รักษาส่วนของตนไว้แล้ว  
ถือเอาส่วนอ่ืนที่เขาไม่ให้มาบริโภค  คนทั้งหลายได้พากันจับเขาแล้ว  กล่าวค านี้ว่า “คุณ  
คุณท ากรรมชั่ว  ที่รักษาส่วนของตนไว้แล้ว  ถือเอาส่วนอ่ืนที่เขาไม่ให้มาบริโภค  คุณอย่าได้
ท าอย่างนี้อีก” คนเหล่าอ่ืน  ใช้ฝ่ามือบ้าง  ก้อนดินบ้าง  ท่อนไม้บ้าง  ท าร้าย  วาเสฏฐะและ
ภารทวาชะในเพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุ  การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จึงปรากฏ การ
ครหาจึงปรากฏ การพูดเท็จจึงปรากฏ การถือทัณฑาวุธ จึงปรากฏ    

วาเสฏฐะและภารทวาชะ  ครั้งนั้น  สัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมกันปรับทุกข์กันว่า  “ท่านผู้ 

                                                           
 สุรพล  สุยะพรหม, กำรเมืองกับกำรปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๔๒. 



 

๒ 

เจริญ บาปธรรมปรากฏในหมู่สัตว์แล้ว คือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จักปรากฏ 
การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธ จักปรากฏ ทางท่ีดี  พวกเราควร 
สมมต (แต่งตั้ง) สัตว์ผู้หนึ่ง ซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียน ผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่
ควรขับไล่โดยชอบ  พวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้น” ครั้นแล้ว  สัตว์เหล่านั้น 
จึงเข้าไปหาท่านที่มีรูปงดงามกว่า  น่าดูกว่า  น่าเลื่อมใสกว่า น่าเกรงขามกว่า แล้วจึงได้กล่าว
ดังนี้ว่า “มาเถิด ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงว่ากล่าว  ผู้ที่ควรว่ากล่าว จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียน  
จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดและพวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่ท่าน” สัตว์ผู้นั้น 
รับค าแล้ว  ได้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว  ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ  
และสัตว์เหล่านั้นก็ได้แบ่งปันข้าว  สาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้นฯ๒ 

จากพระสูตรดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เริ่มต้นแห่งผู้น านั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผู้น า 
ว่า หัวหน้ำ ซึ่งในเบื้องต้นหัวหน้านั้น ได้ถูกก าหนดคุณสมบัติไว้สี่ประการด้วยกัน ได้แก่ สัตว์ที่สวยงาม
กว่า น่าดูน่าชมกว่า น่าเลื่อมใสกว่า และน่าเกรงขามมากกว่าสัตว์ทุกคนแล้ว โดยที่คุณสมบัติเหล่านี้ 
ได้ถูกก าหนดขึ้นจากผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลาย แต่การที่ผู้น าหรือหัวหน้านั้นได้มีภาวะผู้น า 
ที่ เป็นรูปธรรมนั้น สามารถเห็นได้ด้วยตา แต่คุณลักษณะภายในแห่งผู้น านั้น  ในพระสูตรนี้  
ไม่ได้ถูกอธิบายขึ้นอย่างชัดเจน  แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่า ผู้น านั้นได้มีขึ้น 
ตามท่ีปรากฏในพระสูตร คือเมื่อสองพันกว่าปีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ และเป็นการกล่าวถึงการก าเนิด
ของผู้น าในโลกที่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะในพระสูตรพระพุทธเจ้าใช้  ค าว่า
“ระยะเวลาอันช้านาน”  

ดังนั้น ผู้น าจึงได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน และได้พัฒนามาตามล าดับ  
ตามหลักการแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้น าที่เกิดขึ้นมานั้น คือ ผู้ปกครองและท าการบริหารจัดการ 
ตามที่ประชาชนได้สมมติขึ้นในยุคนั้น ซึ่งได้วิวัฒนาการและพัฒนาการทางการปกครองมาตามล าดับ
ในโลกจนถึงปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ท าหน้าที่ในการปกครอง และท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ ในสังคม
โลกและสังคมไทยในอดีตนั้น ไม่ได้มีความซับซ้อนอย่างเช่นในปัจจุบัน เพราะการปกครอง และ 
การบริหารอาจอยู่ที่คนคนเดียวหรือ กลุ่มเดียว ถ้าเป็นในระดับของรัฐหรือประเทศนั้น ผู้ปกครองคือ
พระมหากษัตริย์ เป็นการปกครองแบบราชาธิปไตย หรือแบบสมบูรณาญาสิทธิราช กล่าวคือ เป็นการ
ปกครองที่อ านาจอธิปไตยอยู่ที่พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ไม่มีอ านาจสูงสุดใดมายับยั้งหรือ
ลิดรอนได้๓ ดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถใช้อ านาจอธิปไตยทั้งสามได้โดยเด็ดขาด คือนิติบัญญัติ 
                                                           

๒ ที.ปา.(ไทย)   / ๒๙, ๓๐, ๓ /๙๔,๙๕,๙๖. 
๓ สุรพล  สุยะพรหม, กำรเมืองกับกำรปกครองของไทย, หน้า ๒๔. 



 

๓ 

การตรากฎหมาย บริหาร คือการสามารถน าพาประเทศหรือรัฐ  ให้ด าเนินไปสู่ เป้าหมายได้ 
อย่างถูกต้องและ และตุลาการ คือการตัดสินคดีความต่าง ๆ จนถึงการปกครองในระดับท้องถิ่น 
ดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

การปกครองหรือการบริหารราชการแผนดินของประเทศ โดยทั่วไปแล้วนิยมแบ่ง
ออกเป็น ๓ หลัก ประกอบด้วย๔  

 . หลักการรวมอ านาจ (Centralization) ได้แก่การปกครองส่วนกลาง  หมายถึง 
หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมอ านาจในการปกครองไว้ให้แก่หน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองต่าง ๆ ของรัฐ โดยให้ขึ้นตรงต่อกัน
ตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นการด าเนินปกครองตลอดทั่วทั้งอาณาเขตของประเทศ 

๒. หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentralization) หมายถึงหลักการที่การบริหารราชการ
ส่วนกลางได้จัดแบ่งอ านาจการวินิจฉัยและสั่งการบางส่วนไปให้ส่วนราชการหรือข้าราชการในส่วน
ภูมิภาค โดยให้มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนริเริ่มงานใหม่ได้ในกรอบแห่ง 

นโยบายของรัฐบาลที่ได้วางไว้การปกครองส่วนภูมิภาค  

๓. หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization)  หมายถึง หลักการที่รัฐ
มอบอ านาจการปกครองบางส่วนให้แก่องค์การอ่ืน ที่มีได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ไปจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างได้โดยมีอิสระตามสมควร  
เป็นการมอบอ านาจทั้งในด้านการเมืองและการบริหาร เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นมีอ านาจที่จะก าหนด
นโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายท้องถิ่นของตนเองได้ 

ส าหรับประเทศไทย การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นมา  โดยได้มีการเริ่มกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น
ด้วยความระมัดระวัง และค านึงถึงความมั่นคงประสิทธิภาพและประชาธิปไตยไปพร้อมๆ กัน  ดังนั้น
ในระยะแรกๆ การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงยึดหลักการรวมอ านาจ และหลักการกระจายอ านาจควบคู่
กันไปโดยคงให้มีราชการรวมอยู่ด้วยในบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประหยัด เนื่องจากท้องถิ่นมีรายได้น้อยและขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ แต่ต่อมาในระยะหลัง ๆ 
รัฐบาลก็ได้มีความพยายามที่จะกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น โดยให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ 

                                                           
๔ โกวิทย์  พวงงาม, กำรปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด,๒๕๔๓), 

หน้า  ๕๔. 



 

๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจน 
ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงานท้องถิ่น และกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ระดับประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๘  ก าหนดให้รัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เท่ากับเป็นการยืนยัน 
ในหลักการกระจายอ านาจ ที่ค านึงถึงสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกัน 
ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้มีกาจัดตั้ง 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎของกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็นผล
มาจากการปฏิรูปในระบบราชการ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๕) และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้แยกภาระ
กิจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรม ในการส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนา และให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาส 
ให้ประชาชน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจากประชาชนโดยตรง ซึ่งจากเดิมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลือกตั้งคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลกันเองภายในองค์กร 

จึงถือได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือก
ผู้บริหาร คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด้วยตัวของประชาชนเอง ซึ่งสอดคล้องกับระบอบ 
การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามผู้น าที่ประชาชนได้เลือกตั้งมานั้น ได้มีการ
ตรวจสอบในเรื่องของหลักภาวะผู้น า หรือมีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักของทฤษฎีตะวันตก และ
สอดคล้องกับหลักแห่งภาวะผู้น าตามหลักแห่งพุทธศาสนาหรือไม่ อย่างไร  

                                                           
๕ ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนท้องถิ่น : จำกรัฐธรรมนูญ 

๕๐ สู่ร่ำงพระรำชบัญญัติ.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : www.kpi.Ac.th/52-03#2006. [๙ เม.ย. ๒๕๕๙]. 

http://www.kpi.ac.th/52-03#2006. [๙


 

๕ 

ภาวะผู้น า จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะต้องมีคุณลักษณะ คือ 
มีสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความดีงามและความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมา
ประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามและลักษณะผู้น าที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วยหลัก ๓ 
ประการ คือ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง ตลอดจนต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทางของหลักพุทธ
ธรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคนและสังคม๖ 

 ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไปสู่องค์กรที่เป็นไปเพ่ือประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ที่เน้นหนักและให้ความส าคัญเฉพาะการพัฒนาความรู้  ความสามารถและทักษะแต่ชาดการน า
หลักธรรมเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาจิตใจ (Attribute) และเพ่ือให้การพัฒนาการภาวะผู้น า 
ตามหลักพุทธธรรมเกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมทั้งเรื่องการเป็นผู้น าที่ดี  การเป็นผู้น าที่มุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ และเป็นผู้น าที่สามารถโน้มน้าวใจคนให้ปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริง เพ่ือน าองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนสังคม
ไดอ้ย่างสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

 .๒.  หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลกมีอะไรบ้าง 

 .๒.๒ ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลกที่เหมาะสม 
 ควรเป็นอย่างไร 

 .๒.๓ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในจังหวัดพิษณุโลกควรเป็นอย่างไร 
 

 

 

 

                                                           
๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ภำวะผู้น ำ : ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคน พัฒนำประเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดา ๒๕๔๖), หน้า ๓ -๓๒. 



 

๖ 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 .๓.  เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

 .๓.๒ เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

 .๓.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

  ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์การส่วนต าบลตามหลักพุทธธรรม ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Analysis) ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  ) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

   จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นปัจเจกบุคคล ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน
ความเป็นผู้น าบางครั้งยังต้องอาศัยสถานการณ์ อาศัยบทบาทหรือความคิดหรือวิธีคิดของแต่ละบุคคล
ได้แสดงออกมาในแต่ละห้วงเวลาต่างๆ ด้วย ส่วนภาวะผู้น านั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางพันธุกรรมและ
สัญชาตญาณ หรืออาจจะอาศัยสถานการณ์ เวลา โอกาส หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม  

๒)  หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า 

  การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมสรุปได้ว่า การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก
พุทธธรรมนั้น มีความใกล้เคียงกับการพัฒนาภาวะผู้น าในองค์กร และได้เพ่ิมเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าที่ส าคัญๆ ทัง้ ๓ ด้าน คือการครองตน การครองคน การครองงาน 

 

 

 



 

๗ 

  ๓)  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

   การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ยังมีบทบาทอีกมากมาย ที่ผู้น าองค์กรจะต้อง
ปฏิบัติงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือการท างานในฐานะต้นแบบแห่งความส าเร็จ  ผู้น าการบริหาร
ไว้ ๙ ประการคือ  ) เข้าใจในบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลง ๒) รู้จักการครองตนที่เหมาะสม 
๓) สามารถสร้างทีมงานได้  ๔) มีความเป็นผู้น าขององค์กรสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง
ประสานงานข้ามหน่วยงานและสร้างเครือข่ายในการท างานได้ ๕) มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล คิดนอกกรอบ
และสามารถสื่อสารท าความเข้าใจให้เกิดการยอมรับได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ        
๖) มีทักษะทางการเมือง ๗) มีคุณธรรมจริยธรรม ๘) เข้าใจในขั้นตอน/กระบวนการนโยบายสามารถ
ผลักดันให้เกิดผลได้ และ ๙) สามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายอันพึงประสงค์
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ เพ่ือการยอมรับ
ของคนในองค์กรและของประชาชนในท้องถิ่น การที่จะเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นผู้น าที่จะประสบ
ความส าเร็จนั้นควรจะต้องมีความสามารถ เชิงการบริหาร ๓ ปัจจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล อันได้แก่ การบริหารตนเอง การบริหารคน และการบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่อง 
การบริหารตน เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีและสามารถสร้างภาวะผู้น าพัฒนาตนเอง  
อยู่ตลอดเวลาให้เป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างสง่างาม 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

  ๔.๒.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ สภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบล คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

  ๔.๒.๒ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก
พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 



 

๘ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง / ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
การวิจัยครั้งผู้วิจัยศึกษาจากประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์  ทั้งสิ้น 

จ านวน  ๘ ท่าน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  ) กลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Selection) ๗ จ านวน ๖ ท่าน 

๒) กลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้านการบริหารองค์การและภาวะผู้น า  หรือ ผู้ที่เป็น
นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านองค์การและภาวะผู้น า จ านวน ๖ ท่าน 

 

๓) ผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดใช้เป็นแหล่งข้อมูล 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ มีจ านวน ๖ ท่าน  

  ๔) ท าการประเมินการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก โดยการแจกแบบสอบถามบุคลลากร ได้แก่ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๗๖ 
แห่ง๘ โดยมีประชากรทั้งหมด ๒๕ ๗ คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๔๕ คนโดยใช้สูตรของทาโร่  
ยามเน่  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลกจ านวน ๗๖ แห่ง   

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

การวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน มีนาคม
๒๕๖๐ รวมระยะเวลา  ๕ เดือน 

 

 

 

 

                                                           
๗ สุรพล  พรมกุล, ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๔), 

หน้า ๘๒. 
๘ ส่วนวิจัยและพัฒนำระบบรูปแบบและโครงสร้ำง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกระทรวง 

มหำดไทย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp. [๕ พ.ค. ๒๕๕๘]. 
 



 

๙ 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.๕.๑ ผู้น ำ หมายถึง บุคคลผู้ที่มีความสามารถใช้อิทธิพลเหนือผู้อ่ืน เพ่ือความส าเร็จ
ของงานตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กร  

๑.๕.๒ ภำวะผู้น ำ หมายถึง คุณลักษณะของผู้น าที่แสดงออกในรูปของกระบวนการ 
ความสามารถหรือกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ได้แก่ คุณลักษณะของผู้น า 
ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) และคุณลักษณะด้านสังคม 
(Social Skill)  

๑.๕.๓ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ หมายถึง การท าให้คุณลักษณะของผู้น าที่แสดงออกในรูป
ของกระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ได้แก่ 
คุณลักษณะของผู้น าด้านบุคลิกภาพ (Personality) ความรู้ความสามารถ (Intelligence) คุณลักษณะ
ด้านสังคม (Social Skill) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เจริญขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
จนเกิดคุณสมบัติที่พึงประสงค ์

๑.๕.๔ ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง ( ) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลฝ่ายการเมือง (๒) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนข้าราชการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

๑.๕.๕ พุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ที่เหมาะสมในการพัฒนาภาวะผู้น าในสามด้าน ได้แก่ ๑) หลักในกำรครองตน หมายถึง หลัก
ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา  ๒) หลักในกำรครองคน หมายถึง หลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน 
ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ๓) หลักในกำรครองงำน หมำยถึง หลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

๑.๕.๖ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำตำมหลักพุทธธรรม หมายถึง การท าให้ผู้น าเจริญขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน จนเกิดคุณสมบัติของผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม 

๑.๕ .๗ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำตำมหลักพุทธธรรมของผู้บริหำรองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลในจังหวัดพิษณุโลก หมายถึง การพัฒนาภาวะผู้น าให้เกิดคุณสมบัติของผู้น าที่เป็นผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม 

๑.๕.๘ บุคลำกร หมายถึง ข้าราชการประจ าผู้เป็นพนักงานองค์การ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

 

 



 

 ๐ 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 .๖.  ท าให้ทราบหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

 .๖.๒ ท าให้ได้รู้และเข้าใจการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

 .๖.๓ ท าให้ไดก้ารพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

 .๖.๔ ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม
ของผู้บริหารส่วนต าบล ต่อไป 

 

 
 



 

บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนและค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก
พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยจะได้น าเสนอเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ๑. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า  ๒. หลักธรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาภาวะผู้น า  ๓. แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  ๔. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ๕. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีผู้น าและภาวะผู้น า        
๒.๒ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า    
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีผู้น าและภาวะผู้น า 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าส าหรับบุคคลโดยทั่วไป ที่มองเห็นผู้ที่ด ารงต าแหน่ง 

ในหน่วยงาน ต่างๆ ซึ่งเป็นผู้น าหรือหัวหน้างานนั้นๆ ตั้งแต่ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ า   
แต่ความจริงแล้ว ภาวะผู้น าไม่ใช่บุคคลจะมีลักษณะเช่นนี้เสมอไป  เมื่อใดที่ผู้น าได้แสดงบทบาทหน้าที่   
โดยการใช้อ านาจหน้าที่หรืออิทธิพลสามารถโน้มน้าวชักจูง  ชี้แนะให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ได้แสดง
พฤติกรรมอันมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มแล้ว  ลักษณะที่ผู้น าแสดงออกมานั้นก็คือ
ความเป็นภาวะผู้น านั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า “ผู้น า ”  (Leaders)  เป็นตัวบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล  (Persons)    ส่วน“ภาวะผู้น า” (Leadership)  นั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกมา  (Actions)  
จากบุคคลที่เป็นผู้น าอย่างเป็นกระบวนการ  ดังนั้น  การจะเข้าใจความหมายของ  “ผู้น า” มักจะไม่
เป็นปัญหามากนัก  ทั้งนี้เพราะจะรู้ว่าใครเป็นผู้น านั้นก็มักจะพิจารณาจากต าแหน่ง (Position)   
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว   



 

๑๒ 
 

ค าว่า “ผู้น า” ได้ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ๊อกฟอร์ด (Oxford English 
Dictionary) ในราวปี ค.ศ.๑๓๐๐ (พ.ศ.๑๘๔๓) หรือมีมากว่า ๗๐๐ ปีที่แล้ว  ส่วนค าว่า“ภาวะผู้น า”
นั้นได้ปรากฏขึ้นในภายหลังประมาณปี  ค.ศ. ๑๘๐๐ (๒๓๔๓) หรือประมาณ  ๒๐๐  กว่าปีที่ผ่านมา
ในการให้นิยามหรือความหมายของ “ผู้น า” และ “ภาวะผู้น า” ได้มีนักวิชาการและนักบริหารอธิบาย
ไว้หลายท่าน  ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑  ความหมายของผู้น า (Leader) 

ค าว่า “ผู้น า” เป็นการมองที่เน้นไปที่ตัวบุคคล  เรามักจะได้ยินค าพูดที่ใช้เรียกแทนผู้น าใน
ทิศทางที่แตกต่างกันและมักจะมีขอบเขตที่กว้างขวางตามทัศนะของผู้พบเห็น  เพ่ือความเข้าใจ
ความหมายเกี่ยวกับผู้น าให้ชัดเจน ดังที่ พรนพ พุกกะพันธุ์๑ กล่าวถึงการก าเนิดของผู้น า ไว้ ๔ 
ประการ คือ 

๑.  ผู้น าโดยก าเนิด 
๒.  ผู้น าที่มีความอัจฉริยะ 
๓.  ผู้น าที่เกิดขึ้นตามสายงาน 
๔.  ผู้น าตามสถานการณ ์ 

ผู้น าที่ก าเนิดมาจาก ๒ จุดใหญ่ๆ คือผู้น าโดยก าเนิด หมายถึง ผู้น าประเภทนี้ได้มาจาก
การสืบทอดทางบรรพบุรุษ เช่น การได้รับการแต่งตั้งสืบทอดเป็นรัชทายาท หรือราชวงศ์ และผู้น าที่
ก าเนิดจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าหาญ หรือบุคคลนั้นมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ในความ
เป็นผู้น าในตัวของเขาเอง     มีผู้ให้ความหมายภาวะผู้น าไว้หลายลักษณะที่สอดคล้องกันซึ่งเป็น
กระบวนการของการสั่งการและการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ  ของสมาชิกของกลุ่ม ๒ ผู้วิจัยได้
รวบรวมความหมายของผู้น าผ่านทัศนคติของนักวิชาการและนักบริหารมารวบรวมไว้พอสังเขป ดังนี้ 

ผู้น า คือ บุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกัน
ก็ตาม หรือท าการร่วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงาม   ที่ว่าพากันไป ก็ให้พากันไป
ด้วยดีนั้น หมายความว่าไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผ่านพ้นภัยอันตรายอย่างเรียบร้อย และ 
เป็นสุข เป็นต้น แล้วก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม” หมายความว่า เป็นความจริง
ความแท ้ความถูกต้อง และได้มาโดยธรรม    โดยที่ ผู้น า คือ ผู้ชักพาให้คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระท า
การในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้  มีศิลปะ  มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน  เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่

                                                           

๑ พรนพ พุกกะพันธุ์, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท,์ ๒๕๔๔), หน้า ๒๕. 
๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า  ๕. 
๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า  ๒๕. 



 

๑๓ 
 

จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ  หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น ากันแล้ว  เช่น  เป็นผู้น า
องค์กร  ผู้น าสมาคม  ผู้น าวัดและแม้กระทั่งเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า๔   และ ผู้น า คือ  
ค าว่า ประมุข มาจากค าว่า ปะ แปลว่า ทั้งหมดทั้งสิ้น และ มุขะ แปลว่า หน้า รวมเป็น ปมุขะ มี
ความหมายว่า หน่วยออกหน้าทั้งหมดทั้งสิ้น คือลักษณะแห่งผู้น านั้นเอง เป็นการน าอย่างสัตบุรุษ 
อย่างผู้มีคุณธรรมเป็นผู้น า  ซึ่ งเป็นความหมายกับผู้น าแห่งทุรราช ระบอบประชาธิปไตยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่สูญเสียการเป็นผู้น า เพราะมีการน าได้หลายทาง แม้จะ
ไม่มีอ านาจทางการเมืองโดยสมบูรณ์   แต่ก็มีโอกาสที่จะน าในทางเศรษฐกิจ การพัฒนา วัฒนธรรม 
การศึกษา ซึ่งดีไปกว่าการเมือง เรียกว่า ผู้น าทางวิญญาณ คือ การท าให้เกิดความถูกต้องในทางจิตใจ 
ในการด าเนินชีวิต๕  มีความหมายอีกว่า  ผู้น า คือ ผู้ที่สามารถท าให้ผู้อ่ืนไปสู่จุดหมายปลายทางได้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  โดยใช้วิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพ
ของตนเองเพ่ือที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยลักษณะต่างๆ คือ การใช้อ านาจในการก าหนดเป้าหมาย  มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ  ซึ่งท าหน้าที่ผู้น าโดยอาศัยความร่วมมือของผู้อ่ืน  ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและ
การวางตัวเหมาะสม๖  ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ จะต้องวิเคราะห์ตัดสินใจ โดยมองอย่างนก  
มองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอย่างหนอน เอากายใจและสมองเข้าสัมผัส สามารถวางแผนที่
ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และแผนเงินให้เข้ากัน กระจายและมอบให้เป็นนโยบาย๗   

นักวิชาการที่มีความสัมพันธ์กับการเมือง และภาวะผู้น าได้ให้ความหมาย ผู้น า ว่า  
เป็นบุคคลซึ่งใช้อิทธิพลได้มากในการควบคุม และกระท าการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมผู้ได้รับอ านาจจากความมั่นคง สถานภาพด้านครอบครัว ชั้นวรรณะ ระบบหรือ
ความมีสติปัญญา๘   ผู้น าเป็นบุคคลที่จะสามารถชักจูงให้คนอ่ืนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ  ท าให้ผู้
ตามมีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถคลี่คลายความตึงเครียดต่างๆ ลงได้  และสามารถน ากลุ่มให้

                                                           
๔ พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์พิเศษ ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙,

(กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 
๕ พุทธทาสภิกขุ อ้างใน อมร รักษาสัตย์, “สองนักวิชาการฟันธงช้ีรัฐบาลชวน ๔”, เนชั่นสุด-สัปดาห์, ปีที ่

๓, (สิงหาคม ๒๕๓๗) :  ๑๒-๑๓.  
๖ เสนาะ  ติเยาว์,หลักการบริหาร,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๖.  
๗ สิปปนนท์ เกตุทัต, วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ มติชน, 

๒๕๕๑), หน้า ๓๒. 
๘ Plato, The Republic.tr.Paul Shorey, (New Jersey : Princeto University Press, 1973), 

p.134. 



 

๑๔ 
 

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้๙ และเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาผู้อ่ืนและประสานให้ผู้อ่ืน
ช่วย  ช่วยท ากิจการงานต่างๆ ของตนให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจ๑๐   

จากแนวคิดของนักวิชาการและนักบริหารหลายท่านข้างต้นดังที่ได้กล่าวมานั้น  สามารถ
สรุปใจความได้ว่า ผู้น า คือ ผู้ที่มีความสามารถ  มีทักษะ ได้รับการยอมรับ และมีบุคลิกเฉพาะตัวที่
สามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติภารกิจการงานของกลุ่ม หรือองค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
หรือ เป้าหมายที่ผู้น าหรือองค์กรตั้งไว้   

ตารางท่ี ๒.๑  สรุปนิยามหรือความหมายของผู้น า 

นักวิชาการ นิยามหรือความหมายผู้น า 
พระพรหมคุณาภรณ์   
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
 (๒๕๔๖, หน้า ๒๕) 

     บุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน บรรลุถึงจุดหมาย
ที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม เป็นความจริงความแท้ ความถูกต้อง และ
ได้มาโดยธรรม 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๖) 

     ผู้ชักพาให้คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนด
เป้าหมายไว้  มีศิลปะ  มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ   

พุทธทาสภิกขุ (อ้างใน 
อมร รักษาสัตย์,  
(๒๕๓๗,หน้า ๑๒ -๑๓) 

     หน่วยออกหน้าทั้งหมดทั้งสิ้น คือลักษณะแห่งผู้น านั้นเอง เป็นการ
น าอย่างสัตบุรุษ ผู้น าทางวิญญาณ คือการท าให้เกิดความถูกต้องในทาง
จิตใจ ในการด าเนินชีวิต 

เสนาะ  ติเยาว์,  
(๒๕๔๔, หน้า ๖) 

     ผู้ที่สามารถท าให้ผู้อ่ืนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  โดยใช้วิธีการจูงใจและอาศัย
บุคลิกภาพของตนเองเพ่ือที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยลักษณะต่าง ๆ คือ  
   การใช้อ านาจในการก าหนดเป้าหมาย   
   มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ   
   ท าหน้าที่ผู้น าโดยอาศัยความร่วมมือของผู้อ่ืนและการวางตัวเหมาะสม 

 

                                                           
๙ Raymond  J. Burdy, Fundermental of Leadership Reading,(Masschusetts Addison : 

Wesley Publishing Co., 1967), p.8. 
๑๐ Normond  L. Frigon , Sr.& Harry K. Jackson, Jr., The Leader : Developing the Skill & 

Personal Qualtities You Need to Lead Effectively, (New York : American Management 
Association, 1996), p.8. 



 

๑๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑  สรุปนิยามหรือความหมายของผู้น า (ต่อ) 

นักวิชาการ นิยามหรือความหมายผู้น า 
สิปปนนท์  เกตุทัต,  
(๒๕๕๑, หน้า ๓๒)  

     ๑. ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์  
     ๒. จะต้องวิเคราะห์ตัดสินใจ โดยมองอย่างนก มองภาพรวม
ทั้งหมด  
     ๓. ปฏิบัติตนอย่างหนอน เอากายใจและสมองเข้าสัมผัส สามารถ
วางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และแผนเงินให้เข้ากัน กระจาย
และมอบให้เป็นนโยบาย  

Plato, (1973, p.134) 
 

     บุคคลซึ่งใช้อิทธิพลได้มากในการควบคุม และกระท าการ 
ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมผู้ได้รับ
อ านาจจากความมั่นคง สถานภาพด้านครอบครัว ชั้นวรรณะ ระบบ
หรือความมีสติปัญญา 

Raymond  J. Burdy, 
(1967, p.8) 

๑. บุคคลที่จะสามารถชักจูงให้คนอื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ   
๒. ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถคลี่คลายความ

ตึงเครียดต่างๆ ลงได้  
๓. สามารถน ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

Normond  L. Frigon, 
(1996, p.8) 

     บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาผู้อื่นและประสานให้
ผู้อื่นช่วย  ช่วยท ากิจการงานต่าง ๆ ของตนให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจ 

 

๒.๑.๒ ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 

ค าว่า ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการบริหารและจัดการ
องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุยังเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้
ตั้งไว้      ความหมายของ ภาวะผู้น า ในทัศนะนักวิชาการท่ัวไปมีนักวิชาการท่ีให้ความหมายของภาวะ
ผู้น าเอาไว้หลายทรรศนะด้วยกันที่น่าสนใจทั้งนักวิชาการต่างประเทศและภายในประเทศ เพ่ือความ
เข้าใจที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมความหมายของภาวะผู้น าจากผู้รู้ทั้งหลาย ดังนี้ 



 

๑๖ 
 

ภาวะผู้น า หมายถึง คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของ
บุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลาย มาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม๑๑  และการที่ผู้น า 
ใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการ และ
อ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย๑๒  โดยที่ภาวะผู้น า  
หมายถึง ศิลปะ  หรือ  ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจ  หรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  ในสถานการณ์ต่างๆ  เพ่ือปฏิบัติการ  และอ านวยการโดยการใช้
กระบวนการสื่อความหมายหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน  ด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้   การด าเนินจะเป็นไปในทางที่ดีหรือชั่วก็ได้๑๓ 
รวมทั้ง  พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
(Shared  Goal) หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้ตาม (Followers) 
ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน  (Shared  Purposes)  หรือเป็น
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น  และให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองค์การ๑๔  
คือ กระบวนการในการใช้อิทธิพลของผู้น าต่อการท ากิจกรรมขอแต่ละบุคคลในความพยายามที่จะให้
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง๑๕  ได้แก่ ความหมายครอบคลุมในมิติที่
กว้างขวาง และหลากหลายกว่าเรื่องความกล้าหาญ และการตัดสินใจ การเป็นผู้น าต้องมี
ความสามารถในการน า ผลักดัน และสั่งการให้กิจกรรมทุกอย่างด าเนินไปตามเป้าหมาย และครรลอง
ที่ถูกต้อง ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ความกล้าหาญ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ และจังหวะเวลา
ในการตัดสินใจ๑๖ พร้อมกันนี้ ภาวะผู้น า ยังหมายถึง ความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ตาม หรือ น าผู้
ตามไปอย่างสัมฤทธิผล    หรือเป็นความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนท างานอย่างเต็มที่   
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการท างานอย่างเหมาะสม๑  

 
 

                                                           
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า  ๒๕. 
๑๒ กวี พงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๖),              

หน้า ๑๗. 
๑๓ กิติ ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หน้า  ๒๒. 
๑๔ รังสรรค์   ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า,  (กรุงเทพมหานคร :  ธนธัชการพิมพ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๑๑.  
๑๕ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕), หน้า ๒๓๘. 
๑๖ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์,วิสัยทัศน์ขุนคลัง, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, ๒๕๔๔), หน้า ๗๗. 
๑๗ สุพาณี  สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า  ๒๙๖. 



 

๑๗ 
 

นอกจากนี้นักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น าไว้ดังนี้ 
ภาวะผู้น า คือ บุคลิกภาพในการกระท าการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่ม การมีภาวะผู้น าต้อง

ประกอบด้วยบุคลิกภาพและสถานการณ์ของกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ทั้งในเชิงผล เพ่ือให้มีภาวะผู้น าครอบง าบุคคลอื่นได้๑๘  ภาวะผู้น าเป็นการประกอบกันของคุณลักษณะ
ที่บุคคลชี้น าให้บุคคลอ่ืนกระท าการ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตนต้องการได้๑๙ และภาวะผู้น า  คือ  
กระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง  ค่านิยม  และความสามารถในการติดต่อ
พบปะเจรจาของบุคคลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  ดังนั้น  เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน ผู้น าต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า   ควรสนับสนุนใน
ความสามารถของพวกเขา๒๐ เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า โดยพยายามที่จะท าให้สมาชิก
ขององค์การ ประพฤติไปในทิศทางท่ีจะท าให้องค์การนั้น ๆ บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้๒๑ 

จากการศึกษาพอสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ศิลปะวิธีอันเป็นกระบวนการที่ผู้น าได้
ประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถ จนก่อให้เกิดอ านาจ อิทธิพล หรือเกิดการยอมรับจนสามารถจูงใจ
ผู้ อ่ืนหรือชักน าพาผู้ อ่ืนให้ปฏิบัติภารกิจ  การงานของกลุ่มหรือองค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ผู้น าหรือองค์กรตั้งไว้   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๘ Emory S. Bogardus. Leaders and Laaeadership. (NewYork : Appleton–century Croffs, 

Inc., 1934), p. 313. 
๑๙ Ordway Tead, The Art of Leadership,( New York : McGraw Hill book company Inc. 

1935), p. 45. 
๒๐ Likert  Rensis. The Human Organization: Its Management and  Values. (McGraw-Hill, 

New York, 1967), p. 172. 
๒๑ I.L.Richardson & Sidney Baldwin, Public Administration : Government in Action, 

(Ohio : Charles E. Merrill Publishing Co,1976), p.147. 



 

๑๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  สรุปนิยามหรือความหมายของภาวะผู้น า 

นักวิชาการ นิยามหรือความหมายภาวะผู้น า 
พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๕)  

    คุณสมบัติต่าง ๆ  อาทิ สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถ 
ของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลาย มาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมาย
ที่ดีงาม 

กวี วงศ์พุฒ, 

(๒๕๓๖ , หน้า ๑๗.) 
 

   ๑. การที่ผู้น าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ใน
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการ  
   ๒. อ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

กิต ิตยัคคานนท ์ 
(๒๕๔๓,หน้า ๒๒)              

    ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจ  หรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น หรือ
ติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน  ด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๑) 

พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่ม 
๑. ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal)  
๒. หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้

ตาม (Followers) ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared Purposes)  

๓. หรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น และให้การ
สนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร  
( ๒๕๔๕, หน้า ๒๓๘) 

     กระบวนการในการใช้อิทธิพลของผู้น าต่อการท ากิจกรรมของแต่ละ
บุคคลในความพยายามที่จะให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย  

สมคิด จาตุศรีพิทักษ ์
(๒๕๔๔, หน้า ๗๗.) 

 

    มีความสามารถในการน า ผลักดัน และสั่งการให้กิจกรรมทุกอย่าง
ด าเนินไปตามเป้าหมาย และครรลองที่ถูกต้อง ซึ่งต้องประกอบไปด้วย 
ความกล้าหาญ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ และจังหวะเวลาในการ
ตัดสินใจ  

สุพาณ ี สฤษฎ์วานิช  
(๒๕๔๙, หน้า ๒๙๖.) 

 

     ความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ตาม หรือ น าผู้ตามไปอย่างสัมฤทธิผล 
หรือเป็นความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ผู้อืน่ท างานอย่างเต็มที่  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการท างานอย่าง
เหมาะสม 

 



 

๑๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  สรุปนิยามหรือความหมายของภาวะผู้น า (ต่อ) 

นักวิชาการ นิยามหรือความหมายภาวะผู้น า 

Emory S. Bogardus 
, (1934, p. 313 ) 

     การมีภาวะผู้น าต้องประกอบด้วยบุคลิกภาพและสถานการณ์ของ
กลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งในเชิงผล 
เพ่ือให้มีภาวะผู้น าครอบง าบุคคลอื่นได้ 

Ordway Tead,  
(1935, p. 45) 

     เป็นการประกอบกันของคุณลักษณะที่บุคคลชี้น าให้บุคคลอ่ืนกระท า
การ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตนต้องการได้ 

Rensis   Likert,  
( 1967, p. 172) 

 

     ๑. กระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง  
ค่านิยม  และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคล 
     ๒. พฤติกรรมที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า ควรสนับสนุนใน
ความสามารถของพวกเขา 

I.L.Richardson & 
Sidney Baldwin,

  
(1976, p.147.) 

     กระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ 
ต่อพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า โดยพยายามที่จะท า
ให้สมาชิกขององค์การ ประพฤติไปในทิศทางที่จะท าให้องค์การนั้น ๆ 
บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ 

 

 ๒.๑.   แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

จากความหมายของค าว่า ผู้น า (Leader) และภาวะผู้น า (Leadership) ดังที่ได้กล่าวมา
นักวิชาการยังได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า  โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญ
และจุดเน้นที่แตกต่างกัน  การศึกษาภาวะผู้น าจากทฤษฏีต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย ผู้วิจัยจะขอน าเสนอ
ทฤษฏีจากนักวิชาการท่ีได้รวบรวมไว้และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้  ดังต่อไปนี้ 

ติน ปรัชญาพฤทธิ์  ได้กล่าวถึง ทฤษฎีภาวะผู้น าที่เป็นหลักใหญ่ๆ ไว้ดังนี้๒๒     
๑.  ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (Greatman  Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้น ามีลักษณะพิเศษบาง

ประการที่ผู้ตามไม่มี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ที่สืบเนื่องมาจากพันธุกรรม  และ
สภาพแวดล้อมแต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น เลนิน  เชอร์ชิล์  ฮิตเลอร์  และมุสโสลินี  เป็นต้น 

                                                           
๒๒ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม.  เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  

หน่วยท่ี ๑๑  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (นนทบุรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗), หน้า ๖๓๕-

๖๓๗. 



 

๒๐ 
 

๒. ทฤษฎีสภาพแวดล้อม  (Environmental  Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่
ความเป็นผู้น าได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในหน้าที่และความช านาญ (Abilities and Skills) ของเขา
ในขณะนั้น  ว่ามีความสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในยามวิกฤตได้ เช่น สงคราม  เป็นต้น ทฤษฎีนี้
เชื่อว่า ภาวะผู้น าจะสืบเนื่องมาจากภาวะทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมือง  ลักษณะ
ผู้น าในกลุ่มทฤษฎีนี้ เช่น มหาตมะคานธี และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง   เป็นต้น 

๓.   ทฤษฎีบุคคลสถานการณ์ (Personal Situational  Theories) ทฤษฎีนี้ได้น าเอา
ทฤษฎี สองทฤษฎีข้างต้นมารวมกัน คือ ภาวะผู้น าจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผู้น าเองและ
สถานการณ์ที่อยู่รอบตัวของผู้น า ปัจจัยส าคัญที่นักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ 
สถานภาพ ปฏิกิริยา โต้ตอบ การรับรู้ และพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มของผู้น าและผู้ตาม 

๔.  ทฤษฎีปฏิกิริยาโต้ตอบความคาดหวัง  (Interaction Expectation Theories)  
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ภาวะผู้น าเกิดจากปฏิกิริยาโต้ตอบและความคาดหวังระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  ฉะนั้น 
ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้น าได้ต้องมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสร้างของปฏิกิริยาโต้ตอบ
ของสมาชิกในกลุ่ม  เพราะจะต้องสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุ่มตลอดเวลา  

๕.  ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้มุ่งที่จะพัฒนาสถาบันให้มี          
ประสิทธิผลและมีความเป็นปึกแผ่น โดยเน้นความส าคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พยายามท าให้
บุคคลในสถาบันมีความเป็นอิสรเสรี สามารถสนองความต้องการของตนเอง และของสถาบันได้   
เป้าหมายของภาวะผู้น าตามทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งผลงาน และน้ าใจจาก
ผู้ร่วมงานในเวลาเดียวกัน 

๖.  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การที่ผู้ตามยินยอม
หรือยอมรับผู้น าก็เพราะทั้งสองฝ่ายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การมี
สมาชิกคนใดคนหนึ่งภายในกลุ่มได้รับการยกย่องหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้น านั้น  นอกจากจะท าให้ผู้นั้น 
มีความรู้สึกว่าตนได้รับรางวัลและผลประโยชน์แล้ว ยังท าให้สมาชิกคนอ่ืนๆ มีความพึงพอใจยอมรับ
ผู้น าคนนั้นด้วย อย่างไรก็ดี หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ หรือฝ่ายหนึ่งละเมิดสัญญา ทั้งสอง
ฝ่ายไม่สามารถอดทนต่อไปได ้ภาวะผู้น าก็จะหมดความส าคัญลง   

จากการที่นักวิชาการได้เสนอแนวคิด ทฤษฏีภาวะผู้น าต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดย
คุณลักษณะส่วนตัวหรือสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม จุดมุ่งหมายคือ ต้องการให้เกิดการยอมรับของผู้ตาม 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของความต้องการของผู้น า ฉะนั้นผู้น าจึงสรุปได้ว่ามี ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. พฤติกรรมที่มุ่งงาน เป็นพฤติกรรมที่มุ่งให้ความสนใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้ดี 
๒. พฤติกรรมที่ให้ความสนใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นพฤติกรรมที่เน้นให้ความร่วมมือ 

และท างานกันเป็นทีม 



 

๒๑ 
 

แนวคิดทฤษฎีนี้ เป็นทฤษฎีของนักวิชาการจากต่างประเทศ ซึ่งได้เสนอแนวคิดในเรื่องนี้
ไว้มากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้น ามารวบรวมเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการ 
ของตะวันตก โดยที่ ฮอดจ์  และ  จอห์นสัน (Hodg & Johnson)  ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
โดยมีพ้ืนฐานตั้งอยู่บนสมมติฐานต่าง ๆ  ดังนี้๒๓ 

๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า (Traitist Theory)  โดยมีสมมติฐานว่า  ผู้น าที่
ประสบผลส าเร็จจะมีลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดี 

๒. ทฤษฎีทางสถานการณ์  (Situatist Theory)  โดยมีสมมติฐานว่า บุคคลที่ได้รับการ      
ยอมรับว่าเป็นผู้น าที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ใด  สถานการณ์หนึ่ง  ทั้งนี้ก็เพราะว่าเกิดจาก
ลักษณะของกลุ่มที่เขาเป็นผู้น า 

๓. ทฤษฎีการเป็นผู้ตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานว่า เครื่องบ่งชี้คุณภาพ
ของผู้น าก็คือคุณภาพของผู้ตาม ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณค่าของผู้น าคือการวิเคราะห์ผู้ตาม
นั้นเอง 

๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนี้เกิดจากการน าเอาค าอธิบายของทฤษฎี
ทั้ง  ๓  ข้างต้นมารวมกัน  เพ่ือจะท าการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

พร้อมกันนี้ บาร์บารา  เคลแมน  (Barbara  Kelleman)  ได้สรุปความหมายเกี่ยวกับ
ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบต่างๆ เอาไว้  ๑๐  หมวด ประกอบด้วย๒๔ 

๑) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการกลุ่ม  ภาวะผู้น าจากหมวดนี้
จึงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของกลุ่ม 

๒) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพและผลกระทบ  ภาวะผู้น าจากหมวดนี้ถือเป็น
การเชื่อมโยงภาพพจน์อันท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถที่จะกระท าการจูงใจบุคลอ่ืนๆ ให้ท าหน้าที่
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๓) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นศิลปะที่ใช้ในการชี้น า    ภาวะผู้น าจากหมวดนี้ถือเป็นการ
แสดงออกในบริบทของอ านาจและอิทธิพล  ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะให้กลุ่มนั้นด าเนินการเป็นไป
ตามแนวทางหรือเจตนารมณ์ของตัวบุคคลที่เป็นผู้น า 

๔) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นการใช้อิทธิพล  การเป็นผู้น าในลักษณะนี้นั้นได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม  ที่ตอบสนองแนวนโยบายของผู้น าในลักษณะท าด้วย
ความสมัครใจ 
                                                           

๒๓ Hodge  Billey J. &  Herbert  J. Johnson, Management  and Organization Behavior. 

(New  York  :  John  Willey  & Sons, 1970), p. 255. 
๒๔ Barbara Kelleman(ed).,Leadership as a Political Act in Leadership : Multidisciplinary  

Perspective , (New  Jersey : Prentice  Hall 1984), p. 70. 
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๕) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นพฤติกรรมเด่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรม 
ของปัจเจกบุคคลที่แสดงออกในโอกาสที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม 

๖) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นรูปแบบของการชักชวน  ภาวะผู้น าจากหมวดนี้ถือเป็นการ
บริหารคนด้วยวิธีการจูงใจและมีการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยไม่ใช้วิธีการบีบบังคับ 

๗) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นการใช้ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจระหว่างบุคคล   ภาวะผู้น า
จากหมวดนี้เกิดจากการยอมรับในอ านาจของกันและกัน  ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถใช้อ านาจมาบังคับอีก
บุคคลหนึ่งให้ลดการต่อต้าน  เท่าท่ีจะลดลงได้มากท่ีสุด  ซึ่งบุคคลหลังนี้สามารถจะท าให้เกิดข้ึนได ้

๘) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายโดย
ที่ภาวะผู้น าจะเป็นการกระท าเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

๙) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นการจ าแนกบทบาท     ทั้งนี้โดยที่ภาวะผู้น านั้นต้องการ
รวบรวมบทบาทต่างๆ ในกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน  ทั้งนี้ก็ด้วยการอ านวยการใช้ความพยายามเพ่ือที่จะให้
บรรลุความส าเร็จที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

๑๐) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม  โดยบางครั้งภาวะผู้น าก็เกิดขึ้นมาจาก
ผลพวงของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

พร้อมกันนี้ เบอร์นาร์ด เอ็ม.บาส (Bernard M. Bass)  ได้แบ่งกลุ่มทฤษฎีไว้ ๑๐ กลุ่ม
ตามแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน ดังต่อไปนี้๒๕ 

๑.  กลุ่มทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ 

นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า “ ผู้น าจะมีต้องมีลักษณะพิเศษบางประการที่ผู้ตามไม่มี หรือ 
ผู้น าและผู้ตามต่างมีลักษณะพิเศษบางประการด้วยกัน  ผู้น าก็จะมีลักษณะเช่นนั้นเหนือกว่า หรือ
มากกว่าผู้ตาม ลักษณะพิเศษนี้ จะรวมถึงพลังทางกาย พลังสมอง และพลังศีลธรรม ที่สืบเนื่องมาจาก
พันธุกรรม หรือการแต่งงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในแต่ละยุค แต่ละสมัย เช่น เลนิน เซอร์ซิล์  
ฮิตเลอร์ และมุสโสลินี เป็นต้น  

ทฤษฎีนี้ก็มีส่วนที่ในการเป็นผู้น าได้ แต่ต้องเลือกตามความเหมาะสมแก่กาลสมัยที่ผู้น า
จะน าไปปรับใช้ในแต่ละทฤษฎี 

๒.  กลุ่มทฤษฎีคุณลักษณะ 

นักทฤษฎีกลุ่มนี้ได้แก่ โอ ดับบลิว เจนกินส์และคณะ (O.W.Jenkins) ท าการศึกษา 
ถึงคุณลักษณะของผู้น าได้เสนอแนวคิดว่า ประสิทธิผลของภาวะผู้น าจะสามารถอธิบาย หรือชี้ให้เห็น  
โดยดูจากบุคลิกลักษณะทางกายภาพ และบุคลิกลักษณะทางจิตภาพ หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
                                                           

๒๕ Bernard M. Bass, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๒),  
หน้า ๒๑. 
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เป็นคุณลักษณะของผู้น านั่นเอง ปัญหาของทฤษฎีนี้คือการที่นักทฤษฎีให้ความคิดเห็นแตกต่างกันไป
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า โดยต่างก็ค้นพบคุณลักษณะของผู้น าที่แตกต่างกันออกไปคนละอย่าง
สองอย่าง และบางครั้งก็มีความคิดเห็นขัดแย้งกัน เช่น ผู้น าควรเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ยิ้มแย้ม
แจ่มใสอยู่เสมอ กระท าตนตามเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มที่เขาเป็นผู้น า สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีความเฉลียวฉลาด และมีความสนใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เป็นต้น๒๖ 

๓.  กลุ่มทฤษฎีสภาพแวดล้อม 

นักทฤษฎีกลุ่มนี้ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสถานสิ่งแวดล้อมว่า “การที่บุคคลคนหนึ่ง
จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น านั้น ขึ้นอยู่กับหน้าที่ และความช านาญของเขาในขณะนั้นว่าสามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาใดปัญหาหนึ่งในยามวิกฤติได้  เช่น สงคราม ทฤษฎีนี้ เชื่อว่า ภาวะผู้น าสืบเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ตัวอย่าง ผู้น าในทฤษฎีนี้ คือ มหาตมะ 
คานธี และมาร์ติล คูลเตอร์ดิง”๒๗ 

๔. กลุ่มทฤษฎีผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ 

กลุ่มทฤษฎีผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ์  โดย เวสต์เบิร์ก และคณะ 
(Westburgh ) ได้เสนอแนวคิด และทฤษฎีเรื่องผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ว่า ทฤษฎีนี้
เป็นการน าเอาทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ผนวกกับทฤษฎีสภาพแวดล้อม โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่า ลักษณะของผู้น าสืบ
เนื่องมาจากผู้น าเองประการหนึ่ง และลักษณะของสถานการณ์ที่มีอยู่รอบๆ ตัวผู้น า และผู้ตามอีก
ประการหนึ่ง ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่นักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ สภาพปฏิกิริยา
โต้ตอบ การรับรู้ และพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มของผู้น า และผู้ตาม๒๘ 

๕.  กลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
นักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เวียร์ และฮัมเมล (Vies and Hummel )มีความเชื่อว่ามนุษย์

สามารถพัฒนาได้โดยกล่าวว่า “ต้องใช้หลักการ วิเคราะห์ก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของการภาวะ
ผู้น าได้เช่นเดียวกันกับการศึกษาภาวะผู้น าในความเชื่อด้านต่างๆ จิตวิเคราะห์เข้าใจถึง ID คือสัญชาติ
ญาณโดยก าเนิดของมนุษย์  Ego  การได้รับภายหลังการเลี้ยงดู การฝึกฝนเรียนรู้ และ Super ego  
เป็นมโนธรรมให้ผู้นั้นใช้วิจารณญาณในสิ่งที่ควรปฏิบัติจาก  Ego  ที่ได้รับมา” ๒๙ 

                                                           
๒๖ O.W.Jenkins and Other, Ibid., p. 22. 
๒๗ Spiller and Other, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๒), 

หน้า ๒๒. 
๒๘ Westburgh  and Other, Ibid., p. 23. 
๒๙ Vies and Hummel, Ibid., pp.11. 
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ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี้ เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่า การเป็นผู้น าจะต้องที่การพัฒนาจาก
สัญชาตญาณเดิมๆ ของมนุษย์ด้วย มีการพัฒนาด้านกายภาพ และด้านมโนธรรม หรือพัฒนาในด้าน
จิตใจด้วยคุณธรรมก็สามารถที่จะเป็นผู้น าที่ดีได้  

๖. กลุ่มทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 

ทั้งนี้ เกรเกอร์และคณะ (Gerger) เป็นเจ้าของทฤษฎีหนึ่งนี้ มีความเชื่อว่า การเป็นผู้ตาม
นิยม หรือยอมรับที่จะปฏิบัติตามในตัวของผู้น านั้น เพราะทั้งสองฝ่ายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ๓๐ 

๗. ทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยม 

แนวคิดทฤษฎีมนุษย์นิยม แรดดินและคณะ (William J. Raddin) มีความเชื่อว่ามนุษย์มี
ความรับผิดชอบ รักความอิสระ มีความใฝ่ดี มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การทฤษฎี
นี้ให้ความส าคัญกับมนุษย์ ดังนั้น นักทฤษฎีนี้เห็นว่า ผู้น าจะต้องมีแนวคิด ดังต่อไปนี้ ๓๑ 

๗.๑ เน้นธรรมชาติของมนุษย์เป็นหลัก มนุษย์รักความเป็นอิสระ มีความต้องการ 
และความหวังความตั้งใจ และแรงจูงใจ 

๗.๒ มนุษย์ร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม หรือองค์การ ธรรมชาติขององค์การย่อมจะมีการ
ควบคุมให้เป็นไปตามระบบ 

๗.๓ ภารกิจของผู้น า คือ จัด และปรับปรุงสภาพแวดล้อม หรือส่งเสริมบรรยากาศ
ขององค์การของตน และองค์การได้ เป้าหมายของภาวะผู้น าในทฤษฎีนี้คือ การปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลงาน และน้ าใจของผู้ใต้บังคบับัญชา  

๘.  กลุ่มทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ และคาดหวัง 

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ และความคาดหวังของกลุ่มและผู้น า เอ็ม จี อีเวน (M.G. Even)  
ได้กล่าวว่า “สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มสามารถจะเป็นผู้น าได้ ถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ริเริ่มบทบาท
นั้น และจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์”องค์ประกอบที่เป็นสถานการณ์ของกลุ่ม ๓ ประการ คือ ๓๒ 

๘.๑ อ านาจตามต าแหน่ง ผู้น าบางกลุ่มจะมีอ านาจตามต าแหน่ง เช่น ครูใหญ่ประชุม
ครูในโรงเรียน แต่บางกลุ่มอาจไม่มีต าแหน่ง เช่น การเล่นของเด็กๆ สาระขององค์ประกอบนี้ คือ ผู้น า
ของกลุ่มมีอ านาจตามต าแหน่งมาก หรือน้อยจะท าให้สถานการณ์ของกลุ่มแตกต่างกัน 

                                                           
๓๐ Gerger and Other, Ibid., p. 25. 
๓๑ William J. Reddin, Managerial Effectiveness, (New York :  McGraw – Hill Book Co., 

1970), pp. 215-234.. 
๓๒ M.G. Even, Ibid., p.24. 
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๘.๒ ภารกิจของกลุ่ม ภารกิจ คือ การงานที่กลุ่มต้องการท าให้ส าเร็จ งานอาจยาก 
หรือง่ายต่างกันงานบางอย่างต้องสนใจวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลจ านวนมากประกอบในการตัดสินใจ 
ความยากง่ายของงานมีความส าคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม 

๘.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้น า และสมาชิกในกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ผู้น า และสมาชิกในกลุ่มมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบทั้งสองประการที่กล่าวมาแล้ว ผู้ตาม
ย่อมมีความคาดหวังจากผู้น า หากผู้น าเป็นที่ยอมรับ และมีความสามารถตามที่คาดหวังการติดต่อ
สัมพันธ์ในกลุ่มก็เป็นไปด้วยดี โอกาสในการน ากลุ่มไปสู่จุดหมายก็ง่ายขึ้น  

๙.  กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เดวิด และ ลูแธนส์ (Davis & Luthans) ได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมนิยม ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่าพฤติกรรมต่างๆ ของผู้น าเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้ คน
ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีพฤติกรรมของความเป็นผู้น าทีเหมาะสม สามารถเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพได้ 
กลุ่มทฤษฎีนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร ได้แก่ การมอบหมายงาน การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา๓๓    

๑๐. กลุ่มทฤษฎีการรับรู้ และปัญญา 

กลุ่มทฤษฎีการรับรู้ และปัญญา โดยมี เปปเฟอร์และคณะ (Preffer) เป็นเจ้าของเกี่ยวกับ
ทฤษฎีนี้ มีความเชื่อว่า กระบวนการรับรู้ของผู้น า เช่น ในการหยั่งรู้ หรือมีการมองการณ์ไกล มีความรู้ 
ความสามารถ ความเข้าใจในทุกด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร รู้ และเข้าใจการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งกรอบ
แนวคิดตามทฤษฎีนี้แบ่งภาวะผู้น าเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ  คือ๓๔ 

๑๐.๑  ภาวะผู้น าเหนือรูปแบบ คือ ผู้บังคับบัญชาจะต้องยกระดับความต้องการ 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา มองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้น าพยายามที่จะยกระดับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าจะต้อง
เปลี่ยนวัฒนธรรมเชิงองค์กร เพ่ือยกระดับผลงานปัจจุบันไปสู่อนาคตให้สูงขึ้น โดยใช้แรงจูงใจ 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้เหนือความคาดหมาย ผู้น าประเภทนี้แบ่งออกได้ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑)  ผู้น าแบบอ านาจบารมี คือผู้น าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เป็นผู้ก าหนด
ขั้นตอนในการท างานเอง มีความพยายามในการท างาน มีความสามารถที่จะปฏิรูปการท างานได้
ตลอดเวลา มีจิตวิทยาสูง มีพลังในการจูงใจผู้ตามในการรวมตัวเพ่ือปฏิบัติงานที่ผู้น าได้วางเอาไว้  ผู้ที่
จะเป็นผู้น าประเภทนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ผู้ตามมีความศรัทธารามเชื่อถือมาก 

                                                           
๓๓ Davis and Luthans, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า,  หน้า ๒๖. 
๓๔ Preffer and Other, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, หน้า ๒๖ – ๒๗. 



 

๒๖ 
 

๒) ผู้น าแบบค านึงถึงเอกัตบุคคล คือ ผู้น าให้ความส าคัญของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ถึงแม้ว่าผู้น าจะเป็นผู้ที่ก าหนดนโยบายเอง แต่จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
แต่ละบุคคลได้โดยการใช้สื่อสองทาง คือ การสั่งการ และการน าเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าจะ
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกันไปตามความรู้  ความสามารถบุคลิกภาพ ความสนใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓)  ผู้น าแบบกระตุ้นเชิงปัญญา ผู้น าแบบนี้จะมีประสิทธิภาพเชิงปัญญาสูง ผู้น า
จะไม่ใช้อารมณ์ในการบริหารงาน แต่ใช้สติปัญญาในการคิดพิจารณา ในการไตร่ตรองปัญหา และ
แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นผู้ก าหนดแนวทางในการแก้ไข แต่จะต้องให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา โดยการใช้ค าพูด โดยการใช้กุศโลบาย อุปมา อุปมัย แล้วผู้ตามจะเกิดความเข้าใจ เห็นแนวทาง
แก้ไขปัญหา เห็นบทบาทของตนมากขึ้น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรได้ 

๑๐ .๒ ภาวะผู้น าประเภทปฏิสัมพันธ์ คือ ผู้น าเป็นผู้ก าหนดบทบาทของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติงานที่ผู้น าก าหนดให้  ผู้น าทราบว่าผู้ตามมีความ
ต้องการอย่างไร ผู้น าจะบ่งชี้ผู้ตามจะบรรลุเป้าหมายความต้องการได้ต่อเมื่อปฏิบัติบทบาทตามที่ผู้น า
ก าหนดไว้ ผู้น าค านึงถึงการตอบสนองผู้ใต้บังคับบัญชาผู้น าให้ผู้ตามมองเห็นคุณค่าของงาน ท าให้ผู้
ตามเกิดแรงจูงใจที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้น าประเภทนี้ได้แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 

๑) ผู้น าแบบวางรูปแบบให้ปฏิบัติ และให้รางวัล คือ ผู้น าจะเป็นผู้ก าหนด
กระบวนการ และผลงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการสื่อสารในการท างาน คือ สนับสนุน 
กระตุ้นให้ก าลังใจ ผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ 

๒)  ผู้น าแบบมีข้อยกเว้น หรือสนับสนุนตามสถานการณ์ คือ ผู้น าจะใช้การให้
รางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ตามยอมรับบทบาทในการท างาน และการปฏิบัติตามเพ่ือที่จะได้รางวัล
ตามท่ีผู้น าสัญญา พร้อมกับความภาคภูมิในในผลงานนั้น จะเป็นผลงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นคุณค่า
ในผลงานนั้น และจะท าต่อไปแม้จะไม่มีรางวัลก็ตาม  

ตามที่นักวิชาการชาวต่างชาติอีกท่าน คือ เมเรย์ จี รอสส์ และ ชาร์ล อี เฮนรี่ (Murray 
G. Ross & Charles E. Hendry) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกับผู้น า ๓ ประการ ดังนี้๓๕ 

๑. ความเป็นผู้น าเป็นคุณลักษณะภายในที่อยู่ในแต่ละคน สมัยก่อนจึงเชื่อว่า ความ
เป็นผู้น าเกิดจากพันธุกรรม สิ่งที่ท าให้เป็นผู้น านั้น เป็นคุณลักษณะที่อยู่ในตัวของทุกคน 

๒. ความเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับกลุ่ม เป็นโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มมากกว่าแต่ละ
บุคคลแต่ละคน จะเอาลักษณะของบุคคลมาใช้เพ่ือที่กลุ่มจะมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้เพ่ือให้

                                                           

๓๕ Murray G. Ross and Charles E. Hendry อ้างใน สุวิน สุขสมกิจ, “พุทธปรัชญากับการสร้างเสริม
ภาวะผู้น า : กรณีศึกษาก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี”, อ้างแล้ว,หน้า ๑๑๗ – ๑๑๘. 



 

๒๗ 
 

ทุกฝ่ายได้รับผลตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความเป็นผู้น าในกลุ่มเป็นผู้ก าหนดความต้องการของกลุ่มมากกว่าบุคลิกภาพของบุคคล
เพียงคนเดียว ถ้าไม่มีกลุ่มก็จะไม่มีผู้น า แต่ถ้ากลุ่มนั้นขาดผู้น าก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าได้ 

๓. ลักษณะการเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับสถานการณ์  มีความส าคัญกับผู้น ามาก 
สถานการณ์ที่กลุ่มก าลังเผชิญอยู่นั้นก่อให้เกิดผู้น าได้ ความเป็นผู้น าจึงขึ้นอยู่กับประเพณีขององค์กร
นั้น  

พร้อมกันนี้ เรนนี ดับบลิว เนปิแอร์ (Renney W.Napier) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด
ภาวะผู้น าไว้ ๔ ประการ คือ๓๖ 

๑.  ความเป็นผู้น าตามลักษณะพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวตามก าเนิด 
๒. ความเป็นผู้น าเกิดจากต าแหน่งโดยมีลักษณะความเป็นผู้น าตามหน้าที่การงาน 
๓. ความเป็นผู้น าที่เกิดจากสถานการณ์ หากผู้ใดมีคุณสมบัติตามสถานการณ์นั้น

พร้อมอยู่แล้วก็จะกลายเป็นผู้น า 
๔. พฤติกรรมท าให้เกิดผู้น า วัตถุประสงค์ที่จะท าให้เกิดผู้น าแบบนั้นขึ้นอยู่กับ

พฤติกรรมของกลุ่มนั้น ๆ 
ทั้งนี้ สตอจดิล (Stogdill) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดภาวะผู้น าไว้ ๖ ประการ

ดังนี้๓๗ 
๑.  ทฤษฎีเหมือนทฤษฎีที่ว่าด้วยลักษณะผู้น าที่มีมาแต่เกิด 
๒.  เชื่อว่าลักษณะผู้น าเกิดจากสภาพแวดล้อม เวลา สถานที ่และโอกาส 
๓.  มีความเชื่อว่าผู้น านั้นเกิดจากความสามารถเฉพาะตัว และเพ่ือนร่วมงาน 
๔. ทฤษฎีให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ การกระท าการปฏิสัมพันธ์ 

และเจตสิก โดยเชื่อว่าการที่จะเป็นผู้น าได้นั้นจะต้องมีความสามารถในการกระท า  มีมนุษยสัมพันธ์ 
และมีการควบคุมทางจิตใจที่ดี 

๕. เชื่อว่าผู้น านั้นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการอะไร 
หากเป็นผู้น าที่มีความเข้าใจ และตอบสนองความต้องการเหล่านั้นก็จะกลายเป็นผู้น าในกลุ่มได้ 

๖. เชื่อว่าลักษณะทางธรรมชาติของมนุษย์ จะคิดอยู่เสมอว่า ถ้าตนให้ความร่วมมือ
กับผู้น าแล้ว ผู้น าย่อมเป็นที่ยอมรับของกลุ่มด้วย  

อย่างไรก็ตาม โรเบิร์ต แคธ และ เดเนียล คาห์น (Robert Kath & Deniel Kahn)  
ได้ศึกษาและสร้างทฤษฎีแบบของผู้น าไว้ ๓ ประการ คือ ผู้น าระดับสูง กลาง ต่ าโดยวิเคราะห์ถึงความ
แตกต่างของผู้น าแต่ละระดับจากผู้น า ๒ ประเภท คือ ประชาชนและคุณลักษณะชมชอบแบบผู้น า 
                                                           

๓๖ Renney W.Napier, Ibid., pp. 117. 
๓๗ Stogdill, Ibid., pp. 120-121. 



 

๒๘ 
 

การปฏิบัติงานของกลุ่มจะมีประสิทธิผลนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความนิยมชมชอบของสมาชิก ในกลุ่ม
ของผู้น า และสภาพแวดล้อม ตัวแบบที่ยึดเอาสิ่งต่าง ๆ เป็นศูนย์กลาง มีหลักว่า ผู้น าสามารถอ านวย
ประสิทธิผลให้แก่องค์กรได้ดีจะต้องมีความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดี และเหมาะสม ตัวแบบผู้น าต้องเป็นผู้ที่
สร้างบรรยากาศในการท างาน โดยปลูกฝังให้สมาชิกรู้จักพัฒนาตนเอง ๓๘ 

อีกทั้ง โรเบิร์ต เบลค และ เจมส์ มูตัน (Robert Blake & Jame Mouton) ได้ร่วมกัน
พัฒนาสไตล์ หรือรูปแบบภาวะผู้น าต่อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และมหาวิทยาลัยโอไฮโอ โดยเห็นว่า 
สไตล์ผู้น าเกิดจากมิติ ๒ อย่าง คือ ให้ความส าคัญกับบุคลากร และผลผลิตแล้ว ได้แบ่งมิติออกเป็น ๙ 
อย่างย่อย ๆ จากการน าเอามิติทั้ง ๙ ประการ มาพิจารณาประกอบสามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ สไตล์ 
คือ๓๙ 

๑.  การบริหารงานแบบไร้ฝีมือ เป็นการบริหารงานที่เกิดจากจุดตัด สไตล์ผู้น าแบบนี้ 
ผู้น าไม่สนใจสิ่งใดๆ ในองค์กร 

๒. การบริหารงานแบบลูกทุ่ง ผู้น ามักให้ความส าคัญกับองค์กรอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันกับผู้น าก็ให้ความสนใจกับกิจกรรมในการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

๓.  การบริหารแบบเผด็จการ ผู้น าจะให้ความส าคัญกับผลผลิตเป็นอย่างมากท าให้
ผลผลิตสูงสุด และการใช้อ านาจอย่างดุษฎี ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความหมายแต่อย่างใด 

๔. การบริหารงานแบบสายกลาง ผู้น าบริหารโดยยึดคน และงานเป็นหลัก เป็นการ
บริหารงานแบบประนีประนอมเพ่ือให้องค์กร ได้ประโยชน์สูงสุด 

๕.  การบริหารแบบเป็นทีม ผู้น ามุ่งให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ท าให้
เกิดผลผลิตที่สูงสุดเพ่ือสร้างความพอใจในบุคลากรอย่างเต็มที่  ทฤษฎีผู้น าดังกล่าวเน้นการเป็นผู้น า
การบริหาร  

จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น าส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับความเป็น
เอกลักษณ์หรือความเป็นปัจเจกบุคคล  ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ  ขณะเดียวกัน  
ความเป็นผู้น าบางครั้งยังต้องอาศัยสถานการณ์ อาศัยบทบาทหรือความคิดหรือวิธีคิดของแต่ละบุคคล
ได้แสดงออกมาในแต่ละห้วงเวลาต่างๆ ด้วย  ส่วนภาวะผู้น านั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางพันธุกรรม
และสัญชาตญาณ หรืออาจจะอาศัยสถานการณ์  เวลา  โอกาส หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม  ภาวะ
ผู้น านั้นเป็นศิลปะส าหรับการบริหารจัดการและเป็นศูนย์กลางของพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านรูปแบบ
การใช้อ านาจ อิทธิพล หรือรูปแบบอ่ืนๆ  เพ่ือให้ภารกิจการงานบรรลุยังวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 
ที่ได้ตั้งไว้  ถ้าขาดซึ่งภาวะผู้น าจะโดยก าเนิดหรือรูปแบบอ่ืนใดก็ตาม  จะส่งผลให้ประสิทธิภาพ 

                                                           
๓๘ Robert Kath and Deniel Kahn, Ibid., pp. 122-123. 
๓๙ Robert Blake and Jame Mouton, Ibid., pp. 32-34. 



 

๒๙ 
 

แห่งการบริหารจัดการพานพบกับความล้มเหลว โดยที่ผู้น าไม่อาจที่จะน าพาองค์กรขับเคลื่อนไปบรรลุ
ยังเป้าหมายสูงสุดที่ได้ตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี ๒.   สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า 

นักวิชาการ นิยามหรือความหมายภาวะผู้น า 

ติน  ปรัชญพฤทธิ์, 

(๒๕๒๗, หน้า ๖๓๕-

๖๓๗.) 

 

ทฤษฎีภาวะผู้น าที่เป็นหลักใหญ่ ๖ ประการ 
๑.  ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (Greatman  Theories) 
๒. ทฤษฎีสภาพแวดล้อม  (Environmental  Theories) 
๓. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ์ (Personal Situational  Theories) 
๔.  ทฤษฎีปฏิกิริยาโต้ตอบความคาดหวัง  (Interaction Expectation 
Theories)   
๕.  ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) 
๖.  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) 

Hodg & Johnson, 
(1970, p. 255.) 

๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า (Traitist Theory)   
๒. ทฤษฎีทางสถานการณ ์ (Situatist Theory 
๓. ทฤษฎีการเป็นผู้ตาม (Followship Theory)  
๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory)  

Barbara Kelleman, 
(1984 , p. 70.)  

ความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น าแบบต่างๆ เอาไว้  ๑๐  หมวด 
๑. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการกลุ่ม   
๒. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพและผลกระทบ   
๓. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นศิลปะท่ีใช้ในการชี้น า     
๔. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นการใช้อิทธิพล   
๕. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นพฤติกรรมเด่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  
๖. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นรูปแบบของการชักชวน   
๗. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นการใช้ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจระหว่าง
บุคคล 
๘. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง   
๙. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นการจ าแนก 
๑๐. ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม   

 



 

๓๐ 
 

ตารางท่ี ๒.   สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า (ต่อ) 

นักวิชาการ นิยามหรือความหมายภาวะผู้น า 

Bernard M. Bass, 
อ้างใน พิมใจ โอภานุ
รักษธรรม, (๒๕๔๒
หน้า ๒๑) 

กลุ่มทฤษฎีภาวะผู้น า ๑๐ กลุ่ม 
๑. กลุ่มทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ 
๒.  กลุ่มทฤษฎีคุณลักษณะ 
๓.  กลุ่มทฤษฎีสภาพแวดล้อม 
๔. กลุ่มทฤษฎีผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ 
๕.  กลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
๖. กลุ่มทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
๗. ทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยม 
๘.  กลุ่มทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ และคาดหวัง 
๙.  กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
๑๐. กลุม่ทฤษฎีการรับรู้ และปัญญา 

Renney W.Napier, 
(อ้างใน สุวิน  สุขสม
กิจ. มปป.117) 

แนวคิดเก่ียวกับการเกิดภาวะผู้น าไว้ ๔ ประการ คือ 
    ๑. ความเป็นผู้น าตามลักษณะพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวตามก าเนิด 
    ๒. ความเป็นผู้น าเกิดจากต าแหน่งโดยมีลักษณะความเป็นผู้น าตาม
หน้าที่การงาน 
    ๓. ความเป็นผู้น าที่เกิดจากสถานการณ์  
    ๔. พฤติกรรมท าให้เกิดผู้น า  

Stogdill, (Ibid., pp. 
120-121.) 

แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเกิดภาวะผู้น าไว้ ๖ ประการ 
   ๑. ทฤษฎีเหมือนทฤษฎีที่ว่าด้วยลักษณะผู้น าที่มีมาแต่เกิด 
   ๒. เชื่อว่าลักษณะผู้น าเกิดจากสภาพแวดล้อมเวลา สถานที่ และโอกาส 
   ๓. มีความเชื่อว่าผู้น านั้นเกิดจากความสามารถเฉพาะตัว และเพ่ือน 
      ร่วมงาน 
   ๔. ทฤษฎีให้ความส าคัญต่อ การกระท า การปฏิสัมพันธ์ และเจตสิก 
   ๕. เชื่อว่าผู้น านั้นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ 
   ๖. เชื่อว่าลักษณะทางธรรมชาติของมนุษย์  

Robert Blake & 
Jame Mouton 
(pp. 122-123.) 

รูปแบบภาวะผู้น า ๕ ประเภท 
    ๑.  การบริหารงานแบบไร้ฝีมือ     ๒. การบริหารงานแบบลูกทุ่ง  
    ๓.  การบริหารแบบเผด็จการ      ๔. การบริหารงานแบบสายกลาง  
    ๕.  การบริหารแบบเป็นทีม  



 

๓๑ 
 

 ๒.๑.๔ คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้น า 

  ๒.๑.๔.๑  ลักษณะภาวะผู้น าแบบตะวันตก 
  คุณลักษณะของภาวะผู้น า ที่ประสบความส าเร็จซึ่งเชื่อว่ามักจะเกิดมาพร้อมด้วย

ลักษณะที่โดดเด่นในลักษณะหลายๆ ด้านและมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ผู้น าจะเป็นบุคคลที่จะมุ่ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม ในทิศทางที่ถูกต้อง (do the right things) โดยมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ซ่ึง กวี วงศ์พุฒ  ได้กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะของผู้น าที่ส าคัญมีดังนี้๔๐ 

๑. บุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งติดตัวมากับตัวของบุคคลแต่ละคนในส่วนที่
สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีได ้บุคลิกภาพดังกล่าวคือ 

 ๑.๑  ความสามารถในการปรับตัวเป็นความสามารถท่ัวไปของบุคคล 
๑.๒  ความต้องการที่จะน าซึ่งอาจจะเป็นความสามารถในส่วนลึกๆ มองไม่

เห็นชัดแต่ก็สามารถค้นคว้าได้ 
๑.๓  ความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งแต่ละคนจะมีนิสัยทางด้านความคงที่ของ

อารมณ์การควบคุมอารมณ์ได้มากน้อยเพียงใด 
๑.๔  ความเป็นตัวของตัวเอง มีอ านาจในการตัดสินใจต่างๆ ตามสภาพ

สังคมและวัฒนธรรม 
๑.๕  ความอุตสาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของแต่ละบุคคลที่จะ

พยายามฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ 
๑.๖  ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่ง ที่มีความสนใจใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแล้วคิดออกมาเป็นรูปธรรม 
๑.๗  ความทะเยอทะยาน เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการความ

สะดวกสบายใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา หากทุกคนได้ใช้ความคิดดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เพราะการคิด
แต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป 

  ๒. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) สมองของคนเรานี้ธรรมชาติสร้างมาเพ่ือ
ใช้สติปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรู้ความสามารถจะเห็นได้จาก 

๒.๑  เชาว์ปัญญา คนทุกคนมีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดแตกต่างกันไป
อาจจะด้วยสาเหตุหลายๆ ประการ ทั้งเรื่องพันธุกรรม สภาพแวดล้อม การแข่งขัน การฝึกฝนตนเองให้
เป็นผู้ที่สนใจในการศึกษาเล่าเรียน 

๒.๒  ความแมน่ย าในการตัดสินใจ เพราะต้องท าการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา
ในการท างาน การด ารงชีวิต การตัดสินใจที่แม่นย าจึงต้องอาศัยประสบการณ์ 

                                                           
๔๐ กวี  วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑๗-๑๑๙. 



 

๓๒ 
 

๒.๓  ระดับความรู้ ทุกคนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ไม่เท่ากันเพราะสมอง
แต่ละคนไม่สามารถรับอะไรได้อย่างเต็มที่ คือมีการจุความจ าไว้เท่ากันก็จริง แต่การับรู้ การถ่ายทอด
อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างแตกต่างออกไป ดังนั้นจึงวัดระดับความรู้ได้จากการศึกษาในระดับความรู้ได้
จากการศึกษาในระดับที่สูงๆ ขึ้นไปของแต่ละคน  

  . คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) การเข้าสังคมเป็นของคนทุกคน เพราะ
คนเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้ การเข้าสังคมของคนแต่ละระดับต้องมีพิธีรีตองแตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพการณ์และเหตุการณ์นั้นๆ คุณลักษณะด้านสังคมมีดังนี้ 

๓.๑  การรู้ จั กประนีประนอม การที่บุ คคลท างานร่วมกับคนอ่ืน 
ผลประโยชน์เป็นเรื่องที่มีความส าคัญไม่น้อย ด้วยเหตุนี้จึงต้องการคนที่จะมาประสานผลประโยชน์
หรือเป็นคนที่คอยประนีประนอมให้ทุกคนที่ร่วมงานเกิดความพอใจ 

๓.๒ ความสามารถในการบริหาร งานบริหารเป็นการใช้ศิลป์ ซึ่งแต่ละคนไม่
สามารถใช้ได้ทัดเทียมกัน ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ การศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นส่วนประกอบในการบริหาร
ได้บ้างเช่นกัน 

๓.๓ ความร่วมมือ ถือเป็นเรื่องส าคัญมากในการเป็นผู้น า เพราะผู้น าจะต้อง
เป็นผู้ที่สามารถชักจูงให้ผู้ร่วมงาน ตั้งใจท างานหรือท าตามที่ผู้น าต้องการด้วยความเต็มใจ 

๓.๔ ความเป็นที่นิยมชมชอบ เราคงจะเคยเข้าไปในงานเลี้ยงและพบคน
หนึ่งซึ่งจากสีหน้าท่าทาง เป็นบุคคลที่เรามองแวบเดียวเกิดความรู้สึกอยากรู้จัก อยากทักทาย มีความ
เลื่อมใสศรัทธายิ่งเมื่อเห็นเขาพูดจาด้วยแล้วเกิดความนิยมชมชอบตามมา 

๓.๕ ความเป็นนักการทูต การที่บุคคลจะเป็นนักการทูตที่ดีนั้นต้องอาศัย
ปฏิภาณไหวพริบมากมาย เพราะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องโน้มน้าวเรื่องใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นแก้ปัญหา
ให้กลายเป็นเรื่องเล็กต้องใช้ความสามารถหลายๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งไม่ใช่การพูดเป็นเพียงอย่าง
เดียว 

 ๔. คุณลักษณะด้านกายภาพ (Physical Characteristic) ถือเป็นเรื่องที่ติดตัวมา
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจสามารถแก้ไข ปรับปรุงด้วยการให้อาหารหรือรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งการออกก าลังกายที่เหมาะสมด้วย คุณลักษณะด้านกายภาพมีดังนี้ 

๔.๑ ส่วนสูง ถึงแม้ทุกคนไม่สามารถจะสูงทัดเทียมกัน แต่ก็เป็นที่ประจักษ์
แล้วว่าการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการนี้มีส่วนท าให้คนเราสูงได้ไม่เพียงพอ เพราะ
พันธุกรรมเพียงอย่างเดียว 

๔.๒ น้ าหนัก การควบคุมน้ าหนักจะเห็นได้ชัดเจนจากนักมวย เพราะการ
ควบคุมต่างๆ ย่อมเกิดผลตามที่เราต้องการ หรือเป็นไปตามเป้าหมายระหว่างบุคคล มีนักจิตวิทยาได้
ท าการทดสอบเรื่องน้ าหนักกับการเป็นภาวะผู้น าเหมือนกัน แต่ไม่มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญ 



 

๓๓ 
 

๔.๓ การฝึกฝน นับเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการด ารงชีวิต การที่ร่างกาย
ของคนเราได้รับการออกก าลังกาย การฝึกฝนให้ใช้ความคิด การใช้สมอง การนั่งสมาธิ ล้วนแล้วแต่มี
ส่วนท าให้จิตใจเยือกเย็น สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้น าได้ในที่สุด 

๔.๔ ความสมบูรณ์ของร่างกาย การรักษาตนให้พ้นจากโรคภัยถือเป็นลาภ
อันประเสริฐตามหลักของพระพุทธศาสนา ดังนั้น ความสมบูรณ์ต้องมีส่วนประกอบด้านอ่ืนด้วย เช่น 
การรักษาความอบอุ่นของร่างกาย การพักผ่อนที่เพียงพอ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

ตารางท่ี ๒.๔   คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบตะวันตก 

นักวิชาการ คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบตะวันตก 

กวี วงศ์พุฒ, (๒๕๓๙
หน้า ๑๑๗-๑๑๙ ) 

 คุณลักษณะของภาวะผู้น า 
   ๑. บุคลิกภาพ (Personality) 
   ๒. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) 
   ๓. คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) 
   ๔. คุณลักษณะด้านกายภาพ (Physical Characteristic) 
 

๒.๑.๔.๒ ประเภทภาวะผู้น าแบบตะวันตก  
 การศึกษาประเภทภาวะผู้น าจะท าให้ทราบว่าการด าเนินการขององค์กรจะเป็นไป  

ในลักษณะใด นักวิชาการส่วนใหญ่แบ่งประเภทของผู้น า โดยแยกประเภทเป็นผู้น าตามความมี
ประสิทธิผลมากน้อยของงาน ผู้น าตามลักษณะการใช้อ านาจ ผู้น าตามลักษณะการท างานที่เน้นคน
หรือเน้นงานและแยกประเภทผู้น าตามสถานการณ์ต่างๆ วิลเลียม เจ เรดดิน (William J. Reddin )๔๑  
ได้แยกประเภทของผู้น าได้ดังนี้ 

 ๑. ประเภทผู้น าตามลักษณะความมีประสิทธิผลมากน้อยของงาน 
 การแจกแจงประเภทผู้น า วิลเลียม เจ เรดดิน (William J. Reddin) ได้แจกแจง

ประเภทผู้น าออกเป็น ๒ กลุ่มคือ 
  ๑.๑ ประเภทผู้น าที่มีประสิทธิผลน้อย ได้แก่ 

 ๑) ผู้หนีงาน (Deserter) ผู้น าแบบนี้ขาดความสนใจในด้านที่เกี่ยวกับ
ความส าเร็จของงาน ตลอดจนสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความอดทน ท า
ให้ประสิทธิผลของงานมีน้อยที่สุด 

                                                           
๔๑ William J. Reddin, Managerial Effectiveness, (New York :  McGraw – Hill Book Co., 

1970), pp. 215-217.. 



 

๓๔ 
 

๒)  นักบุญ (Missionary) ลักษณะของหัวหน้างานเป็นผู้น าที่มีจิตใจเมตตา 
และค านึงถึงแต่สัมพันธภาพอันดีเหนือสิ่งอ่ืนใด แต่ที่นับว่าเป็นข้อเสียก็เพราะเขาปรารถนาที่จะเป็น 
“คนดี” เสียจนไม่กล้าโต้แย้งคัดค้านการกระท าใดๆ แม้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อย ทัศนคติในการท างาน
ของผู้น าชนิดนี้ ก่อให้เกิดการบริหารงานที่ไม่ดี และผลิตผลต่ าเขาคิดว่าการโต้เถียงกันจะไม่ท าให้เกิด
ความคิดใหม่ๆ ที่ดีขึ้นมาได้ ลักษณะการบริหารงานของเขาจึงไม่บรรลุผลส าเร็จ เพราะว่าเขาไม่เคย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนได้อย่างแท้จริง เพราะมุ่งแต่สร้างสัมพันธภาพของบุคคล จนท าให้มีผลงาน
ในระดับท่ีต่ า จึงนับว่าเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลของงานน้อยมาก 

๓)  ผู้ เผด็จการ (Autocrat)  ลักษณะของผู้ น าประเภทนี้  เป็นผู้น า 
ที่ด าเนินงานมุ่งแต่ภารกิจเพียงอย่างเดียว โดยมิได้ค านึงเรื่องอ่ืนๆ มองคนเหมือนเครื่องจักรต้องการ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานตามค าสั่งให้เร็วที่สุด  โดยใช้อ านาจของตนเป็นหลัก ผู้ร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามักจะเกิดความไม่พอใจ ผลของงานที่ออกมาค่อนข้างจะน้อย ผู้น าประเภทนี้จึงมี
ประสิทธิผลของงานน้อย 

๔) ผู้ประนีประนอม (Compromiser) ผู้น าชนิดนี้เป็นคนโลเลและชอบการ
ประนีประนอม เขาต้องการเพียงให้งานด าเนินไปเรื่อยๆ และเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป เขาสนใจแต่
เฉพาะสิ่งที่จะท าให้งานด าเนินไปได้ เขาจะไม่ยุ่งกับใครและไม่ควรมีใครมายุ่งกับเขา ผู้น าประเภทนี้
ชอบการรอมชอม ไม่มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแต่เป็นการตัดสินใจเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น 

๑.๒ ประเภทผู้น าที่มีประสิทธิผลมาก ได้แก่ 
๑) ผู้ท าตามค าสั่งอย่างเดียวหรือแบบราชการ (Bureaucrat) ผู้น าที่มี

ลักษณะเช่นนี้ จะท าตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด จะให้ความสนใจกับงานแต่ไม่น าตัวไปผูกพันกับปัญหา
ต่างๆ มากนัก เขาจะท างานเฉพาะที่กฎหมายระเบียบต่างๆ ก าหนดไว้เท่านั้นผู้น าประเภทนี้จึงท างาน
อย่างเข้มงวดและด าเนินงานอย่างถูกต้องตามระเบียบมากที่สุด ความคิดเห็นใหม่ๆ ไม่ค่อยมี การ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีน้อย ผู้น าประเภทนี้จะประสบความส าเร็จของงานมากในหน่วยงานราชการ 
แต่ในหน่วยงานธุรกิจจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลของงานไม่มากนัก 

๒) นักพัฒนา(Developer) ผู้น าประเภทนี้จะได้รับความไว้วางใจให้แก่
ผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและสามารถจูงใจบุคคลอ่ืนได้ดีอีกด้วย ลักษณะ
การท างานจะมอบความรับผิดชอบใหม่ๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เขาเชื่อว่าการท างานคือการพัฒนา 
ความขยัน ความช่างคิด และภาวะสร้างสรรค์ มิได้มีอยู่เฉพาะในตัวบุคคลชั้นผู้น าเท่านั้น แต่ทว่ามีอยู่
ในบุคคลทุกคน 

๓) ผู้เผด็จการที่มีศิลปะ (Benevolent Autocrat) ผู้น าประเภทนี้จะมี
ความมั่นใจสูงในวิธีการปฏิบัติงานและการด าเนินงานของตนเอง ลักษณะผู้น านี้จะมีมากในวงการ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบุคคลที่ไต่เต้าจากระดับล่าง จนถึงระดับสูงมีความรอบรู้กฎหมายระเบียบ   



 

๓๕ 
 

ต่างๆ และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่พัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา ท าให้การท างานมี
ศิลปะและประสิทธิผลของงานสูงมาก 

๔) นักบริหาร (Executive) ผู้น าประเภทนี้เป็นผู้ที่รู้จักใช้ความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และค านึงถึงประสิทธิภาพในการท างานโดยค านึงถึง
ความส าเร็จของงานและสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานอย่างชัดเจนและพยายามท างานให้เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีลักษณะท างานเป็นทีม
โดยน าเอาความสามารถของทุกคนมาใช้ประโยชน์ในการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้นจึงมีทั้งปริมาณและ
คุณภาพ จึงเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลของงานมากที่สุด 

๒. ประเภทผู้น าตามลักษณะการใช้อ านาจ 
ผู้น าแต่ละคนจะใช้อ านาจหน้าที่ของตนที่แตกต่างกัน นักวิชาการ บูเชลเล่ (Robert 

B.Buchele) ๔๒ ได้กล่าวถึงประเภทของผู้น าตามลักษณะการใช้อ านาจไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
๒.๑ ผู้น าประเภทเผด็จการ (Autocrat) ผู้น าประเภทนี้ยึดมั่นอยู่บนรากฐานที่

เชื่อว่าตนเป็นผู้มีความสามารถมากกว่าผู้อ่ืน มักจะบังคับให้ผู้อ่ืนท าตามความคิดของตน ใช้กฎเกณฑ์
การควบคุม ตรวจตรา หรือการลงโทษ และมักใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ ไม่ชอบการโต้แย้ง 

๒.๒ ผู้น าประเภทพ่อปกครองลูก (Patrimonial) ผู้น าประเภทนี้ยึดหลักการว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาถือเสมือนลูกหลาน จึงมีความห่วงใย เอาใจใส่เมตตา กรุณา แนะน าสั่งสอน และให้
อภัยเมื่อมีความผิดพันธภาพระหว่างผู้น าและคนในองค์การจะราบรื่น เป็นกันเองเหมือนญาติพ่ีน้องใน
ครอบครัวเดียวกัน 

๒.๓ ผู้น าประเภทราชการ(Bureaucrat) จะยึดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลัก
ปฏิบัติงาน ขาดความคิดริเริ่มการบังคับบัญชาเป็นไปตามขั้นตอน ยึดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นบรรทัด
ฐานอย่างเคร่งครัด 

๒.๔ ผู้น าประเภทผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม (Participative Man) ผู้น า
ประเภทนี้จะยึดถือประชาธิปไตยของผู้ร่วมงาน ให้โอกาสผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน 
จนกระทั่งการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลของงานจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น าที่จะ
ประสานการท างานเข้าใจปัญหา มีการพัฒนาบุคลากรและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

๒.๕ ผู้น าประเภทตามใจท่าน (Laissez – Faire) ผู้น าประเภทนี้ยึดเกณฑ์ของ
ความอะลุ่มอล่วยความประนีประนอม ไม่ชอบความขัดแย้ง ใช้กาลเวลาเป็นเครื่องช่วยคลี่คลายปัญหา 
มอบความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปล่อยให้ท างานโดยก าหนดนโยบายและเป้าหมายไว้กว้างๆ 
                                                           

๔๒ Robert B. Buchele, Management of Business and Public Organization, (New York : 
McGraw Hill, 1977), pp. 175-177. 



 

๓๖ 
 

เพ่ือเป็นแนวทาง จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซง ท าให้ขาดความริเริ่มใหม่ๆ ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จึงขาด
ความเป็นระเบียบวินัย 

๒.๖ ผู้น าประเภทบารมีจูงใจ (Charismatic Man) ผู้น าประเภทนี้อาศัยบารมี
สั่งสมมานานจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณ สามารถจูงใจผู้ร่วมงานให้ทุ่มเทท าหน้าที่รับผิดชอบ ผู้น าแบบนี้
สามารถบริหารงานได้ผล แต่จะมีปัญหาต่อองค์การในกรณีที่ผู้น าประเภทนี้ออกจากองค์กรนั้นไปแล้ว 
หาคนอ่ืนมาแทนได้ยาก 

๒.๗ ผู้น าประเภทเทคนิควิทยาการ (Technocratic Man) ผู้น าประเภทนี้จะ
อาศัยความรู้ทางเทคนิคเป็นเกณฑ์ในการชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในงาน ท าให้งานไม่
พัฒนาเท่าที่ควร เพราะผู้น าให้ความสนใจแต่เฉพาะทางเทคนิคอันเป็นปัญหาส่วนหนึ่งขององค์การ
เท่านั้น 

๒.๘ ผู้น าประเภทอุปถัมภ์ (Patronage Man) เป็นประเภทผู้น าที่ถือเกณฑ์การ
ประสานงานระหว่างผู้ร่วมงานที่รู้จักมักคุ้นเป็นหลัก ผู้น าจึงเปรียบเสมือนผู้ประสานงาน เป็นเพ่ือน
ร่วมงานมากกว่าการบังคับบัญชาสั่งการ โดยเฉพาะในกรณีการเป็นผู้น ามาจากการเลือกตั้ง อ านาจ
บังคับบัญชาลดน้อยลงไปมากกว่าผู้น าที่มาจากการแต่งตั้งโดยตรง ผลงานขึ้นอยู่กับผู้น าที่จะดึง
ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด 

๒.๙ ผู้น าประเภทการเมือง (Political Man) ผู้น าประเภทนี้อาศัยอ านาจและ
อิทธิพลในเรื่องที่มีฐานะหรืออ านาจที่มาจากบุคคลระดับสูงขององค์การ ผลงานขององค์การที่มีผู้น า
ประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของผู้น าและความรับผิดชอบของผู้น าว่าจะทุ่มเทให้แก่องค์การได้มาก
น้อยเพียงใด และน าองค์การไปในทิศทางใด เพราะอิทธิพลของผู้น าดังกล่าวนี้  ท าให้สามารถสั่งใช้
ผู้ร่วมงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานส่วนตัวหรืองานส่วนรวม ข้อที่น่าสังเกตคือ ผู้น าประเภทการเมือง 
มักจะประสบผลส าเร็จได้ระยะเวลาหนึ่งเท่าที่ฐานะหรืออ านาจจากระดับสูง  หรือพรรคพวก
เอ้ืออ านวย 

๓.  ประเภทผู้น าตามลักษณะการเน้นงานหรือเน้นคน 
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการ

แบ่งประเภทผู้น า ไลเคิร์ต (Likert  Rensis) ๔๓ ได้แบ่งประเภทของผู้น าตามลักษณะการเน้นงาน หรือ 
เน้นคน ดังนี้ 

๓.๑ ผู้น าประเภทเน้นงานเป็นหลัก (Task Oriented) ผู้น าประเภทนี้จะให้
ความส าคัญกับงานมาก จะมอบหมายการงาน ก าหนดมาตรฐาน และสอดส่องดูแล  ให้

                                                           

๔๓Likert Rensis,New Patterns of Management, (New York : McGraw-Hill Book 
Company, Inc.,1961), p. 74. 



 

๓๗ 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทก าลังกายก าลังใจท างาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์การให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๒ ผู้น าประเภทเน้นคนเป็นหลัก (People Oriented) ผู้น าประเภทนี้ให้
ความส าคัญกับคนหรือผู้ใต้บังคับบัญชามาก เน้นมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ทั้งในเรื่องส่วนตัว
และราชการ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างทีมงาน การมอบหมายงาน ให้สิทธิเสรีภาพและการมีสวนร่วม
ในการท างาน 

๔.  ประเภทผู้น าตามสถานการณ์ 
ผู้น าที่ประสบความส าเร็จยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอนว่าเป็นผู้น าประเภทไหน 

เพราะทุกประเภทย่อมมีจุดดีเด่นของตน จึงเป็นข้อสงสัยของความเป็นภาวะผู้น าที่จะเกิดขึ้นที่ไหน 
ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสถานการณ์ ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในภาวะผู้น าอย่างมาก 
วี รูม (Victor H. Vroom) และเยตตัน (Philip W. Yetton) ๔๔ ได้สรุปประเภทผู้น าตามสถานการณ์
และเลือกแบบใช้พฤติกรรมของผู้น าประเภท ต่างๆ ให้เหมาะสมซึ่งพอสรุปได้ว่ามี ๕ แบบด้วยกันคือ 

๔.๑ พฤติกรรมผู้น าแบบที่ ๑ จะแก้ปัญหาหรือตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูล
ที่มีอยู่ขณะนั้น 

๔.๒ พฤติกรรมผู้น าแบบที่ ๒ จะแก้ปัญหาหรือตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูล
ที่จ าเป็นจากเพ่ือนร่วมงาน 

๔.๓ พฤติกรรมผู้น าแบบที่ ๓ จะชี้ปัญหาให้เพ่ือนร่วมงานเห็นเป็นรายๆ พร้อม
กับฟังข้อเสนอแนะและความเห็น แล้วตัดสินใจ 

๔.๔ พฤติกรรมผู้น าแบบที่  ๔ จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเป็น  กลุ่มๆ แล้วตัดสินใจ 

๔.๕ พฤติกรรมผู้น าแบบที่  ๕ จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกลุ่มร่วมกันคิดหาทางเลือก และข้อตกลงโดยกลุ่ม แล้วปฏิบัติตามข้อยุติที่กลุ่ม
สนับสนุน 

  การใช้พฤติกรรมของผู้น าแบบใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๕ อย่างดังกล่าว คือถ้ามี
ทางแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนจากข้อมูลที่มีอยู่ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ก็เลือกใช้พฤติกรรม
ผู้น าแบบที่ ๑ หรือถ้าหากข้อมูลที่จ าเป็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วตัดสินใจเองก็ใช้พฤติกรรมผู้น า
แบบที ่๒  หรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจเป็นกรณีๆ พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นแล้ว
ตัดสินใจ ก็เป็นไปตามพฤติกรรมผู้น าแบบที่ ๓  หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 
พร้อมกับเสนอแนะเป็นกลุ่มแล้วตัดสินใจเป็นการใช้พฤติกรรมผู้น าแบบที่  ๔ หรือถ้าปัญหากลุ่ม มี
                                                           

๔๔ Victor H. Vroom and Philip W. Yetton, Leadership and Decision Making, (Pittsburgh 

: University of Pittsburgh Press, 1975), p. 155. 



 

๓๘ 
 

ทางแก้ไขได้หลายอย่างควรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมปรึกษาหารือเป็นกลุ่มแล้วเลือกปฏิบัติตาม
ข้อยุติที่กลุ่มเสนอ  ถือเป็นการใช้พฤติกรรมผู้น าแบบที่ ๕  
 

ตารางท่ี ๒.๕ ประเภทภาวะผู้น าแบบตะวันตก  

นักวิชาการ ประเภทภาวะผู้น าแบบตะวันตก  

William J. Reddin, 
(1970, 215-217) 
 

ประเภทผู้น า ๒ ประเภท 
   ๑. ประเภทผู้น าตามลักษณะความมีประสิทธิผลมากน้อยของงาน 
   ๒. ประเภทผู้น าตามลักษณะการใช้อ านาจ 

Robert B. Buchele, 
(1977, pp. 175-
177.) 

ประเภทผู้น าตามลักษณะการใช้อ านาจ 
   ๑. ผู้น าประเภทเผด็จการ (Autocrat)  
   ๒. ผู้น าประเภทพ่อปกครองลูก (Patrimonial)  
   ๓. ผู้น าประเภทราชการ(Bureaucrat)  
   ๔. ผู้น าประเภทผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม (Participative Man)  
   ๕. ผู้น าประเภทตามใจท่าน (Laissez – Faire)  
   ๖. ผู้น าประเภทบารมีจูงใจ (Charismatic Man)  
   ๗. ผู้น าประเภทเทคนิควิทยาการ (Technocratic Man)   

    ๘ ผู้น าประเภทอุปถัมภ์ (Patronage Man)  
   ๙. ผู้น าประเภทการเมือง (Political Man) 

Likert Rensis , 
(1961, p. 74.)  

ประเภทผู้น าตามลักษณะการเน้นงานหรือเน้นคน 
   ๑. ผู้น าประเภทเน้นงานเป็นหลัก (Task Oriented)  
   ๒. ผู้น าประเภทเน้นคนเป็นหลัก (People Oriented)  

Victor H. Vroom 
and Philip W. 
Yetton. ,(1975, p. 
155 ) 
 

ประเภทผู้น าตามสถานการณ์มีพฤติกรรมผู้น า ๕ ประเภท 
   ๑. จะแก้ปัญหาหรือตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ขณะนั้น 
   ๒. จะแก้ปัญหาหรือตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลที่จ าเป็นจาก
เพ่ือนร่วมงาน 
   ๓. จะชี้ปัญหาให้เพ่ือนร่วมงานเห็นเป็นรายๆ พร้อมกับฟังข้อเสนอแนะ
และความเห็น แล้วตัดสินใจ 
   ๔. จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นกลุ่มๆ แล้ว
ตัดสินใจ 
   ๕. จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชา แล้ว
ปฏิบัติตามข้อยุติที่สนับสนุน 



 

๓๙ 
 

๒.๑.๔.   บทบาทหน้าที่ของภาวะผู้น าแบบตะวันตก 

บุคคลใดก็ตามเมื่อมีต าแหน่งทั้งในที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการย่อมจะต้องมีบทบาท
หน้าที่ที่จะต้องแสดงตามความรับผิดชอบตามฐานะ  ตามวุฒิภาวะ ความรู้และความสามารถ ผู้น าก็
เช่นเดียวกันเมื่อได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าของกลุ่มแล้วย่อมจะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ของตน มีนักวิชาการท่ีให้ความหมายได้แสดงทรรศนะบทบาทหน้าที่ของผู้น าไว้ดังนี้ 

“บทบาท คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาทเป็นพฤติกรรมที่สังคมก าหนด 
และคาดหมายให้บุคคลกระท าตามหน้าที่  เช่นเป็นครูต้องสอนนักเรียน เป็นต ารวจต้องพิทักษ์สันติ
ราษฏร์  ทหารต้องเป็นรั้วของชาติ เป็นลูกต้องเชื่อฟัง พ่อ แม่ เป็นต้น” ๔๕  และบทบาท คือ ให้
แนวความคิดในเรื่องฐานะต าแหน่ง (status) และบทบาท (role) ของฐานะต าแหน่งนั้นว่าสังคมตั้งอยู่
บนรากฐานของการปฏิบัติตอบโต้ของคนในสังคมนั้น  ถ้าหากคนไม่มีการกระท าตอบโต้แล้ว 
แนวความคิดในเรื่องฐานะต าแหน่งและบทบาทจะไม่เกิดขึ้น ฐานะต าแหน่งเป็นนามธรรม ไม่ใช่ตัวคน
แต่เป็นผลรวมของสิทธิและหน้าที่ของคนท่ีจะด ารงต าแหน่งนั้นซึ่งต้องปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ฐานะต าแหน่ง
จึงมีอยู่ก่อนที่คนจะเข้าไปสวมต าแหน่งนั้นและฐานะต าแหน่งจะมีมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่แบบของ
วัฒนธรรมของสังคมนั้น ส่วนบทบาท(role) คือการประพฤติปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ดังกล่าว และ 
นักสังคมวิทยามีความเห็นเช่นเดียวกันกับ ลินตัน (Linton) ว่าฐานะต าแหน่งและบทบาทของบุคคล
นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วบุคคลที่อยู่ในฐานะต าแหน่งย่อมจะท าหน้าที่ที่จะให้ฐานะต าแหน่งนั้นๆ  
มีบทบาทไปตามแบบฉบับของสังคมก็คือ ระบบของการปฏิบัติต่อกัน 

ผู้น าหรือนักปกครองที่เข้ามาท าหน้าที่ในการขจัดทุกข์บ ารุงสุขให้  จ าเป็นต้องใช้ภาวะ
ผู้น าในการปฏิบัติ  พันธกิจ หรือหน้าที่ของตนให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจของผู้ใต้ปกครองหรือ
ประชาชนซึ่งถือว่าเป็น  หน้าที่อันชอบธรรมที่นักปกครองพึงเอ้ืออ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
หน้าที่ของนักปกครองโดยทั่วไปคล้ายคลึงกัน แต่หน้าที่ของนักปกครองที่ดีนั้น ต้องสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ และประโยชน์ของประชาชน โดยยึดเอาต้องการของประชาชนเป็นหลัก ประยงค์  
สุวรรณบุปผา ได้กล่าวไว้โดยสรุปดังนี้ คือ๔๖ 

๑)  หน้าที่ทางสังคม (Social Function) 
๒) หน้าที่ทางเศรษฐกิจ (Economic Function) 
๓) หน้าที่ทางการบริหาร การปกครอง และการเมือง (Political Function)  

                                                           
๔๕ ณรงค ์ เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้งติ้งเฮ้าส, ๒๕๔๑), 

หน้า ๑๓๙. 
๔๖ ประยงค ์สุวรรณบุปผา, รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก – ตก, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 

๒๕๔๑), หน้า ๓๓๘. 



 

๔๐ 
 

หน้าที่ของนักปกครองนับได้ว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญมากทีเดียว ถ้าหากนักปกครอง
บกพร่องหรือไม่ปฏิบัติให้ดีเท่านี่ควรอาจเกิดผลร้ายแก่ประชาชนและประเทศชาติได้  เมื่อการเมือง 
การบริหาร และการปกครองมีความมั่นคงหรือมีเสถียรภาพอย่างมากท าให้เศรษฐกิจของประเทศ
ด าเนินไปได้ด้วยดี เพราะการเมืองมั่นคงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศกล้าเข้ามาลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่นักปกครองพร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอ านาจใน
การบริหารและการปกครองต้องเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ 

โดยที่ กวี วงศ์พุฒ กล่าวว่า“หน้าที่ของผู้น า หมายถึง งานที่ผู้น าต้องรับผิดชอบตามที่
องค์กรก าหนดไว้ มีลักษณะประเภทงานที่ผู้น าจะต้องท า และจะต้องใช้ผู้อ่ืน คืองานที่ผู้น าจะต้องท า
ด้วยตนเอง งานประเภทนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าไม่ได้ เพราะ ขาดข้อมูล ขาดความรู้ ประสบการณ์ยังไม่
ถึง ขาดการยอมรับ เป็นต้น งานที่ต้องใช้ผู้อ่ืนท าแทน เพราะถ้าผู้น าท าเองก็จะไม่ส าเร็จตามเวลาที่
ก าหนด ถือว่าเป็นการมอบหมายงาน แต่ยังคงต้องรับผิดชอบอยู่” ๔๗ ทั้งนี้ รังสรรค์ ประเสริฐศรี 
กล่าวว่าบทบาทของภาวะผู้น า(Leadership roles) ที่ดีขององค์การ ควรมีลักษณะดังนี้ ๔๘ 

๑.  เป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์  (Figurehead) ผู้น าที่มีต าแหน่งสูงขององค์การ
จะต้องเป็นตัวแทนท ากิจกรรมต่างๆ  คือ  (๑)  เป็นตัวแทนที่ดีขององค์การ  (๒)  เป็นตัวแทนที่จะ
รวบรวมข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์การ  (๓)  ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือน 

๒.  เป็นนักพูดที่ดี  (Spokesperson)  ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการพูดและ
น าเสนอกิจกรรม  ตลอดจนมีการวางแผน  มีความสามารถในด้านต่างๆ  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีกับบุคคล
หรือฝ่ายต่างๆ  คือ (๑)  ฝ่ายบริหารระดับสูง  (๒)  ลูกค้า  (๓)  บุคคลภายนอก  เช่น  สหภาพ
แรงงาน  (๔)  เพ่ือนร่วมอาชีพ(๕)  ชุมชน 

๓.  เป็นนักเจรจาต่อรอง  (Negotiator)  ซึ่งมีคุณสมบัติในการเจรจาต่อรอง  ดังนี้ 
๓.๑  สามารถเจรจาต่อรองกับผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าในการเจรจาด้าน

ขอเงินทุน  สิ่งอ านวยความสะดวก  อุปกรณ ์ หรือการสนับสนุนอื่นๆ 
๓.๒  สามารถต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ  ในองค์การ  เพ่ือที่จะต่อรองด้านพนักงาน  

และเจรจากับหน่วยงานภายนอกในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  และรูปแบบการสนับสนุนอ่ืน 
๓.๓  สามารถต่อรองกับลูกค้าผู้ขายปัจจัยการผลิต  และผู้ให้บริการ  เพ่ือให้เกิดการ

ซื้อขายการก าหนดตารางเวลา  และเงื่อนไขการขนส่ง 
๔. การสอนงาน  (Coach)  ผู้น าที่มีประสิทธิผลจะต้องมีเวลา  และความสามารถที่จะ

สอนทีมงาน ดังนี้ 

                                                           
๔๗ กว ีวงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที ่๓, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๖), หน้า ๓๑. 
๔๘ รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า,(กรุงเทพมหานคร:บริษัทธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๔),หน้า ๑๖-

๑๗. 



 

๔๑ 
 

๔.๑  ต้องพยายามช่วยให้ทีมงานประสบความส าเร็จ 
๔.๒  ช่วยให้สมาชิกทีมงานมีการป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
๔.๓  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสมาชิกทีมงานมีขั้นตอนการท างานและมีการ

ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
๕.  เป็นผู้สามารถสร้างทีมงานได้  (Team builder)  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมี

ดังนี้ 
๕.๑  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสมาชิกทีมงานมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ  เช่น  

มีการใช้จดหมาย  ชมเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
๕.๒  ริเริ่มกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจแก่กลุ่ม  เช่น  การจัดปาร์ตี้  และการ

สนับสนุนด้านกีฬา 
๕.๓  จัดประชุมพบปะสังสรรค์เป็นช่วงๆ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกในทีมงานมีการ

อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องความส าเร็จ  ปัญหา  และสิ่งที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
๖.  แสดงบทบาทการท างานเป็นทีม  (Team player)  มีพฤติกรรมที่ผู้น าจะต้องปฏิบัติ  

๓  ประการ  ดังนี้ 
๖.๑ การวางตัวเป็นสมาชิกทีมและผู้น าทีมท่ีเหมาะสม 
๖.๒ มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  ในองค์การ 
๖.๓ แสดงความจริงใจต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้การสนับสนุน

แผนการท างานเป็นทีมและกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ 
๗. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคได้ (Technical problem solver) เป็นสิ่งส าคัญ

ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้นและผู้บริหารระดับกลางที่จะช่วยสมาชิกของทีมงานแก้ปัญหาด้าน
เทคนิค  โดยมีกิจกรรม  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๗.๑ ผู้น าควรให้บริการในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้แนะน าด้านเทคนิค 
๗.๒ เป็นผู้สร้างผลประโยชน์เกี่ยวกับการท างานประจ า  เช่น  สนับสนุนการสร้าง

ยอดขาย  หรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 
๘. การประกอบการ  (Entrepreneur)  เป็นผู้ให้ค าแนะน าความคิดริเริ่มมีความคิดเชิง

วิเคราะห์  (Critical thinking)  และมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าประกอบการ  การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงธุรกิจ  ถึงแม้จะไม่ใช่กิจการของตนเอง  ซึ่งมีกิจกรรมของการเป็นผู้น าที่มีบทบาทเป็น
ผู้ประกอบการ  ๓  ประการ  ดังนี้ 

๘.๑ หาวิธีการที่จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีความ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภายนอก เช่น การเยี่ยมเยียนธุรกิจ การจัดประชุมกลุ่มอาชีพ หรือการจัด
แสดงสินค้า หรือการมี ส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษา 



 

๔๒ 
 

๘.๒ มีการพูดคุยกับลูกค้าและพนักงานถึงความจ าเป็นและความต้องการที่จะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ 

๘.๓ มีการอ่านสิ่งตีพิมพ์ บทความ นิตยสารของกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือที่จะรับรู้สิ่งที่จะ
เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมและในวงการอาชีพนั้น 

จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ตามทรรศนะของผู้น าของนักวิชาการ ท าให้สามารถสรุป
ประเภทของบทบาทได้ดังนี้ 

๑.  บทบาทที่ถูกก าหนด (prescribed role or role prescription) เป็นบทบาทการ
ก าหนดสิทธิหน้าที่ทางสังคมไว้ 

๒.  บทบาทที่ถูกคาดหวัง (role expectation) เป็นบทบาทที่อยู่ในระดับของความคิด
ส่วนบุคคลหรือเป็นการคาดหวังของสังคมท่ีต้องให้บุคคลแสดงบทบาทนั้นๆ รวมทั้งความคาดหวังของ
ตนเองว่าควรจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร 

๓.  บทบาทที่เป็นจริง (perform role or actual role) เป็นบทบาทที่เจ้าของ
สถานภาพแสดงจริง ซึ่งอาจเป็นบทบาทที่สังคมคาดหวังหรือเป็นบทบาทที่ตนเองคาดหวัง หรือเป็น
บทบาทท่ีถูกก าหนดหรืออาจจะไม่เป็นไปตามทั้งบทบาทท่ีถูกก าหนด และบทบาทที่ถูกคาดหวังก็ได้ 

ตารางท่ี ๒.๖ ความหมายบทบาทหน้าที่ของภาวะผู้น าแบบตะวันตก 

นักวิชาการ ความหมายบทบาท หน้าที่ของภาวะผู้น าแบบตะวันตก 

ณรงค์ เส็งประชา, 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๓๙) 
 

บทบาทเป็น 
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ  
   พฤติกรรมที่สังคมก าหนด และคาดหมายให้บุคคลกระท าตามหน้าที่  

ประยงค์ สุวรรณบุปผา, 
( ๒๕๔๑, หน้า ๓๓๘.) 
 

หน้าที่ของผู้น า ๓ ประการ 
  ๑)  หน้าที่ทางสังคม (Social Function) 
  ๒) หน้าที่ทางเศรษฐกิจ (Economic Function) 
  ๓) หน้าที่ทางการบริหาร การปกครอง และการเมือง (Political 
Function)  

กวี วงศ์พุฒ,  
(๒๕๓๖,หน้า ๓๑.)  

หน้าที่ของผู้น า หมายถึง  
  งานที่ผู้น าต้องรับผิดชอบตามที่องค์กรก าหนดไว้ มีลักษณะประเภท
ง า น 
ที่ผู้น าจะต้องท า และจะต้องใช้ผู้อ่ืน  

 

 



 

๔๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๖   ความหมายบทบาทหน้าที่ของภาวะผู้น าแบบตะวันตก (ต่อ) 

นักวิชาการ ความหมายบทบาท หน้าที่ของภาวะผู้น าแบบตะวันตก 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 

( ๒๕๔๔,หน้า ๑๖-

๑๗.) 

 

บทบาทของผู้น า ผู้บริหาร  
   ๑. เป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์  (Figurehead 
   ๒. เป็นนักพูดที่ดี  (Spokesperson 
   ๓. เป็นนักเจรจาต่อรอง  (Negotiator)   
   ๔. การสอนงาน  (Coach)   
   ๕. เป็นผู้สามารถสร้างทีมงานได้  (Team builder 
   ๖. แสดงบทบาทการท างานเป็นทีม  (Team player)   
   ๗. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคได้(Technical problem solver 
   ๘. การประกอบการ  (Entrepreneur) เป็นผู้ให้ค าแนะน าความคิด   
       ริเริ่มมีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) และมีความรู้ 
       ความสามารถในการเป็นผู้น าประกอบการ   

 

๒.๒  หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า 

พระพุทธศาสนาได้ก าเนิดขึ้นจากการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะ  
เมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว ในปัจจุบัน ค าสอนของพระพุทธองค์ได้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าค าสอนของพระพุทธองค์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
หาแนวคิด ในเรื่องของ “ภาวะผู้น า” ดังนี้ 

๑) ก าเนิดผู้น า 

 อัคคัญญสูตร๔๙
 ได้กล่าวถึง การก าเนิดของโลกและมนุษย์ ซึ่งมีวิวัฒนาการมาเป็น

เวลานาน จนกระท่ังได้มีพรหมในชั้นอาภัสสราพรหม ได้จุติลงมาเกิดในโลกนี้ และได้กลายมาเป็นสัตว์
ที่มีกายหยาบที่เรียกว่า มนุษย ์กายท่ีเกิดข้ึนนี้เนื่องมาจากความโลภหรือความอยากท่ีได้บริโภคง้วนดิน
เป็นอาหาร จึงท าให้มีความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์ ท าให้รัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นหายไป 
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จึงปรากฏ ตามด้วยดวงดาวนักษัตร กลางคืน กลางวัน เดือน ฤดูและปี  
จึงปรากฏ เมื่อสัตว์เหล่านั้นได้บริโภคง้วนดินติดต่อกันเป็นเวลานาน กายของสัตว์เหล่านั้นจึงเริ่มหยาบ

                                                           
๔๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๑/๘๓. 



 

๔๔ 
 

ขึ้นเรื่อย ๆ ผิวพรรณของสัตว์ทั้งหลายนั้น ได้ปรากฏแตกต่างกันออกไปจึงเกิดการดูหมิ่นไว้ตัวซึ่งกัน
และกัน๕๐

 

เมื่อดินที่ใช้เป็นอาหารได้หายไป ได้เกิดมีข้าวสาลีขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไถสามารถบริโภคได้
ทันที เมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้บริโภคข้าวสาลีติดต่อกันเป็นเวลานาน  สตรีเพศและบุรุษชาย 
เริ่มปรากฏ สตรีและบุรุษต่างเพ่งมองซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ความก าหนัดเร่าร้อนในกายได้เกิดขึ้น  
จึงมีการเสพเมถุนธรรมกัน๕๑

 

เมื่อมีการเสพเมถุนธรรมมากขึ้น ท าให้ไม่มีเวลาเข้าไปยังหมู่บ้านเป็นเวลา ๑ เดือนบ้าง  
๒ เดือนบ้าง ต่อมาจึงพากันสร้างบ้านเรือนขึ้นเพ่ือปกปิดอสัทธรรม (การเสพเมถุนธรรม) สัตว์บางพวก
เกิดความเกียจคร้าน ไม่อยากออกไปเก็บข้าวสาลีบ่อย ๆ จึงเริ่มเก็บสะสมข้าวสาลีโดยเก็บครั้งเดียว
เพ่ือเป็นอาหารได้หลาย ๆ วัน เมื่อมีการสั่งสมข้าวสาลีจึงมีร าห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบบ้าง ต้นที่ถูกเกี่ยว
แล้วไม่งอกกลับขึ้นอีก ความพร่องได้ปรากฏให้เห็นชัด จึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อม ๆ๕๒ 

เมื่อมีการสั่งสมข้าวสาลีไว้ สัตว์ผู้หนึ่งได้ถือเอาส่วนที่เขาไม่ให้มาบริโภค เมื่อถูกจับได้  
ถึง ๓ ครั้ง คนทั้งหลายจึงพากันใช้ฝ่ามือบ้าง ก้อนดินบ้าง ท่อนไม้บ้าง ท าร้ายบ้าง ดังนั้น การถือเอา 
สิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให ้การครหา การพูดเท็จ การถือทัณฑาวุธ ได้ปรากฏด้วยเหตุเหล่านั้น๕๓

 

สัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมเพ่ือสมมต (แต่งตั้ง) สัตว์ผู้หนึ่ง ให้เป็นผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียน 
ผู้ที่ควรถูกติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ โดยจะแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้นจึงได้เลือก        
ผู้ที่มีรูปงดงามกว่า น่าดูกว่า น่าเลื่อมใสกว่า น่าเกรงขามกว่า เป็นมหาชนสมมต เพ่ือท าหน้าที่ว่ากล่าว  
ติเตียนผู้ที่ควรถูกติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ๕๔

 

เพราะเหตุที่สัตว์นั้นอันมหาชนสมมต (แต่งตั้ง) ฉะนั้นค าว่า “มหาชนสมมต” จึงเกิดขึ้น 
เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเป็นใหญ่แห่งที่นาทั้งหลาย ฉะนั้น ค าว่า “กษัตริย์” จึงเกิดข้ึน เพราะเหตุที่สัตว์นั้น
ให้ชนเหล่าอ่ืนยินดีได้โดยชอบธรรม ฉะนั้น ค าว่า “ราชา” จึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ จึงได้เกิด 
หมู่คณะกษัตริย์นั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้น ไม่มีแก่สัตว์เหล่าอ่ืน มีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้น  
ไม่มีแก่สัตว์ที่มิใช่พวกเดียวกัน มีโดยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่โดยอธรรม๕๕ 

                                                           
   ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๙-๑๒๒/๘๘-๙ . 
 ๑ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๓-๑๒๖/๙๑-๙๒. 
 ๒ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๗/๙๓. 
 ๓ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๙/๙ . 
   ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓ /๙๖. 
   ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖. 



 

๔๕ 
 

ในพระสูตรนี้ ได้แสดงวิวัฒนาการของโลก มนุษย์ และการเกิดขึ้นของสังคม และ 
ความเสื่อมคือความตกต่ าทางจิตใจ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ดีและไม่ดีของมนุษย์ มนุษย์สมัยแรกของโลก
ไม่ค่อยมีปัญหา ในยุคหลังเมื่อเกิดปัญหาขึ้น จึงเลือกหรือมอบหมายบุคคลบางคนที่เห็นว่าฉลาด
สามารถให้เป็น“ผู้น า” มีอ านาจในการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมมีอ านาจในการ
ลงโทษผู้กระท าผิด ฉะนั้น ผู้น าจึงถือก าเนิดข้ึนจากความเสื่อมของจิตใจมนุษย์ โดยการคัดเลือกแต่งตั้ง 
“มหาสมมต” บุคคลที่มีลักษณะรูปงดงาม น่าดูกว่า น่าเลื่อมใสกว่า น่าเกรงขามกว่า โดยให้ท าหน้าที่
ว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่ควรถูกติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ เพราะเป็นใหญ่ในที่นาทั้งหลาย จึง
เรียกว่า “กษัตริย์” และเป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งโดยชอบธรรมจากหมู่คณะนั้น ๆ จึงเรียกว่า”ราชา”  
การเกิดขึ้นของ“ผู้น า”ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จึงปรากฏมีข้ึนดังนี้ 

๒) ลักษณะของผู้น า 

เมื่อมีรัฐ ประเทศ องค์กร หรือหมู่คณะ เป็นต้นเกิดขึ้น ย่อมต้องมีผู้น าเกิดขึ้นด้วย 
การมีผู้น าต้องพิจารณาถึงลักษณะ หน้าที่ และธรรมของผู้น า ถ้าผู้น าดี มีคุณธรรม ประเทศองค์กร 
หรือหมู่คณะ ก็ดีตามไปด้วย เพราะมีผู้น าที่ดีเป็นผู้ปกครอง ผู้บริหาร ปกป้องเขตแดนและรักษา
ประชาชน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่คณะ แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าในพระพุทธศาสนานั้น มีอยู่ ๒ คือ  
ธรรมราชาและเทวราชา 

๒.๑) ลักษณะของธรรมราชา 

ตามหลักของพระพุทธศาสนา ผู้น าที่ได้ชื่อว่า ราชา คือ ผู้น าซึ่งยังชนทั้งหลายให้ยินด
ด้วยทศพิธราชธรรม ดังนั้น ผู้น าที่เป็นธรรมราชา จึงหมายถึง ผู้น าทรงไว้ซึ่งความรู้ในธรรม 
ของพระพุทธศาสนาและยังชนทั้งหลายให้ยินดีด้วยธรรมนั้น  ซึ่งรวมทั้งทศพิธราชธรรมนั้นด้วย  
ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ากษัตริย์ (ผู้น า) มิใช่เป็นเทวราชา แต่เป็นเพียงมนุษย์ที่มี
คุณสมบัติพิเศษบางประการ ที่ได้รับมอบอ านาจให้เป็นผู้น าการปกครองในลักษณะของสัญญา
ประชาคม การได้มาซึ่งอ านาจของผู้ปกครองมาจากความยินยอมของประชาชนเป็นการมอบให้
ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่บางประการแทนประชาชน ดังนั้น ความชอบธรรมในอ านาจการปกครอง 
ซึ่งหมายถึง การยอมรับในสิทธิอ านาจ ในการปกครองผู้น าโดยประชาชน จึงเป็นสิ่งที่ผู้น าควรจะต้อง
ค านึงถึงตลอดเวลา 

ลักษณะส าคัญที่แสดงถึงความเป็นธรรมราชา ตามแนวพระพุทธศาสนามีความหมาย
ตามศัพท์ประกอบค าอธิบาย ดังนี้๕๖  

                                                           
   พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม), ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ์, 

๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 



 

๔๖ 
 

๑. ค าว่า “ธรรม” หมายถึง ความถูกต้อง ดีงาม ยุติธรรม 

๒. ค าว่า “ราชา” หมายถึง กษัตริย์ที่ปวงชนนิยมชมชอบ เพราะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความยุติธรรม พุทธพจน์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของผู้น าที่มีต่อสวัสดิภาพ  
ความอยู่รอดและสันติสุขของครอบครัว ชุมชน สังคม องคก์ารต่าง ๆ และประเทศชาติ ได้มีปรากฏอยู่
ในอธัมมิกสูตรว่า๕๗ 

เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเค้ียว โคท้ังฝูงก็ไปคดเค้ียวตามกัน ในเมื่อ 
โคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติ 
ไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หากพระราชา 
ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูง ก็
ไปตรงตามกันในเมื่อโคจ่าฝูงไปตรง ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นใหญ่ 
ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรมประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรม ตามไปด้วย หาก
พระราชาตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข 

ความหมายที่บอกถึงลักษณะของธรรมราชา ดังนี้ ๕๘
 

๑. ธรรมราชา หมายถึง พระราชาผู้ทรงช านะโดยธรรม ไม่ใช่ชนะด้วยสงคราม ดังจะเห็น 

ได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงที่มาของค าว่า“กษัตริย์” และ“ราชา”ดังที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร
ตอนหนึ่งว่า๕๙

 

วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมกันปรับทุกข์กันว่า  
ท่านผู้เจริญ บาปธรรมปรากฏในหมู่สัตว์แล้ว คือ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
จักปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธ จักปรากฏ ทางที่ดี
พวกเราควรสมมต (แต่งตั้ง) สัตว์ผู้หนึ่ง ซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียน ผู้ที่ควรติเตียน 
ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบพวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้น 

ครั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านที่มีรูปงดงามกว่า น่าดูกว่า น่าเลื่อมใสกว่า น่าเกรง
ขามกว่า แล้วจึงได้กล่าวดังนี้ว่า มาเถิด ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงว่ากล่าว ผู้ที่ควรว่ากล่าว  
จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียน จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบเถิด และพวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลี

                                                           
   องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕. 
๕๘ วัชรี ทรงประทุม, ความคิดทางการเมืองในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๗), หน้า ๖๓. 
๕๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐-๑๓๑/๙๖. 



 

๔๗ 
 

ให้แก่ท่าน สัตว์ผู้นั้นรับค าแล้ว ได้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควร
ขับไล่โดยชอบ และสัตว์เหล่านั้น ก็ได้แบ่งปันข้าวสาลี ให้แก่สัตว์ผู้นั้น  

วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที่สัตว์นั้นอันเป็นมหาชนสมมต (แต่งตั้ง) ฉะนั้น  
ค าแรกว่า มหาสมมต มหาสมมต จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่สัตว์นั้น เป็นใหญ่แห่งที่นาทั้งหลาย 
ฉะนั้น ค าท่ี ๒ ว่า กษัตริย์ กษัตริย์ จึงเกิดข้ึน เพราะเหตุ ที่สัตว์นั้น ให้ชนเหล่าอ่ืนยินดีได้โดย
ชอบธรรม ฉะนั้น ค าที่ ๓ ว่า ราชา ราชา จึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ จึงได้เกิดมีแวดวง
กษัตริย์นั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอ่ืน  มีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้น ไม่มี
แก่สัตว์ที่มิใช่พวกเดียวกัน มีโดยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่โดยอธรรม ตามค าโบราณที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีว่าด้วยต้นก าเนิดของโลก ก็ธรรมเท่านั้น ประเสริฐที่สุด ในหมู่ชนทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. ธรรมราชา มิใช่ผู้อ่อนแอที่ไม่ยอมท าสงคราม แต่เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญเข้มแข็ง  
มีก าลังอ านาจหรือแสนยานุภาพทรงชนะศึกมาแล้ว ดังปรากฏในมหาปทานสูตรว่า๖๐

 

ขอเดชะ พระราชกุมารนี้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนี้ ที่เป็นเหตุ 
ให้มหาบุรุษมีคติ ๒ อย่าง ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือ 

  ๑. ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม 
ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักรมั่นคง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ (๑) จักรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) ม้าแก้ว (๔) มณีแก้ว (๕) นางแก้ว  
(๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว มีพระราชโอรสมากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ มีรูปทรง
สมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ ายีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา 
ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 

  ๒. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวัง ผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก 

  ๓. ธรรมราชา มีธรรมเป็นที่พ่ึง เป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นเครื่องชี้น าในการปกครอง 
และด าเนินชีวิต ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าธรรมะเป็นตัวบ่งชี้ ไม่ใช่การเป็นราชา เพราะแม้แต่พระพุทธองค์ 
ก็ยังมีหลายครั้งที่กล่าวว่าเป็นธรรมราชา ดังปรากฏในธัมมราชสูตรว่า๖๑

 

 ภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ย่อมไม่ทรงให้จักรที่มิใช่
ของพระราชาหมุนไป เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค 
ดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไร เป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา 

                                                           
๖๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๖/๒๐. 
๖๑ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๓๓/๒๑๔. 
 



 

๔๘ 
 

 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ธรรม” เป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม  
เป็นธรรมราชา แล้วตรัสต่อไปว่าพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรม
เท่านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย่องธรรม มีธรรมเป็นใหญ่  
ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายในโดยธรรมอีกประการหนึ่ง  พระเจ้าจักรพรรดิ 
ผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ฯลฯ มีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพวกกษัตริย์ 
ผู้ตามเสด็จ ก าลังพล พราหมณ์ คหบดีชาวนิคม ชาวชนบท สมณพราหมณ์ สัตว์จ าพวกเนื้อและนก
โดยธรรม พระเจ้าจักรพรรดินั้นแลผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ฯลฯ มีธรรมเป็นใหญ่ ครั้นทรงจัดการ
รักษา ป้องกัน และคุ้มครองโดยธรรมแล้ว จึงให้จักรหมุนไปโดยธรรมเท่านั้น จักรนั้นอันใคร ๆ ที่เป็น
มนุษย์เป็นข้าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม เคารพธรรม 
นอบน้อมธรรม เชิดชูธรรมยกย่องธรรม มีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองภิกษุ
ทั้งหลายโดยธรรมว่า 

  ๑. กายกรรมเช่นนี้ควรประพฤติ กายกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ 
๒. วจีกรรมเช่นนี้ควรประพฤติ วจีกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ 
๓. มโนกรรมเช่นนี้ควรประพฤติ มโนกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ 
๔. อาชีพเช่นนี้ควรประกอบ อาชีวะเช่นนี้ไม่ควรประกอบ 
๕. บ้านและนิคมเช่นนี้ควรอยู่อาศัย บ้านและนิคมเช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัย 

อีกประการหนึ่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ฯลฯ       
มีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองภิกษุณีทั้งหลายโดยธรรม ...อุบาสกทั้งหลาย 
... พวกอุบาสิกาทั้งหลายโดยธรรมว่า 

  ๑. กายกรรมเช่นนี้ควรประพฤติ กายกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ ฯลฯ 
๒. บ้านและนิคมเช่นนี้ควรอยู่อาศัย บ้านและนิคมเช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัย 

ภิกษุ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ฯลฯ  
มีธรรมเป็นใหญ่ ครั้นทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองภิกษุทั้งหลายโดยธรรม ภิกษุณีทั้งหลาย 
อุบาสกทั้งหลาย อุบาสิกาทั้งหลายโดยธรรมแล้ว จึงทรงให้ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมหมุนไปโดยธรรม
เท่านั้น จักรนั้นอันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ให้หมุนกลับไม่ได้ ฉะนั้น 
กษัตริย์องค์ใดไม่ประพฤติตามท านองคลองธรรม น าความเดือดร้อนมาสู่ประชาชน กษัตริย์องค์นั้น 
ก็จะไม่ได้รับการขนานนามว่า ราชา๖๒

 

                                                           
๖๒ ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, ประชาธิปไตยสังคมนิยมกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 

๒๕๒๐), หน้า ๖๓. 



 

๔๙ 
 

กษัตริย์ต้องมีลักษณะหน้าที่และคุณธรรมของนักปกครอง ถ้ากษัตริย์ปกครองดี 
มีคุณธรรม รัฐประเทศย่อมดีตามไปด้วยกษัตริย์ในความหมายเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมราชา  
เป็นผู้น าที่มีธรรม ทรงไว้ซึ่งธรรมมีธรรมเป็นที่พ่ึงเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นเครื่องชี้น าในการปกครอง
และการด าเนินชีวิตย่อมน าพารัฐประเทศ องค์กร หรือหมู่คณะไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

 
๒.๒) ลักษณะของเทวราชา 
ศาสนาพราหมณ์ผนวกความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเข้ากับลักษณะของกษัตริย์และโยง วรรณะ

กษัตริย์เข้ากับพระผู้เป็นเจ้า จึงเกิดความคิดแบบเทวราชา ส่วนพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับ 
ความศักดิ์สิทธ์ของคัมภีร์พระเวท จึงไม่ยอมรับการเกิดวรรณะจากพระผู้เป็นเจ้า แต่ยอมรับ
ความส าคัญของกษัตริย์ในแง่ที่เป็นเทพเจ้าโดยสมมติ  ไม่ใช่เทพเจ้าบนสวรรค์ตามความเข้าใจ 
ของลัทธิพราหมณ์ พระพุทธศาสนาได้ให้เหตุผลอธิบายการเป็นเทพ ๓ ประการ ดังนี้๖๓

 

๑) สมมติเทพ (god by convention) เทวดาโดยสมมติ ได้แก่ พระราชา พระเทวี และ 
พระราชกุมาร 

๒) อุปปัตติเทพ (god by rebirth) เทวดาโดยก าเนิด ได้แก่ เทวดาในกามาวจรสวรรค์
และพรหมทั้งหลาย 

๓) วิสุทธิเทพ (god by purification) เทวดาเจ้า โดยความบริสุทธิ์ ได้แก่ พระพุทธเจ้า  
พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย 

ในเทวธรรมชาดก ว่าด้วยธรรมของเทวดา มีปรากฏไว้ว่า “บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริ และ
โอตตัปปะ ตั้งมั่นอยู่ในสุกกธรรม (กุศลธรรม) เป็นผู้สงบระงับ เป็นคนดีงาม ท่านเรียกว่า ผู้มีเทวธรรม
ในโลก”๖๔ 

ดังนั้น พระราชาหรือกษัตริย์ ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่า เป็นสมมติเทพเป็นเทวดา 
โดยสมมติ ผู้ที่เป็นเทวดา หมายถึง ผู้ที่มีเทวธรรม คือ ผู้ที่มีหิริและโอตตัปปะ เป็นสัปบุรุษ ผู้สงบระงับ 
เป็นผู้มีธรรมของเทวดา เป็นเทวราชาที่มีภาวะหรือคุณธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญ คือ มีหิริและ
โอตตัปปะ ฉะนั้น ลักษณะของผู้น าในฐานะเทวราชา ต้องเป็นผู้ที่มีหิริและโอตตัปปะ คือ ความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป 

 
 

                                                           
๖๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๙๑. 
๖๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๖/๓. 



 

๕๐ 
 

๒. ) หลักธรรมส าหรับผู้น า 

     ผู้น าที่สามารถน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้นั้น นอกจาก
จะมีความสามารถแล้ว ยังต้องมีความด ีคือ มีธรรมอีกด้วย ตามแนวพระพุทธศาสนา ลักษณะของผู้น า
ที่ดีนั้น ต้องเป็นผู้น าที่มีธรรมในตนเอง คือ เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องชี้น าในการปกครองและ 
การบริหาร รัฐ ประเทศ องค์กร หรือหมู่คณะ ให้เป็นไปด้วยดี ซึ่งหากผู้น ามีแต่ความสามารถ  
แต่ไม่มีธรรม รัฐ ประเทศ องค์กร หรือหมู่คณะ ย่อมที่จะประสบกับความเดือดร้อนจากการปกครอง
หรือการบริหารของผู้น านั้น ผู้น าไม่จ าเป็นต้องรู้ทุกอย่าง ท าทุกอย่าง เพราะสามารถหาคนอ่ืน  
ที่ช านาญด้านนั้น ๆ มาช่วยงานได้ จากภาวะความเป็นผู้น าดังกล่าว สะท้อนถึงภาพลักษณ์ 
ความเป็นผู้น าทุกระดับ นับว่าเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะเป็นเรื่องความอยู่รอดและเสถียรภาพ 
ขององค์กร และประเทศชาติโดยรวมด้วย ดังจะเห็นได้จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “บ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด 
การท าให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่ท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริม 
คนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ท าความเดือดร้อนวุ่นวาย
ได”้๖๕

 

จากพระบรมราโชวาทข้างต้น จะเห็นคุณสมบัติของผู้น าในการบริหารประเทศที่ส าคัญ 
คือ บุคคลนั้นต้องเป็นคนดี ซึ่งคนดีในที่นี้สามารถศึกษาได้จากคุณสมบัติของผู้น าที่ปรากฏในคัมภีร์ 
ทางพระพุทธศาสนา ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาผู้ที่จะท าหน้าที่ผู้น าต้องได้รับการพัฒนา 
ตามกระบวนการของการพัฒนามนุษย์ จนมีความสามารถ และยอมรับหลักการปฏิบัติตามคุณธรรม
ของผู้น าได้ และจะเน้นในเรื่องการปกครองตนเองเป็นอันดับแรก เนื่องจากการจะเป็นผู้น าได้นั้น  
ต้องปกครองตนเองให้ได้เสียก่อน ดังพุทธพจน์ที่ว่า 

บัณฑิตพึงยังตน ให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่เหมาะสมก่อน แล้วสอนผู้อ่ืนในภายหลัง  
จึงจะไม่มัวหมอง๖๖ 

เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปตรง  
ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมือง
นั้น ก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข๖๗

 

                                                           
๖๕ สมพร เทพสิทธา, อ้างใน ธีรโชติ เกิดแก้ว, พระพุทธศาสนากับปัญหาสังคม, (ปทุมธานี : ส านักพิมพ์

สื่อตะวัน, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔๐. 
๖๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๘/๘๑. 
๖๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕. 



 

๕๑ 
 

พระพุทธศาสนาได้เน้นให้เห็นความส าคัญของตัวบุคคล เพ่ือให้บุคคลส ารวจฝึกฝน
ปรับปรุงตนเอง เพราะต้องการให้รู้จักตนเอง รับผิดชอบตนเอง เคารพเชื่อมั่น และช่วยเหลือตัวเอง๖๘ 

การมีภาวะผู้น าคือการมีศิลปะจูงใจและอ านวยการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ปฏิบัติภารกิจ
ตามท่ีพึงประสงค์ด้วยการเชื่อฟัง เชื่อมั่น เคารพนับถือและร่วมมืออย่างจงรักภักดี๖๙ 

หลักธรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ผู้น าที่เป็นนักบริหาร
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้การบริหารลุล่วงไปด้วยดี 
และมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอหลักธรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้น า ที่เป็นพุทธธรรม  
ที่มีผลต่อการพัฒนานักบริหารให้น าพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในประเด็นที่จะ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 
๑) สัทธรรม       
สัทธรรม ๓ ธรรมที่ดี, ธรรมที่แท้, ธรรมของคนดี,ธรรมของสัตบุรุษ, มีสัทธรรม ๓ คือ 
  ๑. ปริยัตติสัทธรรม สัทธรรมคือสิ่งที่พึงเล่าเรียน ได้แก่พุทธพจน์  

๒. ปฏิปัตติสัทธรรม สัทธรรมคือ สิ่งที่พึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา  

๓. ปฏิเวธสัทธรรม  สัทธรรมคือผลที่พึงบรรลุ ได้แก ่มรรค ผล และนิพพาน  

ตารางท่ี ๒.   สัทธรรม ๓ ธรรมที่ดี 

 

                                                           
๖๘ ทินพันธุ์ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : หจก. 

สหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๔๕. 
๖๙ Choop Karnjanaprakorn, Municiple Government in Thailand : As an Institution and 

Process of Self Government, (Bangkok : Institute of Public Administration), p. 67. 
๗๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์,พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔,) หน้า ๔๒๗. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕. สัทธรรม ๓ ธรรมที่ดี  
๑. ปริยัตติสัทธรรม คือ สิ่งที่พึงเล่าเรียน  
๒. ปฏิปัตติสัทธรรมคือ สิ่งที่พึงปฏิบัติ 
๓. ปฏิเวธสัทธรรม  คือ ผลที่พึงบรรลุ 



 

๕๒ 
 

๒) สิกขา   (ไตรสิกขา) 

๑) ความหมายหลักไตรสิกขา  
ไตรสิกขา หมายถึง ขอปฏิบัติที่เปนหลักส าหรับฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา 

ในทางธรรม หมายถึง การฝกอบรมพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาใหพัฒนาสูงสุด คือ เขาถึงพระ
นิพพาน ซึ่งความหมายนี้เปนความหมายตามแบบแผนที่พระพุทธองคทรงมุงสั่งสอนแกพระภิกษุ
โดยตรง การฝกอบรมหรือพัฒนาตน ตามหลักไตรสิกขา ประกอบดวย  

๑) ศีลสิกขา ขอปฏิบัติส าหรับอบรมทางดานความประพฤต ิ 
๒) จิตตสิกขา ขอปฏิบัติส าหรับอบรมจิตใหเกิดสมาธิ  
๓) ปญญาสิกขา ขอปฏิบัติส าหรับอบรมปญญาใหรแูจงตามความเปนจริง  
สรุปวา ไตรสิกขา หมายถึง ขอปฏิบัติเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา ๗๑   
พุทธทาสภิกขุ ไดอธิบายเรื่องไตรสิกขาวาเปนขั้นของการปฏิบัติศาสนา มีนัยเพ่ิมเติม 

จากที่กลาวมาแลว สรุปไดวา ศีลเปนการปฏิบัติเพ่ือความสงบเรียบรอย ปราศจากโทษขั้นตน ๆ 
ทางกาย วาจา ของตนที่เกี่ยวกับสังคมและสวนรวม หรือเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่จ าเปนแกการเปนอยู 
สมาธิ เปนการบังคับจิตใจของตัวเองไวใหอยูในสภาพที่จะท าประโยชนใหมากที่สุด ตามที่ตนตองการ  
สวนปญญา หมายถึง การฝกฝนอบรมท าใหเกิดความเขาใจใหเห็นแจงในสิ่งทั้งหลาย ตามที่เปนจริง 
โดยสมบูรณ ๗๒ 

ส าหรับพระสงฆ  การศึกษาเพ่ือฝกอบรมตนตามหลักไตรสิกขานี้ มีระดับที่สูงกว า 
คนทั่ว ไป ในทางพระทานใชค าวา อธิ แปลวา ยิ่ง เปนค าน าหนา มีความหมายครอบคลุม ขอปฏิบัติ 
ในระดับสูง ดังนี้ 

อธิศีลสิกขา (Precepts) สิกขา คือ ศีล หรือขอปฏิบัติส าหรับฝกอบรมในทาง 
ความประพฤติอยางสูง ได แก ขอปฏิบัติหรือศีลที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เพ่ือใหสาวกหรือศาสนิก
ชนไดยึดถือปฏิบัติ เพ่ือความพนทุกขตามสมควรแกอัตภาพของแตละคน โดยจัดประเภทตามความ
พยายามมากนอย และหยาบละเอียด ดังนี้  

๑) ศีล ๕ เปนศีลส าหรับชาวบานผูอยูครองเรือนทั่ว ๆ ไป ที่เรียกวา คฤหัสถ ศีล ๕ นี้ 
บางทีเรียกวา นิจศีล คือ ศีลที่รักษาไวเปนประจ า  

๒) ศีล ๘ เปนศีลส าหรับคฤหัสถหรือฆราวาสผูตั้งใจปฏิบัติใหสูงข  ึ้ นจากศีล ๕ โดยปกติ
จะถือปฏิบัติกันเปนครั้งคราวในวันขึ้น – แรม ๘  ค่ า และขึ้นแรม ๑๔ - ๑๕ ค ่า เดือนละ ๔ ครั้ง  
ผูปฏิบัติจะพ านักอยูที่วัดหรือท่ีบานก็ได เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ศีลอุโบสถ”  
                                                           

๗๑ กรมวิชาการ . คู มือการสร างค านิยมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยระดับประถมศึกษา .
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๑,) หน้า ๓๐. 

๗๒ พุทธทาสภิกขุ, คูมือมนุษย ์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,๒๕๔๒) หน้า ๕๖-๕๗. 



 

๕๓ 
 

๓) ศีล ๑๐ เปนศีลส าหรับสามเณรและสามเณรี คือ ผูบวชที่อายุไมถึง ๒๐ ป หรืออายุถึง
แลวแตยังมิไดขอบวชเปนพระภิกษุณ ี(ปจจุบันไมมีสามเณรี)  

๔) ศีล ๒๒๗ เปนศีลส าหรับพระภิกษุ ถือเปนขอปฏิบัติที่ละเอียดลงไป อันที่จริงแลวศีล 
๒๒๗ นี้ ก็คือ ศีล ๕ ศีล ๘ และ ศีล ๑๐ นี้เอง เพียงแตเปนขอปฏิบัติที่แยกยอย ละเอียดลงไปอีก 
ผูถือปฏิบัติตองส ารวมระวังมิใหเกิดการละเมิด หากเกิดการละเมิดเรียกวา ตองอาบัติ คือตองโทษ 
ซึ่งถือเปนโทษทางใจ ผูละเมิดยอมรูเองเห็นเองและอาบัตินั้นไดทรงบัญญัติไว เปนกลุม ๆ ตามความ
หนักเบา  

๕) ศีล ๓๑๑ เปนศีลส าหรับภิกษุณี แมปจจุบันภิกษุณีจะไมไดมีแลวก็ ตามแตบัญญัติที่
เปนสิกขาบทก็ยังคงมีอยู แตอยางไรก็ตามแมจะมีศีลหรือสิกขาบทที่วางก าหนดไว ส าหรับภิกษุณี  
แตเมื่อไมมีภิกษุณีก็ยอมถือวาหมดสิ่นไปโดยปริยาย  

อธิจิตตสิกขา หรือสมาธิสิกขา (Concentration) สิกขา คือ ขอปฏิบัติส าหรับฝกหัด
อบรมจิตเพ่ือใหเกิดคุณ คือ สัมมาสมาธิ อยางสูง คือการก าหนดจิตใหแนวแนมั่นคง อันเปนหลัก 
แหงการควบคุมจิตมิให ฟุงซาน และควบคุม ตนมิใหตกไปในทางแหงความเสื่อมเสีย นั่นคือ  
การก าหนดจิตของตนใหอยูในจุดใดจุดหนึ่งโดย เฉพาะ เชน ลมหายใจเรียกอานาปานสติสมาธิ หรือ
ก าหนดจิตในขณะที่ยางเทาเรียกวา เดินจงกรมหรือกายคตาสติ สมาธิ แบงเปน ๓ ระดับ ไดแก  

๑. ขณิกสมาธิ จิตตั้งมั่นชั่วขณะ คือ ภาวะที่จิตมั่นคงไดชั่วขณะ  
๒. อุปจารสมาธิ จิตตั้งมั่นจวนจะแนวแน คือ ภาวะที่จิตสงบสูงขึ้นบางที เรียก สมาธิ

เฉียด ๆ  
๓. อัปปนาสมาธิ จิตตั้งมั่นแนวแน คือ ภาวะที่จิตสงบอยางมั่นคง กลาวคือ เมื่อจิตสงบ

ถึงขั้นอัปปนาสมาธินี้แลวก็จะเขาสูฌาน ตั้งแตรูปฌานตอไปถึงอรูปฌาน เมื่อจิตเกิดเปนสมาธิก็จะได
รับอานิสงสดังนี้ 

๓.๑ ทิฏฐธัมมิกสุข คือ ความสุขทันตาเห็นในปจจุบัน  
๓.๒ เกิดอภิญญาขึ้น เชน หูทิพยตาทิพย เปนตน  
๓.๓ สติสัมปชัญญะสมบูรณ  
๓.๔ สิ้นอาสวะ คือ ตัดกิเลสได  

อธิปญญาสิกขา (Wisdom) สิกขา คือ ปญญาอันยิ่งใหญ ไดแก ขอปฏิบัติส าหรับ 
ฝกอบรมปญญา เพ่ือให เกิดความรูแจงอยางสูง ซ่ึงค าวา “ปญญา” ตามรูปศัพทแปลวา ความรูทั่ว
หรือความรูแจงสภาพตาง ๆ ตามความเปนจริง ปญญาสิกขาก็คือ การกระท าใหเกิดความรูเห็นจริง
ในธรรมที่ควรรู ควรเห็นปญญา จ าแนกตามแหลงเกิดม ี๓ อยาง คือ  

๑. สุตมยปญญา ปญญาที่เกิดจากการฟง ไดแก ความรูที่เกิดจากการศึกษาเลาเรียน
การไดยินไดฟง และประสบการณตาง ๆ ซ่ึงเปนความรูระดับประสาทสัมผัส  



 

๕๔ 
 

๒. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิด ไดแก ความรูที่เกิดขึ้นจากการ ไตรตรอง
พิจารณาวิเคราะหวิจัยและเปรียบเทียบ ซ่ึงเปนความรูที่ละเอียดกวาความรูระดับประสาทสัมผัส  

๓. ภาวนามยปญญา ปญญาอันเกิดจากการอบรมจิต ไดแก ความรูที่เกิดจาก  
การภาวนาหรือการฝกจิตใหเกิดความสงบแลวใชจิตที่สงบที่สงบแลวนั้นพิจารณาปญหาตาง ๆ  
ก็จะเกิดการหยั่งรูภายในจิต ความรูที่เปนภาวนามยปญญานี้จัดวาเปนความรูระดับสูงสุด๗๓   

๒.) กระบวนการไตรสิกขา  

ไตรสิกขาเปนกระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษยทั้งทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ  
อารมณและสติปญญา ใหสามารถด ารงและด าเนินชีวิตในสังคมอยางสันติมีอิสรภาพ เนนการปฏิบัติ  
ฝกหัดอบรมตนดวยหลักศีล สมาธิ ปญญาวิธีปฏิบัติฝกหัดตนตามหลักของศีล สมาธิ ปญญานั้น  
ผู้ศึกษาตองปฏิบัติตามแนวทางของมรรคมีองคแปด ไดแก  

๑) การฝ กหัดอบรมตนให มีศีลด วยสัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ   
การกระท าชอบ และสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ  

๒) การฝกหัดอบรมตนใหมีสมาธิดวยสัมมาวายามะ  ความเพียรชอบ สัมมาสติ   
การระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ  ความตั้งใจชอบ  

๒.๓) การฝกหัดอบรมตนใหมีปญญาดวยสัมมาทิฐิ  การเห็นชอบ และสัมมาสังกัปปะ 
การด าริชอบ กระบวนการศึกษาตามหลักของไตรสิกขานี้ มีลักษณะเด นและใช เปนทฤษฎี 
ทางการจัด กระบวนการเรียนการสอน  

ตารางท่ี ๒.๘ ไตรสิกขา 

 
                                                           

   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒) ,  หน้า ๙๑๔-๙๑๕. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กรมวิชาการ,(๒๕๔๑ หน้า ๓๐) ไตรสิกขา  ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมกาย วาจา 
จิตใจ และปัญญา ได้แก่ ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา 

พุทธทาสภิกขุ,(๒๕๔๒ หน้า ๕๖-๕๗) ไตรสิกขา เป็นขั้นของการปฏิบัติศาสนา 
   ศีล การปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อย  
   สมาธิ เป็นการบังคับจิตใจของตนเองอยู่ในสภาพท า
ประโยชน์ให้มากที่สุด 
   ปัญญา การฝึกอบรม ท าให้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลาย 



 

๕๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ ไตรสิกขา (ต่อ) 

 

๔) อริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ 

  ๑) ความหมายของอริยสัจ ๔ 
  อริยสัจสี่มีความหมายตามนัยพระบาลี ดังนี้ 
  “ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นของแท้อย่างนั้น ไม่คลาดเคลื่อนไปได้ 
ไม่กลายเป็นอย่างอ่ืน ฉะนั้น จึงเรียกว่า อริยสัจ”๗๔ 
  “... ภิกษุทั้งหลาย เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่นี้ ตามเป็นจริง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า จงึได้นามเรียกว่า เป็นอริยะ”๗๕ 

หัวใจค าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อริยสัจ ๔ ประการ (จตฺตาริ อริยสจฺจานิ) ซึ่ง
พระพุทธเจ้า ทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนาแก่สหายเก่าของพระองค์ คือ ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนะ
มฤคทายวัน (ปัจจุบันเรียกว่าสารนาถ) ใกล้เมืองพาราณสี ในพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ดังที่มีหลักฐาน
ในคัมภีร์ดั้งเดิมนั้น พระองค์ได้ทรงแสดงอริยสัจ ๔ ประการไว้เพียงย่นย่อ แต่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา
รุ่นแรกๆ มีหลายแห่งที่ได้อธิบายอริยสัจ ๔ ประการนี้ซ้ าแล้วซ้ าอีก พร้อมด้วยรายละเอียดมากมาย 
และหลายแง่หลายทาง ถ้าศึกษาอริยสัจ ๔ โดยอาศัยหลักฐานอ้างอิง และค าอธิบาย (จากคัมภีร์) 

                                                           
๗๔ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓. 
๗๕ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๗/๕๔๕. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๒, หน้า ๙๑๔-๙๑๕)  

ไตรสิกขา คือ การศึกษาเพ่ือฝกอบรมตน มีระดับที่สูงกวา 
คนทั่วไป ในทางพระทานใชค าวา อธิ แปลวา ยิ่ง ได้แก่  
   อธิศีลสิกขา (Precepts) สิกขา คือ ศีล หรือขอปฏิบัติ
ส าหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง 
   อธิจิตตสิกขา หรือสมาธิสิกขา (Concentration) สิกขา 
คือ ขอปฏิบัติส าหรับฝกหัดอบรมจิตเพ่ือใหเกิดคุณ คือ 
สัมมาสมาธิ อยางสูง 
   อธิปญญาสิกขา (Wisdom) สิกขา คือปญญาอันยิ่งใหญ 
ไดแก ขอปฏิบัติส าหรับฝกอบรมปญญา เพ่ือให เกิดความ
รแูจงอยางสูง 



 

๕๖ 
 

เหล่านี้ เราก็จะได้รู้เรื่องราวที่ดี และถูกต้องตามค าสอนอันเป็นแก่นหลักธรรมทั้งปวงของพระพุทธองค์
ตรงตามคัมภีร์ดั้งเดิม อริยสัจ ๔ ประการ คือ๗๖ 
   ๑. ทุกข ์ ปัญหา 
   ๒. สมุทัย การเกิดขึ้น หรือสาเหตุแห่งทุกข์ 
   ๓. นิโรธ ความดับทุกข ์
   ๔. มรรค ทางท่ีน าไปสู่ความดับทุกข ์
  ทุกข ์คือ ปัญหา แสดงว่า สิ่งที่ปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์ นี้คือ บอกตรงๆว่าสิ่งทั้งปวงเป็น
อะไรนั่นเอง สิ่งทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจ แต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์
จึงได้มีความอยากในสิ่งเหล่านั้น ถ้ารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ ไม่น่าอยาก และไม่น่ายึดถือ ไม่น่าผูกพัน
ตัวเองเข้ากับสิ่งใดแล้ว เขาก็คงจะไม่ไปอยาก ซึ่งตัวทุกข์นั้นเองหมายถึง ขันธ์ ๕ 
  สมุทัย การเกิดขึ้นหรือสาเหตุแห่งทุกข์  คือ แสดงว่าความอยากด้วยอวิชชา (ความไม่รู้) 
นั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์ คนทั้งหลายก็ยังไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจว่าความอยากนี้ เป็นตัวต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจจึงได้พากันอยากนั่นอยากนี้ร้อยแปดพันประการ เพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชา 
(ความไม่รู้) นั้นคืออะไร 
  นิโรธ (ความดับทุกข)์ คือ แสดงว่านิโรธ หรือนิพพาน คือการดับความอยากเสียได้สิ้นเชิง 
เป็นความไม่มีทุกข์ คนทั้งหลายยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่อาจบรรลุถึงได้ในที่ทั่วๆ ไป คือ  
พบได้ตรงที่ความอยากมันดับลงไปนั่นเอง นี่คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จึงไม่มีใครปรารถนา ที่จะดับ
ความอยาก ไม่ปรารถนานิพพาน เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพาน 
  มรรค (ทางที่น าไปสู่ความดับทุกข์) คือ วิธีดับความอยากนั้นๆเสีย ไม่มีผู้ใดเข้าใจว่า  
การท าอย่างนี้เป็นวิธีดับความอยากไม่มีใครสนใจเรื่องอริยมรรคอันมีองค์ ๘ ประการซึ่งดับความอยาก
เสียได้ ไม่รู้จักอะไรเป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง อะไรควรขวนขวายอย่างยิ่ง จึงไม่สนใจกับเรื่องอริยมรรคของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาความรู้ของมนุษย์เราในโลกนี้ นี่แหละ คือการ
ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอย่างน่าหวาดเสียว 
  ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า อริยสัจ ๔ประการ นั้นคือ ความรู้ที่บอกให้เห็นชัดว่า อะไรเป็น
อะไรอย่างครบถ้วน นั่นเอง เรื่องความอยากนั้นบอกให้รู้ว่า เมื่อไปเล่นกับมันจึงเป็นความทุกข์ใจขึ้นมา 
เราก็ยังขืนไปเล่นกับความอยากจนเต็มไปด้วยความทุกข์ นี่แหละเป็นความโง่เขลาที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไร
ตามท่ีเป็นจริงจึงปฏิบัติผิดทุกอย่าง จะมีถูกบ้างก็เล็กน้อยเกินไป และมักจะถูกตามความหมายของคน

                                                           
๗๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร  : 

ส านักพิมพ ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๕. 

http://www.easyinsurance4u.com/buddha4u/five_aggregates.htm


 

๕๗ 
 

ที่มีกิเลสตัณหา ซึ่งถือกันว่าถ้าได้อะไรมาตรงตามความต้องการของตนแล้ว ก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติถูก 
อย่างนี้ทางธรรมไม่ถือว่าถูกเลย 

ตารางท่ี ๒.๙ ความหมายอริยสัจ ๔ 

 

๒) องค์ประกอบของอริยสัจ ๔ 

ส าหรับความหมายของอริยสัจแต่ละข้อๆ มีอธิบาย ดังนี้ 

“... ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขอริยสัจ คือ ชาติ (ความเกิด) ก็เป็นทุกข์ ชรา      
(ความแก่) ก็เป็นทุกข ์พยาธิ (ความเจ็บไข้) ก็เป็นทุกข์ มรณะ (ความตาย) ก็เป็นทุกข์ การประจวบกับ
สิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข ์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็น
ทุกข ์โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 

ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล เป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหาที่ท าให้มีภพใหม่ประกอบด้วย
ความเพลิดเพลินและความติดใจ คอยเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา  
(และ) วิภวตัณหา 

  ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แล เป็นทุกขนิโรโธอริยสัจ คือ การที่ตัณหานั้นแลดับไปได้ด้วยการ
ส ารอกออกหมดไม่เหลือ การสละเสียได้ สลัดออก พ้นไปได้ ไม่หน่วงเหนี่ยวพัวพัน 
  ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘        
นี้แหละ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ๗๗ 
  อริยสัจดังที่กล่าวมานี้ โดยสรุปแล้ว ก็มีเพียง ๑ คือ ทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น ดัง
พระพุทธพจน์ว่า “ทั้งในกาลก่อนและในบัดนี้เราสอนแต่เรื่องทุกข์ และความดับทุกข์เท่านั้น”๗๘ โดย

                                                           
๗๗ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๔/๑๘ 
๗๘ ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๒๘๖/๒๗๖. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓. อริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นของแท้อย่างนั้น ไม่
คลาดเคลื่อนไปได ้ไม่กลายเป็นอย่างอ่ืน ฉะนั้น จึงเรียกว่า 
อริยสัจ 

ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๗/๕๔๕. เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่นี้ ตามเป็นจริง พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้นามเรียกว่า เป็นอริยะ 



 

๕๘ 
 

อริยสัจข้อทุกข์และทุกขสมุทัยรวมเป็นเรื่องทุกข์ และข้อทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารวมเป็น
เรื่องความดับทุกข ์
  ทุกข์ในอริยสัจสี่นี้ โดยสรุป ท่านหมายเอาทุกข์ในเบญจขันธ์ เพราะว่า เบญจขันธ์นั้นเป็น
ศูนย์รวมแห่งทุกข์ทุกชนิด ดังพระบาลีพุทธพจน์ว่า “ก็โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์...”๗๙ 
  โดยที่พระบาลีที่ยกมานี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า อริยสัจสี่ ก็คือ ความจริงของชีวิต เพราะว่าใน
ชีวิตของคนเรานั้น มีอริยสัจครบทั้ง ๔ อยู่ประจ าตัวแล้ว ทุกข์มีอยู่จริงในชีวิต ทั้งทุกข์ทางกายและทาง
ใจ เหตุให้เกิดทุกข์ คือ ตัณหาก็มีอยู่จริงในชีวิต จะหมายในการแก้ทุกข์เพ่ือความสิ้นทุกข์หรือ
ปราศจากทุกข์ก็ต้องแก้ในชีวิตของเรานี้เองไม่ใช่ที่อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน และวิธีการแก้ทุกข์ก็ต้องลงมือแก้ใน
ชีวิต คือ เบญจขันธ์นี้ให้ถูกต้องตรงประเด็นและครบถ้วน และที่ส าคัญ อริยสัจสี่ คือ หลักการแก้ไข
ปัญหาชีวิตที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ หมายความว่า เมื่อจะแก้ปัญหาชีวิตให้ได้ผลสมบูรณ์ครบถ้วน
แล้ว ก็ต้องด าเนินการตามหลักการของอริยสัจสี่ กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ก่อนอื่นก็ต้องรู้จักสภาพ
แห่งปัญญาตามเป็นจริง เมื่อรู้สภาพแห่งปัญญาแล้วก็ต้องค้นหาสาเหตุแห่งปัญญาให้ได้ว่า มันเกิดมา
จากอะไร ต่อจากนั้น ก็ก าหนดจุดหมายในการแก้ปัญหาว่า ต้องการผลของการแก้ปัญหาระดับใด 
และประเด็นสุดท้าย ก็คือ การก าหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติการหรือด าเนินการในการแก้ปัญหาและลงมือ
ปฏิบัติตามนั้นอย่างจริงจัง เสร็จแล้วมีการทบทวนดู (ญาณ ๓) แต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหา เพ่ือ
ความถูกต้องและเรียบร้อย หากยังมีจุดบกพร่องอยู่  ก็ต้องหาทางแก้ไขจนกว่าจะแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 

ตารางท่ี ๒.๑  องค์ประกอบอริยสัจ ๔  

                                                           
๗๙ ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๒๘๕/๓๔๓. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๔๖,หน้า ๑๕๕)  

ความจริงอันประเสริฐ มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ได้แก่  
   ๑. ทุกข ์ ปัญหา 
   ๒. สมุทัย การเกิดขึ้น หรือสาเหตุแห่งทุกข์ 
   ๓. นิโรธ ความดับทุกข ์
   ๔. มรรค ทางท่ีน าไปสู่ความดับทุกข ์

ว.ิมหา. (ไทย) ๔/๑๔/๑๘ องค์ประกอบของอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๒๘๖/๒๗๖.    “ทั้งในกาลก่อนและในบัดนี้เราสอนแต่เรื่องทุกข์  และ
ความดับทุกข์เท่านั้น” 

ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๒๘๕/๓๔๓. “ก็โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์…” 



 

๕๙ 
 

 ) กระบวนการของอริยสัจ ๔ 

ค าว่า “กระบวนการ” หมายถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ระเบียบไปสู่ผลอย่างหนึ่ง, กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซึ่งด าเนินต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จลง ณ ระดับ
หนึ่ง”๘๐ จากการศึกษาเรื่องอริยสัจ ๔ ผู้วิจัยมองเห็นกระบวนธรรมหรือกระบวนความคิดในอริยสัจ ๔ 
สรุปได้เป็น ๒ กระบวนการ คือ 

๓.๑)  กระบวนการของเหตุและผล 
๓.๒) กระบวนการตรวจสอบ 
 .๑) กระบวนการของเหตุและผล 
กระบวนการของอริยสัจ ๔ ก็คือ การด าเนินไปอย่างมีระบบของธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกัน

สัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นเหตุและผลของกันและกัน หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นและกระบวนดับไป
ของทุกข์อันเป็นธรรมชาติของชีวิตตามความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผล 

กระบวนการของอริยสัจ ๔ เริ่มที่ทุกข์ก่อน เพระว่าทุกข์เป็นธรรมฝ่ายผล เป็นสภาพที่เห็น
ได้ง่าย และมีปรากฏอยู่ประจ าและเป็นจริง ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน เมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีสาเหตุ 
ที่ท าให้มันเกิด ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหา เพราะเมื่อคนยังมีตัณหา มีความ
ทะเยอทะยานอยากด้วยประการต่างๆ จึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดหาอุบายที่จะท าหรือพูด เพ่ือจะให้
ได้สิ่งที่ตนต้องการมาสนองความอยากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์  และเมื่อได้มาสมปรารถนาแล้วก็ยัง
เป็นทุกข์อีก เนื่องจากจะต้องคิดหาอุบายที่จะรักษามันไว้ไม่ให้สูญสลายหรือเปลี่ยนแปลงไป หากสิ่งที่
ตนได้มาทุกอย่างนั้นมีอันต้องเปลี่ยนแปลงสูญสลายไปตามเหตุปัจจัยแล้ว ก็ไม่พ้นจากความทุกข์ไปได ้

เมื่อรู้เห็นทุกข์พร้อมทั้งสาเหตุตามที่เป็นจริงแล้ว ย่อมเบื่อหน่ายคลายความต้องการ   ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์หรือก่อให้เกิดทุกข์ และคิดหาหนทางท่ีจะพ้นไปจากทุกข์โดยก าหนดว่า เมื่อมีทุกข์ อุบาย
ที่จะแก้ทุกข์ดับทุกข์ก็ต้องมีเช่นกัน จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะท าตนให้พ้นจากความทุกข์เรียกว่า ทุกขนิ
โรธ ไว้ก าหนดเป้าหมายเอาไว้แล้ว ก็จ าเป็นต้องมีวิธีด าเนินการ เรียกว่า มรรค เพ่ือจะให้บรรลุถึง
เป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น 

อนึ่ง ทุกข์รวมทั้งสาเหตุนี้ พระพุทธเจ้ารทรงตรัสว่า เป็นสภาวะธรรมที่ต้องอาศัยซึ่งกัน
และกันเกิดขึ้น (เรียกชื่อว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรม) จะเกิดขึ้นเองลอยๆ โดยไม่มีสาเหตุไม่ได้ โดยทรง
ตรัสถึงกระบวนการเกิดข้ึนแห่งทุกข ์ว่า 

“... เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร สังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ วิญญาณเป็น
ปัจจัย จึงมีนามรูป นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ สฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัย 

                                                           
๘๐ ราชบัณฑิตยสภา , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๗๕ 



 

๖๐ 
 

จึงมีเวทนา เวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
ภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ ชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส 
เป็นอันว่ากองทุกข์ท้ังมวลนั่นย่อมเกิดด้วยอาการอย่างนี้”๘๑ 

นั้นเป็นสมุทัยวาร (สายเกิด) แห่งปฏิจจสมุปบาทหรือกระบวนการของเหตุและผลในการ
เกิดข้ึนของทุกข ์

ในสมุทัยวารนี้เท่ากับรวมเอาอริยสัจ ๒ ข้อ คือ ทุกข์ และทุกขสมุทัยเข้าด้วยกัน ส่วนใน
อริยสัจ ท่านแยกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสมาไว้ข้อที่ ๑ คือ ทุกข์  
ในฐานะที่เป็นปัญหาที่ประสบซึ่งจะต้องคิดอ่านหาทางแก้ไข แล้วจึงกล่าวถึงกระบวนการของเหตุ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกข์ว่า มีอะไรบ้าง อะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไร  จนจบทั้ง
กระบวนการ จัดเป็นข้อที่ ๒ คือ ทุกขสมุทัย ในฐานะที่เป็นสาเหตุของปัญหา และตรัสถึงกระบวนการ
ของความดับทุกข์ไว้ว่า 

“... เพราะอวิชชานั่นแหละดับ ไม่เหลือด้วยมรรค คือ เพราะวิราคะดับ สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะ
ตัณหา อุปาทานดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณ 
โสกะปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส อุปายาสจึงดับ เป็นอันว่ากองทุกข์ท้ังมวลย่อมดับด้วยอาการอย่างนี้” 

นั้นเป็นนิโรธวาร (สายดับ)แห่งปฏิจจสมุปบาทหรือกระบวนการของเหตุและผล ในการดับ
ของทุกข์ซึ่งนิโรธวารนี้ มีความหมายเท่ากับอริยสัจข้อที่ ๓ คือ ทุกขนิโรธ แสดงให้เห็นว่าเมื่อแก้ปัญหา
อย่างถูกต้องตรงสาเหตุแล้ว ปัญหานั้นๆ ก็จะดับไปตามเหตุปัจจัย และเมื่อถือเอาโดยความแล้ว  
ยังบ่งถึงแนวทางปฏิบัติหรือวิธีด าเนินการที่จะต้องลงมือปฏิบัติในการจัดการกับปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง
ได ้อันหมายถึงอริยสัจข้อที่ ๔ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

อย่างไรก็ตาม นิโรธวาร (สายดับ) ของปฏิจจสมุปบาทนี้ ถึงแม้จะกินความถึงอริยสัจ 
ข้อที่ ๔ ด้วย  แต่ก็ยังไม่ให้ผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะว่า ปฏิจจสมุปบาทแสดงเฉพาะแต่
กระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างเดียว ไม่ได้แสดงวิธีการไว้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพ่ือการ
ปฏิบัติที่ได้ผล ข้อนี้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับหมอที่รู้วิธีการแก้ไขโรค แต่ไม่ได้สั่งยาและบอก
วิธีการปฏิบัติในการรักษาโรคไว้ ส่วนอริยสัจข้อที่ ๔ จะแสดงข้อปฏิบัติไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ข้อนี้คือ 
ความดับทุกข์อย่างชัดเจนโดยตรง และสามารถทดลองพิสูจน์ได้ว่า หากลงมือปฏิบัติตามหลัก
อริยมรรคมีองค์แปด โดยเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิ กล่าวคือ มีความเห็นที่ถูกต้องดีงามตามความเป็นจริง 
เรื่อยไปจนถึงสัมมาสมาธิอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ก็สามารถจะน าไปสู่จุดหมาย กล่าวคือ  
การแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผลแน่นอน 
                                                           

๘๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘-๑๖/๓๑๗-๓๒๗. 



 

๖๑ 
 

 .๒) กระบวนการตรวจสอบ 

อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรม หรือค าสอนที่แสดงถึงกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์  และ
กระบวนการดับไปของทุกข์ว่า ด าเนินไปอย่างไร และเพ่ือความสมบูรณ์ครบถ้วนของการด าเนินการ
แต่ละข้ันตอน พระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการแต่ละขั้นตอน
ไว้ด้วย ได้แก่ เรื่องญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ 

๓.๒.๑) สัจจญาณ คือ รู้สภาพหรือภาวะที่เป็นจริงของแต่ละเรื่องว่า  คืออะไร 
กล่าวคือ  รู้ว่า อะไรคือทุกข์ของชีวิต อะไรคือสาเหตุของทุกข์ ภาวะดับทุกข์เป็นอย่างไร วิธีการดับ
ทุกข ์คืออะไร 

๓.๒.๒) กิจจญาณ คือ รู้ถึงหน้าที่หรือวิธีการที่จะพึงกระท าในแต่ละเรื่องว่ า พึง
ปฏิบัติอย่างไร กล่าวคือ 
     (๑) ในเรื่องทุกข์นั้น รู้ว่า เป็นสิ่งที่พึงรู้ให้ชัดเจน 
     (๒) ในเรื่องสมุทัยนั้น รู้ว่า เป็นสิ่งที่พึงละหรือก าจัดให้สิ้นไป 
     (๓) ในเรื่องนิโรธนั้น รู้ว่า เป็นสิ่งที่ต้องท าให้เป็นจริงขึ้น หรือท าให้ส าเร็จบริบูรณ์ 
     (๔) ในเรื่องมรรคนั้น รู้ว่า เป็นสิ่งที่ต้องเจริญ คือท าให้ครบถ้วน ปฏิบัติให้
สมบูรณ์ 

๓.๒.๓) กตญาณคือรู้ในสิ่งที่ลงมือปฏิบัติไปแล้ว เป็นการตรวจสอบผลของการกระท า
ที่ด าเนินการหรือลงมือปฏิบัติไปแล้วว่า ได้ผลหรือมีผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่าง
สมบูรณ์หรือไม ่กล่าวคือ 
     (๑)  เรื่องทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องรู้อย่างชัดเจน ถี่ถ้วน และตามความเป็นจริงนั้น
รู้อย่างชัดเจน ถูกต้องแล้วหรือยัง 
     (๒) เรื่องสมุทัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องละอย่างเด็ดขาดนั้น ละได้แล้ว หรือยัง 
     (๓) เรื่องนิโรธ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องท าให้เป็นจริง คือ ส าเร็จผลบริบูรณ์นั้นท าส าเร็จ
แล้วหรือยัง 
     (๔) เรื่องมรรค ซึ่ง เป็นสิ่งที่ต้องเจริญ คือท าให้ครบถ้วนนั้น ท าให้ครบถ้วนแล้ว
หรือยัง 

กล่าวโดยสรุป ในค าสอนเรื่องอริยสัจ ๔ นั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกระบวนการเกิดและ
กระบวนการดับของทุกข์ ซึ่งเป็นกระบวนความสัมพันธ์ของเหตุและผลทั้งในกระบวนการเกิดและ
กระบวนการดับของทุกข์ ดังที่ท่านพระอัสสชิเถระ (พระเถระรูปสุดท้ายในกลุ่มพระปัญจวัคคีย์) สรุป
แสดงแก่พระสารีบุตรเมื่อครั้งยังเป็นอุปติสสปริพาชก  ความว่า ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคต



 

๖๒ 
 

ทรงตรัสแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอน
อย่างนี้๘๒ 
  พร้อมทั้งแสดงหลักการตรวจสอบ (ญาณ ๓ ) เพ่ือความสมบูรณ์ครบถ้วนของการดับทุกข์
หรือแก้ปัญหาตามกระบวนการของอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบได้
ด้วยตนเอง 

ตารางท่ี ๒.๑๑ กระบวนการของอริยสัจ ๔  

                                                           

 ๘๒ วิ.มหา.(ไทย) ๔/๖๕/๗๔. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสภา, (๒๕๓๙, หน้า ๗๕)    “กระบวนการ” หมายถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
ค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบไปสู่ผลอย่างหนึ่ง , 
กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซึ่งด าเนินต่อเนื่องกันไปจน
ส าเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘-๑๖/๓๑๗-๓๒๗.     กระบวนการของอริยสัจ ๔ “... เพราะอวิชชาเป็น
ปัจจัย  จึ งมีสั งขาร  สั งขารเป็นปัจจัย  จึ งมีวิญญาณ 
วิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป นามรูปเป็นปัจจัย จึง
มีสฬายตนะ สฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ ผัสสะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา เวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา ตัณหา
เป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ ภพ
เป็นปัจจัย จึงมีชาติ ชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส อุปายาส เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวล
นั่นย่อมเกิดด้วยอาการอย่างนี้” 

ว.ิมหา.(ไทย) ๔/๖๕/๗๔.    อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรม หรือค าสอนที่แสดงถึง
กระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์ และกระบวนการดับไปของ
ทุกข์ว่า ด าเนินไปอย่างไร  พระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดง
การตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการแต่ละขั้นตอน
ไว้ด้วย เรื่องญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ 
    “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงตรัสแสดง
เหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น 
พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้” 



 

๖๓ 
 

  ๕) ฆราวาสธรรม ๔ ธรรมส าหรับชีวิตครองเรือน ๔ 
๑) ความหมายของฆราวาสธรรม ๔  
นักวิชาการทางด้านศาสนา ได้ให้ความหมายของฆราวาสธรรม ๔ พร้อมทั้งค าอธิบาย

ของฆราวาสธรรม ไว้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  
ฆราวาสธรรมว่า หมายถึงธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน หลักการ

ครองชีวิตของคฤหัสถ์  
๑. สัจจะ หมายถึงความจริง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง  
๒. ทมะ หมายถึงการฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัด

นิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา  
๓. ขันติหมายถึงความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร 

เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย  
๔. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์

ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของคนอ่ืน พร้อมที่จะ
ร่วมมือ ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว ๘๓ 

ฆราวาสธรรม มีความหมายอีก ๒ ประการ คือ ประการแรกเป็นธรรมธรรมดาที่จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติ ประการที่ ๒ เป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักใน การที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออ่ืน ๆ ให้
ส าเร็จ  

  ๑. เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติสัจจะ หมายถึง ซื่อตรงต่อเพ่ือนฝูง 
ซื่อตรงต่อลูกเมีย ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อการงาน ทมะ หมายถึง ข่มใจ อย่าให้เกิดโทสะ อย่าให้เกิด
ความรัก หรือความเกลียด ขันติ หมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความ เหนื่อย อดทนต่อค า
ด่า จาคะ หมายถึง การให้ทาน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เพ่ือนบ้าน มิตรสหาย  

๒. เป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออ่ืน ๆ ให้ส าเร็จ 
สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติในสิ่งนั้น เมื่อจะท าสิ่งใด หรือปฏิบัติธรรมใด
แล้วก็ควรตั้งใจจริง ท าอย่างสุดความสามารถ ท าให้ถึงที่สุด ดังเช่น เมื่อพระพุทธเจ้าท าความ เพียร
เพ่ือตรัสรู้ ก็ได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่า แม้จะเหลือเพียงแต่กระดูก ก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่ง ถ้าไม่บรรลุสัมมา
สัมโพธิญาณ ในการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันถ้ามีสัจจะหรือสัจจาธิษฐาน คือท าให้มันจริง ๆ ตั้งใจ
จริง ๆ ก็จะช่วยให้ทุกคนประสบความส าเร็จสมดังที่ตั้งใจ ทมะ หมายถึงบังคับตัวเอง บังคับใจตนเอง  
ไม่ให้หลงไปตามแรงของสิ่งที่มายั่วยุ ซึ่งแม้จะยากเย็นเพียงใดก็ต้องพยายาม บังคับให้ได้ ในการบังคับ
นั้น ต้องใช้ไหวพริบและความฉลายเข้าต่อสู้ เพราะจิตใจเมื่อถูกบังคับก็ จะขัดขืนยิ่งกว่าช้างที่ตกมัน
                                                           

๘๓ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ , 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๒๘ ), หน้า ๔๓. ๔๖. 



 

๖๔ 
 

เสียอีก ซึ่งการบังคับจิตใจของตนเอง นั่นก็มี ๒ วิธีด้วยกันคืน กรณี แรกคือ การปลอบประโลมจิตใจ
ค่อยปลอบโยน กรณีที่สอง คือ การบังคับโดยตรงการตัดใจไม่ให้ ท าในสิ่งนั้น ซึ่งทั้ง ๒ วิธีนี้ต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขันต ิเมื่อมีทมะแล้ว ยังต้องใช้ขันติเข้ารองรับ ต้องอดทน
ต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะ โทสะ โมหะ หรือ อ่ืนๆ ต้องใช้ความอดทนอย่าหลงไปตาม
สิ่งยั่วยุหรือกิเลส จาคะ หมายถึงบริจาคออกไป สละ สิ่งที่ไม่ต้องการที่มีอยู่ในจิตใจให้หลุดออกไป
ระบายความสับสนวุ่นวายออกไปจากจิตใจ อาจจะ โดยการสวดมนต์หรือการพักผ่อนให้ถูกวิธีฆราวาส
ธรรม คือสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ นี้เป็น เครื่องมือก าจัดมาร เป็นเครื่องมือที่จะสร้างสิ่งที่ปรารถนาใน
ทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมของ ฆราวาสเท่านั้น แม้แต่บรรพชิที่ต้องการจะบรรลุมรรคผลนิพพาน 
ก็ยังต้องใช้ธรรมข้อนี้ด้วย เช่นกัน ๘๔  

ฆราวาสธรรม ธรรมส าหรับฆราวาสปฏิบัติ คือผู้ ครองเรือน ชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมี
การสมาคม การสมาคมกับคนอ่ืนต้องมีความจริงใจต่อ เขา ต้องรู้จักข่มจิตของตน เมื่อประสบ
เหตุการณ์ไม่ดี ต้องมีความอดทนเพ่ือต่อสู้กับชีวิต และ ในบางครั้งต้องบริจาคสมบัติของตนเมื่อเห็น
คนอ่ืนเดือนร้อนฆราวาส คือ  

 

๑. สัจจะ หมายถึงมีความจริงใจต่อคนอื่น  
๒. ทมะ หมายถึงมีนิสัยข่มความรู้สึกของตน  
๓. ขันติ หมายถึงมีความอดทน  
๔. จาคะ หมายถึงบริจาคสิ่งของของตนเพ่ือประโยชน์คนอ่ืน ๘๕  

มีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง ความหมายของขันติว่า ขันติ คือความ
อดทน แยกออกเป็น ๓ ประเด็นคือ   

๑. ทนล าบาก หมายถึงทนล าบากเพราะทุกขเวทนา อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ เอาชนะ
ความเจ็บป่วยได้ถึงป่วยก็สามารถหายได้โดยไว  

๒. ทนตรากตร า หมายถึงไม่ค านึงถึงความร้อน หนาว แดด ฝน หิวก็กิน กระหายก็ ดื่ม 
เหนื่อยก็ผักเสร็จแล้วก็รีบท างานต่อไปจนส าเร็จเรียนร้อย   

๓. ทนเจ็บใจ หมายถึงความอดกลั้นเป็นขันติขั้นสูงสุด เรียกว่า อธิวาสนขันติ ผู้ที่มี 
อธิวาสนขันติ ย่อมเป็นผู้ที่มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปร่ง เพราะเมื่อมีอารมณ์ใดๆ มากระทบ ก็ 
สามารถที่จะอดกลั้นไว้ได้ทนไว้ได้ไม่แสดงออกมา ๘๖ 

                                                           
๘๔ พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕. 
๘๕ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์และทวี ผลสมภพ, หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๒๙), หน้า ๙๘-๙๙. 
๘๖ พระศรีธรรมนิเทศ, มงคล ๓๘ ประการ, ม.ป.ท., ม.ป.ป, หน้า ๒๒. 



 

๖๕ 
 

สรุป ฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมค าสอน ของพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า 
คุณธรรมสี่ประการนี้มี ๔ อย่างคือ ๑. สัจจะ ความจริง เช่น ซื่อสัตย์ต่อกัน ๒. ทมะ ความฝึกฝน
ปรับปรุงตน เช่น รู้จักข่มใจ ควบคมุอารมณ ์บังคับตนเองปรับตัวเข้ากับการ งานและสิ่งแวดล้อมให้ได้
ดี ๓. ขันต ิความอดทน ๔. จาคะ ความเสียสละเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ าใจ  

ตารางท่ี ๒.๑๒ ฆราวาสธรรม ๔  

 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต) , 
(๒๕๒๘, หน้า ๔๓ - ๔๖)  

    ฆราวาสธรรม ว่า หมายถึงธรรมส าหรับฆราวาส ธรรม
ส าหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์  

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๒๓, หน้า ๕๕)    ฆราวาสธรรม มีความหมายอีก ๒ ประการ คือ ประการ
แรกเป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ประการที่ 
๒ เป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักใน การที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
ธรรมข้ออ่ืน ๆ ให้ส าเร็จ  

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์และทวี ผลสมภพ, 
หลักพระพุทธศาสนา,(๒๕๒๙,หน้า 
๙๘-๙๙.), 

    ฆราวาสธรรม ธรรมส าหรับฆราวาสปฏิบัติ คือผู้ ครอง
เรือน ชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม การสมาคม
กับคนอ่ืนต้องมีความจริงใจต่อเขา ต้องรู้จักข่มจิตของตน 
เมื่อประสบเหตุการณ์ไม่ดี ต้องมีความอดทนเพ่ือต่อสู้กับ
ชีวิต และ ในบางครั้งต้องบริจาคสมบัติของตนเมื่อเห็นคน
อ่ืนเดือนร้อนฆราวาส คือ  
   ๑. สัจจะ หมายถึงมีความจริงใจต่อคนอื่น  
   ๒. ทมะ หมายถึงมีนิสัยข่มความรู้สึกของตน  
   ๓. ขันติ หมายถึงมีความอดทน  
   ๔. จาคะ หมายถึงบริจาคสิ่งของของตนเพ่ือประโยชน์
คนอ่ืน 



 

๖๖ 
 

๖) อิทธิบาท ๔ 
อิทธิบาท ๘ 

 คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ ๔  
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ โดยให้ความหมายว่า สมาธิ หมายถึง ความตั้ง

มั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด ส่วนอิทธิบาทซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ท าให้เกิดสมาธิ และ
น าไปสู่ความส าเร็จที่เป็นจุดมุ่งหมายของสมาธิ สมาธิเกิดจากอิทธิบาทข้อใด ก็มีชื่อเรียกตามอิทธิบาท
ข้อนั้น โดยนัยนี้มีสมาธิ ๔ ข้อ คือ 

  ๑. ฉันทะสมาธิ  สมาธิที่เกิดจากฉันทะหรือสมาธิที่มีฉันทะเป็นใหญ่ 
  ๒. วิริยะสมาธิ   สมาธิที่เกิดจากความเพียร หรือสมาธิที่มีวิริยะเป็นใหญ่ 
  ๓. จิตตะสมาธิ  สมาธิที่เกิดจากความคิดจดจ่อ หรือสมาธิที่มีความคิดจดจ่อเป็นใหญ่ 
  ๔. วิมังสาสมาธิ สมาธิที่เกิดจากวิมังสา หรือสมาธิที่มีวิมังสาเป็นใหญ่ 
อิทธิบาท หมายถึง ธรรมที่ให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์) หรือความส าเร็จ หรือธรรมที่เป็นเหตุให้เกิด

ความส าเร็จหรือแปลงง่ายๆว่า ทางแห่งความส าเร็จมี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ (พอใจ) วิริยะ (ความเพียร) 
จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) โดยสรุปก็คือ มีใจรัก พากเพียรท า  
เอาจิตฝักใฝ่ และใช้ปัญญาสอบสวนทั้งหมด นับเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนเอง
ปรารถนา ต้องการสมาธิเหล่านี้ จะเกิดมีควบคู่ไปด้วยกันกับความเพียร ที่เรียกว่า ปธานสังขาร  
ซึ่งแปลว่า สังขารที่เป็นตัวความเพียร หรือความเพียรที่เป็นเครื่องปรุงแต่ง แปลง่ายๆ ว่าความเพียรที่
เป็นแรงสร้างสรรค์ หรือความเพียรสร้างสรรค์๘๘

  และ อิทธิบาท ค าว่า บาท แปลว่า ฐานเชิงรอง เช่น 
เท้าหรือตีน เพราะเป็นเชิงรองรับร่างกาย ส่วนอิทธิ แปลว่า ความส าเร็จ ค าว่า ฤทธิ์ ก็แปลว่า 
ความส าเร็จ โดยรวม อิทธิบาท จึงหมายความว่า รากฐานแห่งความส าเร็จ รวมถึง ๔ อย่าง คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา กลา่วคือ ฉันทะ คือ ความพอใจ ในสิ่งที่ต้องท า วิริยะ คือ พากเพียร เพียรไป
ในสิ่งที่พอใจ จิตตะ คือ เอาใจใส่ ฝักใฝ่ อยู่แต่สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลง และวิมังสา คือ ค้นคว้า สอดส่อง 
เพ่ือจะแก้ปัญหา อุปสรรคอยู่เสมอไป๘๙

  และ “อิทธิบาท ๔” คือใช้คุณธรรมน าทาง สู่ความส าเร็จที่
ตนประสงค ์ต้องมีความพอใจ มีความเพียร มีสมาธิ จึงท าให้เกิดปัญญา และหัวใจของการบริหารเชิง
พุทธ ที่ส าคัญที่สุด คือ “พรหมวิหาร ๔” ต้องมีท้ัง เมตตา กรุณา ให้ความช่วยเหลือ สั่งสอนผู้น้อย ให้
เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตนเอง มีมุทิตา ปล่อยให้เขาเติบโตได้ ไม่เข้าการแทรกแซง และอุเบกขา รู้จัก

                                                           
๘๗ ที.ปา.(ไทย). ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 
๘๘ พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺ โต ),  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๙ 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๘๔๒. 
๘๙ พุทธทาสภิกขุ, สุญญตา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา), ๒๕๑๘, หน้า ๙๐. 



 

๖๗ 
 

ความพอดี ปล่อยวาง ฝึกจิตให้พอเพียงในสิ่งที่มีที่เป็น นี้คือหลักธรรมประจ าใจ ที่จะช่วยให้เรา
ด ารงชีวิตและบริหารงานได้อย่างที่ประเสริฐและบริสุทธิ์ ๙๐

 

อิทธิบาทจึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักที่ท าให้ถึงความส าเร็จ  เป็นคุณธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย กล่าวคือ หลักธรรมเหล่านี้ เป็นปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความพอใจ
อย่างพอเพียงอย่างเดียวก็ไม่สร้างเหตุแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนต้องมีความพอใจแล้วพยายามขวนขวาย
หาความรู้บ่อยๆ โดยไม่เลิกกลางค้น พิจารณาข้อบกพร่องในการเรียนแล้วปฏิบัติสิ่งที่เกื้อกูลต่อการ
เรียนเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งหลักธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ 
ประการ 

๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ
และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 

๒. วิริยะ หมายถึง ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 

๓. จิตตะ หมายถึง ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิต
ฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 

๔. วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผลประเมินผล คิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น๙๑ 

 อิทธิบาท คือ การท างานให้ประสบความส าเร็จตามแนวพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรง
แนะให้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ หรือทางสู่
ความส าเร็จ มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ คือมีใจรัก ทางานด้วยใจรักงาน ๒) วิริยะ คือ
พากเพียรท า ต้องขยัน ความขยันคือ ภาคปฏิบัติการของความรักความรักในงานจะทาให้เรารู้ว่าควร
ท างานอะไร ส่วนความขยันจะทาให้งานนั้นก้าวไปสู่ความส าเร็จ การท างานถ้าขาดความขยัน ความ
ช านาญก็จะไม่เกิด ๓) จิตตะ คือจดจาจ่อจิต หมายความว่า ท าอะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปักใจลงไปใน
สิ่งนั้นอย่างลึกซึ้ง อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท ใครก็ตามที่ท างานด้วยการเอาใจจดจ่ออยู่
กับงานนั้น คนนั้นจะประสบความส าเร็จ ๔) วิมังสา คือวินิจวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค ์พัฒนานั่นเอง เมื่อเราทางานอะไรก็ตาม ให้พินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนา พระพุทธเจ้า
ทรงเป็นตัวอย่างของนักวิจัยชั้นยอดของโลกพระองค์ทรงสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์
ที่คนทั้งหลายมองไม่เห็นว่าเป็นทางมาของปัญญาได้อย่างไร หากเราจ าพุทธประวัติได้ก็จะพบว่า 

                                                           
๙๐ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ” (ไทยรัฐ.๒๐ มิถุนายน 

๒๕๕๑), หน้า ๒๔. 
๙๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,หน้า ๑๖๐. 



 

๖๘ 
 

สาเหตุที่ท าให้พระพุทธเจ้า แต่เมื่อยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรง
รู้จักใช้ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์อันได้แก่การรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์๙๒ 

จากความหมายของหลักอิทธิบาท ๔ ในเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่าอิทธิบาท ๔ หมายถึง 
การท าให้บรรลุความส าเร็จในการท างานทุกอย่าง คือ การใช้หลักอิทธิบาท ๔ อันมี ๑) ใจรักงาน  
๒) มีความพากเพียรในงาน ๓) ใจจดจ่ออยู่กับงาน ๔) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนา
นั่นเอง 

ความส าคัญและองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 
จากการศึกษาเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการได้ให้ความส าคัญและองค์ประกอบของ

อิทธิบาท ๔ ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
อิทธิบาท ๔ : ทางแห่งความส าเร็จนอกจากการที่จะมีความไม่สันโดษ และสันโดษที่

ถูกต้องแล้ว เพราะฉันทะท าให้ใจมาอยู่กับงาน สิ่งที่ท า สิ่งที่เป็นเป้าหมายท าให้เกิดจิตใจฝักใฝ่อย่าง
ที่ว่ามาเมื่อกี้ เมื่อใจฝักใฝ่ก็ท างานด้วยความแน่วแน่ จริงจัง สภาพที่จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กระท านั้น 
เราเรียกว่าเป็น “สมาธิ” เพราฉะนั้น ฉันทะก็น าไปสู่สมาธิ สมาธิในการท างานเกิดได้ด้วยการมีฉันทะ 
เมื่อมีสมาธิและใจก็รักงานนั้น ท างานด้วยใจรัก ใจก็เป็นสุข เพราะฉะนั้น คนที่ท างานด้วยฉันทะก็มี
จิตใจเป็นสุข ใจเป็นสมาธิ สมาธิก็ท าให้เป็นสุขเพราะจิตใจสงบแน่วแน่ เมื่อท าจิตใจให้เป็นสมาธิแน่ว
แน ่ตั้งใจจริงจัง ใจรักงานนั้น ตั้งใจท าเต็มที ่มีความเพียรพยายาม ผลส าเร็จของงานก็เป็นผลส าเร็จที่ดี
เรียกว่า น าไปสู่ความเป็นเลิศของงานนั้น หมายความว่า งานนั้นจะส าเร็จผลอย่างดีเลิศ อันนี้ก็เลยพัน
กันไปหมด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ฉันทะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งใน อิทธิบาท ๔ คือ ธรรม
ที่เป็นเครื่องให้ถึงความส าเร็จ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ทางแห่งความส าเร็จ เมื่อพูดมาถึงอิทธิบาทแล้ว ก็
ต้องโยงไปถึงคุณธรรมข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะอิทธิบาทมี ๔ ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา ฉันทะ คือ ข้อที่พูดมาแล้ว ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น รักงาน รักเป้าหมาย รักจุดหมายที่ดีงาม 
รักวัตถุประสงค์ของงานนั้น ข้อต่อไปนี้ คือ วิริยะ ความเพียร ความพยายาม จิตตะ ความเอาใจใส่ใน
สิ่งนั้น วิมังสา ความไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาหรือถ้าจะพูดให้สั้น  จ าง่ายๆ ก็บอกว่า มีใจรัก 
พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน นี่เป็นอิทธิบาท ๔ ฉันทะเป็นข้อที่ ๑ ตามปกติถ้ามี 
ฉันทะแล้ว มันก็ช่วยให้เกิดคุณธรรมข้ออ่ืนในอิทธิบาท ๔ ตามมา มันสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือเกื้อหนุน
กัน พอมีฉันทะใจรักแล้ว มันก็เกิดความเพียรพยายามเมื่อมีความเพียรพยายามใจก็ฝักใฝ่จดจ่ออยู่กับ
สิ่งนั้น มีใจจดจ่อเอาใจใส่แล้ว ก็สามารถจะใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวนเรื่องราวนั้นไตรตรองถึง

                                                           
๙๒ ว.วชิรเมธี, คนส าราญ งานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์อมรินทร์, 

๒๕๕๑), หน้า ๙๒. 



 

๖๙ 
 

ข้อบกพร่อง ข้อที่ควรแก้ไขหาทางทดลองปรับปรุงอะไรต่างๆ เหล่านี้ มันก็ตมกันมา ฉันทะ วิริยะ จิต
ตะ วิมังสา เป็นชุดกันทีเดียว๙๓ 

การท างานให้ประสบความส าเร็จตามแนวพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ปฏิบัติ
ตามหลักอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ มี
องค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ คือ มีใจรัก ท างานด้วยใจรักงาน ๒) วิริยะ คือ พากเพียรท า 
รักแล้วต้องขยัน ความขยัน คือ ภาคปฏิบัติของความรัก ความรักในงานจะท าให้เรารู้ว่าควรท าอะไร 
ส่วนความขยันจะท าให้งานนั้นก้าวไปสู่ความส าเร็จ การท างานถ้าขาดความขยัน ความช านาญก็จะไม่
เกิด ๓) จิตตะ คือ จดจ าจ่อจิต หมายความว่า ท าอะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปักใจลงไปในสิ่งนั้นอย่าง
ลึกซึ้ง อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท ใครก็ตามที่ท างานด้วยการเอาใจจดจ่ออยู่กับงานนั้น 
คนนั้นจะประสบความส าเร็จ ๔) วิมังสา คือ วินิจวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
พัฒนานั่นเอง เมื่อเราท างานอะไรก็ตาม ให้พินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนา พระพุทธเจ้าทรงเป็น
ตัวอย่างของนักวิจัยชั้นยอดของโลกพระองค์ทรงสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์ที่คน
ทั้งหลายมองไม่เห็นว่าเป็นทางมาของปัญญาได้อย่างไร หากเราจากพุทธประวัติได้ก็จะพบว่า สาเหตุที่
ท าให้พระพุทธเจ้าแต่เมื่อยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักใช้
ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์อันได้แก่ การรู้จัดคิดเชิงวิเคราะห์๙๔ 

ฉันทะ ว่า คือ ความรัก ผู้บริหารควรมีความรัก ความพอใจในงานบริหาร รักในวิชาชีพ 
รักศิษย ์รักที่จะเห็นเพื่อนร่วมงานมีความเจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิต การ
ให้ค าปรึกษา บริหารท าไปด้วยใจรัก ในวิชาชีพ ไม่ได้ท าไปเพราะพอให้เสร็จไป พอให้ผ่านไป เพราะ
เป็นหน้าที่ วิริยะ ไว้ ดังนี้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความขยันแข็งแรง มีความมานะพยายาม พากเพียรที่
จะค้นหาความรู้ เทคนิคที่เป็นศาสตร์และศิลป์ ของการบริหารมาบริการเพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดแรงจูงใจ มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตนได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การ
เรียนการสอนประสบผลดี ตรงตามหลักสูตรผู้บริหารตั้งไว้  หมั่นร่วมประชุมเพ่ือปรึกษา เพ่ือวาง
จุดมุ่งหมายร่วมกัน หรือประชุมเพ่ือจะให้ค าปรึกษาทั้งในส่วนที่เป็นหมู่และเป็นรายบุคคล จิตตะ ไว้ 
ดังนี้ 

จิตตะ ผู้บริหารต้องใส่ใจฝักใฝ่รับผิดชอบทุกอย่างในโรงเรียน ผู้บริหารต้องมีความตั้งใจ 
มีความมั่นใจแน่แน่วในอันที่จะวางตัวให้เป็นตัวอย่างทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ใต้บั งคับบัญชา
ตลอดทั้งท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ผู้บริหารต้องหนักแน่นและซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อ่ืนเสมอ 
                                                           

๙๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙. 
๙๔ ว. วชิรเมธี, คนส าราญ งานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อมรินทร์ ๒๕๕๑), 

หน้า ๙๒. 



 

๗๐ 
 

วิมังสาไว้ ดังนี้ วิมังสา การไตรตรองและให้เหตุผล ใช้สติปัญญาพิจารณาคิดหาเหตุผลรู้จักวิธีการ
บริหารงาน ให้ส าเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและทันต่อเหตุการณ์เมื่อเจอปัญหาใดๆ ผู้บริหารต้องใช้
ปัญญา ไตร่ตรอง ไม่วู่วาม รู้จักใช้เหตุผลด้วยตนเอง ก็ควรที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักคิด 
รู้จักไตร่ตรอง พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างถี่ถ้วน และมีเหตุผลอีกด้วย๙๕ 

ตารางท่ี ๒.๑  อิทธิบาท ๔  

                                                           
๙๕ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ความรู้คู่คุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๒), หน้า ๒๖๕-๒๖๖. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ที.ป.(ไทย). ๑๑/๓๐๖/๒๗๗.     คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ ๔ ส่วนอิทธิบาทซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ 
ที่ท าให้เกิดสมาธิ และน าไปสู่ความส าเร็จที่เป็นจุดมุ่งหมายของสมาธิ 
สมาธิเกิดจากอิทธิบาทข้อใด ก็มีชื่อเรียกตามอิทธิบาทข้อนั้น โดยนัย
นี้มีสมาธิ ๔ ข้อ คือ 

   ๑.ฉันทะสมาธิ  สมาธิที่เกิดจากฉันทะหรือสมาธิที่มีฉันทะเป็นใหญ่ 
   ๒.วิริยะสมาธิ   สมาธิที่เกิดจากความเพียร หรือสมาธิที่มีวิริยะเป็น
ใหญ ่

   ๓.จิตตะสมาธิ  สมาธิที่เกิดจากความคิดจดจ่อ หรือสมาธิที่มี
ความคิดจดจ่อเป็นใหญ่ 
   ๔.วิมังสาสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิมังสาหรือสมาธิที่มีวิมังสาเป็น
ใหญ ่

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๓, หน้า ๘๔๒) 

อิทธิบาท หมายถึง ธรรมที่ให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์) หรือความส าเร็จ หรือ
ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความส าเร็จหรือแปลงง่ายๆว่า  ทางแห่ง
ความส าเร็จมี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ (พอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ 
(ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) สรุป มีใจรัก 
พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ และใช้ปัญญาสอบสวนทั้งหมด 

พุทธทาสภิกขุ, 
(๒๕๑๘, หน้า ๙๐)  

อิทธิบาท จึงหมายความว่า รากฐานแห่งความส าเร็จ รวมถึง ๔ 
อย่าง ฉันทะ คือ ความพอใจ ในสิ่งที่ต้องท า วิริยะ คือ พากเพียร 
เพียรไปในสิ่งที่พอใจ จิตตะ คือ เอาใจใส่ ฝักใฝ่ อยู่แต่สิ่งนั้นไม่
เปลี่ยนแปลง และวิมังสา คือ ค้นคว้า สอดส่อง เพ่ือจะแก้ปัญหา 
อุปสรรคอยู่เสมอไป 



 

๗๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๑  อิทธิบาท ๔ (ต่อ) 

 
 ) สังคหวัตถุ ๔ 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึง สังคหวัตถุ ไว้ใน 

พระสุตตันปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต สังคหวัตถุสูตร ดังนี้๙๖ 
 ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถ ุ(ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ ประการนี้ 
สังคหวัตถุ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑. ทาน (การให)้ 
๒. เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) 
๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 
๔. สมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ) 

ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถ ุ๔ ประการนี้แล 
ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยาในโลกนี้ 

และสมานัตตตาในธรรมนั้นๆ ตามสมควร 
สังคหวัตถุเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลก 
เหมือนลิ่มสลักท่ียึดคุมรถซึ่งแล่นไปไว้ได้ฉะนั้น 
ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดา 
ก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ 
แต่เพราะบณัฑิตเล็งเห็นความส าคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ 
ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นผู้น่าสรรเสริญ 

                                                           
๙๖ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต), (๒๕๕๑,หน้า ๒๔.) 

  “อิทธิบาท ๔” คือใช้คุณธรรมน าทาง สู่ความส าเร็จที่ตน
ประสงค ์ต้องมีความพอใจ มีความเพียร มีสมาธิ จึงท าให้เกิด
ปัญญา 

ว.วชิรเมธี,(๒๕๕๑,หน้า ๙๒)   อิทธิบาท แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ หรือทางสู่
ความส าเร็จ มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ คือมีใจรัก 
ท าางานด้วยใจรักงาน ๒) วิริยะ คือพากเพียรท า ๓) จิตตะ คือ
จดจาจ่อจิต ๔) วิมังสา คือวินิจวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์สร้างสรรค์ พัฒนานั่นเอง  



 

๗๒ 
 

ความหมายและองค์ประกอบของสังคหวัตถุ 

ความหมายและแสดงองค์ประกอบของสังคหวัตถุไว้  คือ สังคหวัตถุ หมายถึง ธรรม
เครื่องยึดเหนี่ยว มี ๔ ประการ ได้แก่๙๗ 

๑. ทาน หมายถึง การให ้
๒. เปยยวัชชะ หมายถึง วาจาเป็นที่รัก 
๓. อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ 
๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตนสม่ าเสมอ 
ความหมายของสังคห ว่า๙๘ “สังคห” เป็นค าเดียวกับค าว่า สังเคราะห์ ตัวศัพท์แปลว่า 

จับรวมเข้าด้วยกัน องค์ประกอบบางอย่างมาจัดรวมขึ้นมาแล้วเกิดผลใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์หหรือเป็น
สารเคมีอย่างใหม่ก็แล้วแต่ สังคห เป็นศัพท์ที่ท าให้รวมกันได้ คือ เราอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ดี เราต้องยึดเหนี่ยวใจคนได้ 

สังคหพลัง ก าลังการสงเคราะห์หรือประสานชุมชน ก็คือสังคหวัตถุ มี ๔ ข้อ 
๑) ทาน การให ้มีการให้เผื่อแผ่แบ่งปันด้วยเมตตา มีน้ าใจต่อกัน ให้ด้วยกรุณา 
๒) พูด ปิยวาจาก็เช่นเดียวกัน อยู่กันตามปกติก็ปิยวาจาด้วยเมตตาไมตรี พูดดี

ด้วยไมตรี สุภาพ อ่อนหวาน พูดจามีน้ าใจ 
๓) อัตถจริยา ท าประโยชน์ให้แก่เขาหรือบ าเพ็ญประโยชน์ อยู่ปกติเขาไม่มีทุกข์

เดือดร้อนก็มีเมตตาไมตรีต่อทุกคน 
๔) สมานัตตตา แปลว่า มีตนเสมอ ถ้าเขาทุกข์เราเสมอในทุกข์ก็หมายความว่า

ร่วมทุกข ์อย่างนี้ท่านเรียกว่า สมานสุขทุกขตา (สะ-มา-นะ-สุก-ขะ-ทุก-ขะ-ตา) แปลว่า เสมอในสุขและ
ทุกข์ก็คือร่วมสุขและทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๙๗ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 
๙๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ท างานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย ก าไรก็เยอะ, [ซีดี-รอม], 

นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๔๖. 



 

๗๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๔ สังคหวัตถุ ๔  

 
๘) พรหมวิหารธรรม ๔ 
พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ

หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมข้อนี้ นับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร ที่จ าเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการ ดังนี้๙๙ 

๑) เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี ต่อประชาชนหรือผู้ใต้ปกครอง กล่าวคือ
ปรารถนาให้เขาเหล่านั้นมีความสุข 

๒) กรุณา ความสงสาร คิดช่วยเหลือให้ประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองให้พ้นจากทุกข์ ใฝ่ใจ
ในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความเดือดร้อนของปวงประชารวมถึงสัตว์ทั้งปวงด้วย 

๓) มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อประชาชนหรือปกครองประสบความส าเร็จ 
ในหน้าที่การงาน ก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับความส าเร็จของเขาเหล่านั้น 

๔) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง คือ อันจะท าให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็น
ด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังไม่ซ้ าเติมเม่ือผู้อื่นประสบ

                                                           
๙๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อง.ฺ จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถ ุ(ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ ประการ
นี้ ทาน (การให)้  เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) 
อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 
สมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๖) 
 

  “สังคห” เป็นค าเดียวกับค าว่า สังเคราะห์ สังคห เป็นศัพท์
ที่ท าให้รวมกันได้ คือ เราอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ดี เราต้องยึดเหนี่ยวใจคนได้ สังคหพลัง ก าลังการ
สงเคราะห์หรือประสานชุมชน ก็คือสังคหวัตถุ มี ๔ ข้อ ได้แก่  
  ๑. ทาน การให ้
  ๒. ปิยวาจา อยู่กันตามปกติก็ปิยวาจาด้วยเมตตาไมตรี พูด
ดีด้วยไมตรี สุภาพ อ่อนหวาน พูดจามีน้ าใจ 
  ๓. อัตถจริยา ท าประโยชน์ให้แก่เขาหรือบ าเพ็ญประโยชน์     
  ๔. สมานัตตตา แปลว่า มีตนเสมอ ถ้าเขาทุกข์เราเสมอใน
ทุกข ์



 

๗๔ 
 

ความทุกข์ พิจารณาเห็นการกระท าของเขาเหล่านั้นตามหลักแห่งกรรมคือการกระท าของเขาเอง ว่า
เขาเป็นผู้กระท าข้ึน อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ พรหมวิหาร ๔  

 

๒.๔) บทบาทและหน้าที่ของผู้น า 

ในทางพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องบทบาทและหน้าที่ 
ของกษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง ประชาชนพลเมือง ข้าราชบริพาร และผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ มีปรากฏในพระไตรปิฎกอยู่หลายพระสูตร บทบาทและหน้าที่ของผู้น า 
เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้น าที่มีความส าคัญ ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญในส่วนนี้ จึงได้ยกมาเป็นประเด็น
ในการวิจัยแต่พอสังเขป ดังนี้ 

๒.๔.๑) ราชสังคหวัตถุ ๔ 

ราชสังคหวัตถุ คือ การท านุบ ารุงทวยราษฎร์ให้ประชาชาติด ารงอยู่ในเอกภาพ และ
สามัคคี ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่า ราชสังคหวัตถุ (หลักการสงเคราะห์ประชาชนของพระราชา )  
๔ ประการ คือ๑๐๐

 

  ๑) สัสสเมธะ คือ ฉลาดบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร รู้จักส่งเสริมการเกษตรกรรมให้อุดม
สมบูรณ์  

  ๒) ปุริสเมธะ คือ ฉลาดบ ารุงข้าราชการ ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมคนด ีมีความสามารถ และจัดสวัสดิการที่ดี  

                                                           
๑๐๐ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๓๕/๑๑๐. 

นักวิชาการ/ แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.     พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ 
ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์  
  ๑) เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี  
  ๒) กรุณา ความสงสาร  
  ๓) มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี 
  ๔) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง 



 

๗๕ 
 

  ๓) สัมมาปาสะ คือ ผูกประสานปวงประชา ความฉลาดในการแก้ปัญหาสังคม 
รู้จักผูกน้ าใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ  

  ๔) วาชเปยยะ คือ ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ าใจ รู้จักพูดจาปราศรัยยกย่องเชิดชู 
ชี้แจง แนะน า รู้จักถามทุกข์สุขของราษฎรทุกชั้น แม้ปราศรัยก็ไพเราะน่าฟัง  

 
๒.๔.๒) สาราณียธรรม ๖ 
สาราณียธรรม หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอยู่เสมอ หมายถึง ธรรมที่ท า

ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยไมตรี สงเคราะห์ เอ้ือเฟ้ือต่อกัน จนท าให้เกิดความรักใคร่สมัครสมาน
สามัคคีกลมเกลียวกัน คิดถึงและระลึกถึงกันอยู่เสมอ มี ๖ ประการ คือ๑๐๑

 

  ๑) เมตตากายกรรม คือ การกระท าต่อกันด้วยเมตตา  
  ๒) เมตตาวจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาปราณีต่อกันทางวาจา  
  ๓) เมตตามโนกรรม คือ การตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันกับเพ่ือนร่วมสังคมหมู่คณะ

เดียวกัน  
    ๔) สาธารณโภคี คือ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันต่อกันและกัน  
  ๕) สีลสามัญญตาคือความเป็นผู้มีศีลหมายถึงความประพฤติเสมอเหมือนกันกับ

บุคคลอื่น    
          ๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือ ความเป็นผู้มีทิฏฐิหรือความเห็นเสมอกัน  

 

๒.๔. ) สิงคาลกสูตร 
พระสูตรนี้ พระพุทธองค์ได้แสดงแก่สิงคาลกมานพ ถึงสิ่งที่พึงกระท าต่อทิศทั้ง ๖ 

หมายถึง การประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ ที่มีสถานภาพต่างกันในที่นี้จะยกมาแสดงเฉพาะ 
เหฏฺฐิมทิศ ทิศเบื้องต่ า ซึ่งเป็นการปฏิบัติระหว่างนายกับบ่าว ดังมีเนื้อความว่า๑๐๒

 

ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ า อันนายพึงบ ารุงด้วยสถาน ๕ คือ  
ด้วยจัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง ๑ ด้วยให้อาหารและรางวัล ๑ ด้วยรักษาในคราวเจ็บไข้  
๑ ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กิน ๑ ด้วยปล่อยในสมัย ๑ ฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ า อันนายบ ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว  
ย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕ คือ ลุกขึ้นท าการงานก่อนนาย ๑ เลิกการงานทีหลังนาย ๑  
ถือเอาแต่ของที่นายให้ ๑ ท าการงานให้ดีขึ้น ๑ น าคุณของนายไปสรรเสริญ ๑ ฯ ดูกรคฤหบดีบุตร 

                                                           
๑๐๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑. 
๑๐๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๖/๒๐๓. 



 

๗๖ 
 

ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ า อันนายบ ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕ 
เหล่านี้ ทิศเบื้องต่ านั้น ชื่อว่า อันนายปกปิดให้เกษมส าราญให้ไม่มีภัย ด้วยประการฉะนั้น ฯ 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ได้กล่าวขยายความในเรื่องทิศเบื้องต่ านี้ 
ไว้ใน “หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์” ว่า๑๐๓

 

“เหฏฐิมทิศ” คือทิศเบื้องต่ า เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาพึงบ ารุงบ่าว คือผู้ใต้บังคับบัญชา 
ด้วยสถาน ๕ คือ 

  ๑) ด้วยการจัดงานให้ตามก าลัง คือ การมอบหมายหน้าที่การงานให้ตามก าลังความรู้ 
สติปัญญา และความสามารถ (Put the right man on the right job) รู้จักใช้คนให้ถูกกับงาน 

  ๒) ด้วยการให้อาหารและบ าเหน็จรางวัล คือ เมื่อท าความดี ก็รู้จักยกย่องชมเชย
และสนับสนุน อุดหนุนให้ได้รับบ าเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่งตามสมควรแก่ฐานะ  
เมื่อท าไม่ดี ก็ให้ค าตักเตือน แนะน าสั่งสอน ให้พัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้น ถ้าไม่ยอมแก้ไขพัฒนาตน 
ให้ดีขึ้น ก็ต้องต าหนิ และมีโทษตามกฎเกณฑ์โดยชอบธรรม 

   ๓) ด้วยรักษาพยาบาลในยามที่เจ็บไข้ คือ ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์สุกดิบของลูกน้อง 
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เป็นผู้แล้งน้ าใจ คือ ไม่ปฏิบัติกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างท านอง 
“ยามดีก็เรียกใช้ ยามไข้กลับไม่รักษา” 

  ๔) ด้วยแจกของมีรสดีแปลก ๆ ให้กิน คือ ให้รู้จักมีน้ าใจแบ่งปันของกินของใช้ดี ๆ 
ให้ลูกน้อง เพ่ือเป็นก าลังใจแก่ลูกน้อง ที่รับใช้สนองงานแก่ตนบ้าง ไม่เอาแต่รับจากลูกน้องแต่ตนเอง
กลับมีจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักให้เป็นสินน้ าใจแก่ลูกน้อง 

  ๕) ด้วยปล่อยในสมัย คือ รู้จักให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ลาพักผ่อนบ้าง  
ไม่ใช่คอยแต่จะใช้ให้ท างานโดยไม่เห็นใจ  ให้ได้รับการพักผ่อนบ้างส่วนบ่าวหรือลูกน้อง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาท านุบ ารุงอย่างนี้แล้ว พึงปฏิบัติอนุเคราะห์เจ้านาย
ผู้บังคับบัญชาด้วยสถาน ๕ คือ 

       ๑) ลุกขึ้นท างานก่อนนาย คือ ให้รับสนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความขยัน 
ขันแข็ง ควรมาท างานก่อนนายหรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็มาให้ทันเวลาท างาน ไม่มาสายกว่านาย 
หรือสายกว่าเวลาท างานปกติ 

๒) เลิกการงานทีหลังนาย คือ ท างานด้วยความขยันขันแข็ง แม้เลิกก็ควรเลิก 
ทีหลังนายหรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็อยู่ท างานให้เต็มเวลา ไม่หนีกลับก่อนเวลาเลิกงาน 

                                                           
๑๐๓ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๖. 
 



 

๗๗ 
 

        ๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้ คือ มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดี ไม่คดโกงนาย 
หรือ ผู้บังคับบัญชา ไม่คอร์รัปชั่น ไม่เรียกร้องต้องการโดยไม่เป็นธรรมหรือเกินเหตุ 

        ๔) ท างานให้ดีขึ้น คือ ต้องรู้จักพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ
วิสัยทัศน์ในการท างานให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง 

        ๕) น าคุณของนายไปสรรเสริญ คือรู้จักน าคุณความดีของเจ้านาย หรือ
ผู้บังคับบัญชา ไปยกย่องสรรเสริญตามความเป็นจริงในที่และโอกาสอันสมควร 

 

๒.๔.๔) อปริหานิยธรรม   
อปริหานิยธรรม คือ หลักธรรมที่ป้องกันความเสื่อม ท าให้การปกครองเป็นไปเพ่ือความ

เจริญฝ่ายเดียว มี ๗ ประการ ด้วยกัน คือ๑๐๔
 

  ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
  ๒) พร้อมเพรียงกันในการเข้าประชุม  

๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้  
  ๔) การให้ความเคารพย าเกรง นับถือ ให้เกียรติผู้ใหญ่ของบ้านเมือง 
  ๕) การให้เกียรติ คุ้มครอง ป้องกันสตรีมิให้ถูกข่มเหงรังแก  
  ๖) การให้ความเคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ อนุสาวรีย์ 

ประจ าชาติ  
  ๗) การให้การอารักขา บ ารุง คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่สมณพราหมณ์ 

นักบวช ผู้ทรงศีลธรรมอันบริสุทธิ์ ผู้เป็นตัวอย่างที่ดีทางศีลธรรม  
ผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นลักษณะของผู้น าที่ดี เป็นผู้น าที่มีธรรมในตนเอง คือ

เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องชี้น าในการปกครองและการบริหาร  รัฐ ประเทศ องค์กรหรือหมู่คณะ 
ให้เป็นไปด้วยดี และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ธรรมจึงเป็นเครื่องเสริมสร้าง
คุณสมบัติของผู้น าให้มีภาวะผู้น าสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรม 
ขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยดีเห็นได้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้น าที่ดีได้นั้น  ต้องเป็นผู้ที่รู้จัก
บทบาทและหน้าที่ของตนที่ต้องรับผิดชอบ ในองค์การ ในด้านหน้าที่หลัก และความรับผิดชอบ 
ตามต าแหน่งในองค์การตามหลักการบริหาร และยังต้องรู้จักหน้าที่รอง คือ การเป็นบุคคลตัวอย่าง  
ที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มที่ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพและประสานงานภายในกลุ่มให้มีความสามัคคี เพ่ือให้งานต่าง ๆ ส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้ 
ผู้น าจึงควรเป็นผู้ที่มีท้ังธรรมและความรู้ เพ่ือสร้างศรัทธาที่ดีให้เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสัญลักษณ์

                                                           
๑๐๔  ที.ม. (ไทย) ๑๑/๓๔/๗๘ - ๘๐. 

 



 

๗๘ 
 

แบบอย่างที่ดีขององค์กร ผู้น าจึงควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับผู้น า และน าไป
ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมกับองค์กรหรือสังคมที่ตนน าหรือปกครองอยู่  และจะเป็นผู้น าที่ดี
ที่พึงประสงค์ คือ มีทั้งความรู้ดี ความสามารถดี และความประพฤติดี อันเป็นภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
กับผู้น าในยุคปัจจุบันที่ต้องการผู้น าที่มีธรรม มีวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้บุคลากรด าเนินกิจกรรมขององค์กร หน่วยงานหรือสังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรนั้น ๆ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคง 

 

๒.  แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ในมาตรา ๔๐ 
ว่า สภาต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมาติดต่อกัน ๓ ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 
๑๕๐,๐๐๐ บาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาต าบลที่ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้ สามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น 

ในปัจจุบัน โครงสร้าง อ านาจหน้าที่และรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
       ๑. ฝ่ายการเมือง 
        ๑.๑ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ ๒ คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น แต่ถ้าหากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง ๑ หมู่บ้าน 
ก็ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๖ คน และในกรณีที่มีเพียง ๒ หมู่บ้าน ก็ให้มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ ๓ คน อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง มีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล 
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ข้อบัญญัติต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติม ควบคุมการปฏิบัติงาน 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบล กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับของทางราชการ 
          ๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ได้ไม่เกิน ๒ คน และเลขานุการจ านวน ๑ คน โดยมีอ านาจหน้าที่ คือ บริหารกิจการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและแผนพัฒนาต าบล  และรับผิดชอบ  



 

๗๙ 
 

การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนา
ต าบล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้วขออนุมัติต่อนายอ าเภอ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการ
มอบหมาย 

๒. ฝ่ายประจ า ซึ่งมีพนักงานส่วนต าบลมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 
หรือคณะผู้บริหารและดูแลให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย โดยฝ่ายประจ า
ได้ก าหนดให้มีส่วนราชการต่าง ๆ คือ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนการคลัง  
ส่วนโยธา และส่วนราชการที่มีความจ าเป็น 

อ านาจหน้าที่หลักของผู้น าบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) มาตรา ๕๙  
ระบุไว้ ๖ ประการ คือ (๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
ขององค์กรท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารองค์กรท้องถิ่น
ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์กรบริหาร 
องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
และกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
   ๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
   ๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   ๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   ๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

๘๐ 
 

   ๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถิ่น 
   ๙) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   ๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   ๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   ๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   ๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ ์
   ๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   ๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
   ๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   ๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   ๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   ๑๒) การท่องเที่ยว 
   ๑๓) การผังเมือง 

องค์การบริหารส่วนต าบลยังมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
   ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
   ๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
   ๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
   ๕) การสาธารณูปการ 
   ๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
   ๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
   ๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ๙) การจัดการศึกษา 



 

๘๑ 
 

   ๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
   ๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถิ่น 
   ๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
   ๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   ๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
   ๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   ๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   ๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
   ๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
   ๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   ๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
   ๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   ๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอื่นๆ 

๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๒๕) การผังเมือง 
   ๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
   ๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
   ๒๘) การควบคุมอาคาร 
   ๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๓๑) กิจการใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด๑๐๕ 

                                                           
๑๐๕ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖. 



 

๘๒ 
 

สรุปได้ว่าการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ยังมีบทบาทอีกมากมาย ที่ผู้น าองค์กร
จะต้องปฏิบัติงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือการท างานในฐานะต้นแบบแห่งความส าเร็จ  ซึ่งได้มี
นักวิชาการได้แบ่งผู้น าแห่งการบริหารได้แบ่งไว้ ๙ ประการ คือ ๑) เข้าใจในบริบทและสภาพ 
การเปลี่ยนแปลง ๒) รู้จักการครองตนที่เหมาะสม ๓) สามารถสร้างทีมงานได้ ๔) มีความเป็นผู้น า 
ขององค์การสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงประสานงานข้ามหน่วยงานและสร้างเครือข่าย  
ในการท างานได้ ๕) มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล คิดนอกกรอบและสามารถสื่อสารท าความเข้าใจให้เกิดการ
ยอมรับไดท้ั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  ๖) มีทักษะทางการเมือง ๗) มีคุณธรรมจริยธรรม 
๘) เข้าใจในขั้นตอน/กระบวนการนโยบายผลักดันได้และ ๙) สามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายอันพึงประสงค์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน๑๐๖ 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

       ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการปรับกระบวนการท างาน เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผล 
ขององค์กรแล้ว ผู้บริหารยังต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรในองค์กรด้วยภาวะผู้น านั้นถือว่า 
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้น าในการที่จะน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ ผู้บริหารต้องเป็น
ผู้น าในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้น าที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพ่ือการยอมรับ
ของคนในองค์กร อันจะน าไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ผู้น าจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อความ 
ให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสื่อความที่ดีนั้นถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่ง 
ในการสร้างพันธะสัญญา (Commitment) และท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (cooperation)  
ในที่สุด”๑๐๗    

ในการบริหารองค์กรของผู้บริหาร ย่อมต้องเผชิญความรุนแรงและความรวดเร็ว 
ทั้งกระแสของการแข่งขัน และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้องอาศัยศักยภาพของตนเอง 
และของทีมงานร่วมกัน รวมถึงความมีระบบที่ต้องด าเนินไปให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา ความส าเร็จ 
จึงจะเกิดขึ้นได้ โดยระบบที่ถูกต้องของแต่ละองค์กรนั้น ก็จะอยู่บนพ้ืนฐานของวิสัยทัศน์ (vision)  
คือ ต้องการจะเป็นอะไร และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของค่านิยม (value) คือ จะไปให้ถึงจุดนั้นโดยยึดอะไร 
เป็นหลัก ซึ่งถือว่าองค์ประกอบทั้ง ๓ นี้เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร 
การมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนตั้งแต่แรก จะสามารถประเมินผลได้ว่าผลในการด าเนินงานนั้น

                                                           
๑๐๖ ทิพาวดี เมฆสวรรค์, ผู้น ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http:// 

www.opdc.go.th/uploads/files/Change%20Management_ Khunying.ppt. [ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙]. 
   

 ประพนธ์  ผาสุกยืด, ทางเลือกทางรอด, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เออาร์ อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ 

พับบิเคชั่น. ๒๕๔๑), หน้า ๙๑. 

http://www.opdc.go.th/uploads/files/Change%25๒๐Management_
http://www.opdc.go.th/uploads/files/Change%25๒๐Management_


 

๘๓ 
 

บรรลุประสิทธิผล (effectiveness) หรือไม่ ซึ่งเป็นกรอบความคิดใหม่ในการประเมินผล ที่ผู้บริหาร
ต้องค านึงถึงมากกว่าที่จะมุ่งแต่ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นหลักอย่างเดียว ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการสร้างผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด  ใช้ เวลาน้อยที่สุด  ซึ่ งจะเป็น 
การเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ (output) กับปัจจัยน าเข้า (input) เป็นหลัก แต่ส่วนค าว่าประสิทธิผลนั้น 
จะมองเน้นไปที่ว่าสิ่งที่ท านั้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่   

ผู้บริหารนอกจากจะต้องตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กรแล้ว  ยังต้องให้ความส าคัญ 
ต่อการปรับกระบวนการท างาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย ภาวะผู้น า นั้น 
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารอู่กลางการประกันภัยในการที่จะน าองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จได ้องค์การบริหารส่วนต าบล คือ องค์กรที่ต้องด าเนินการให้เกิดประโยชน์ และสันติสุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  

ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ เพ่ือการ
ยอมรับของคนในองค์กรและของประชาชนในท้องถิ่น การที่จะเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นผู้น าที่จะ
ประสบความส าเร็จนั้นควรจะต้องมีความสามารถเชิงการบริหาร ๓ ปัจจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันได้แก่ การบริหารตนเอง การบริหารคน และการบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริหารตน เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีและสามารถสร้างภาวะผู้น าพัฒนาตนเอง  
อยู่ตลอดเวลาให้เป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างสง่างาม๑๐๘  

 ๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล๑ ๙  

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยด าเนินการได้ โดยสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ๒ คน และเป็นเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ ๑ คน  

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี และสามารถด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ จะด ารงต าแหน่งได้อีกครั้งเมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปีนับแต่วัน 
ที่พ้นจากต าแหน่ง แม้ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา ๔ ปีก็ให้นับเป็น ๑ วาระ  
                                                           

๑๐๘ ปรัชญา ชุ่มนาเสียว. การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http:// 
joomlas.ru.ac.th/km/hrd/job/Jounal/1/10_Pachyar.pdf. [๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

๑๐๙ โกวิทย์ พวงงาม.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.[ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.kpi.ac.th/ 

wiki/index.php [๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
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http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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๘๔ 
 

  ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  

๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๑ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  
๒.จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก

สภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น นักบริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา  
  ๓. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิก

สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการ หรือ 
ที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา 
หรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองท้องถิ่นยังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้๑๑   

   ๑. ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องแถลงนโยบาย ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง 
ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  

   ๒. อ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๓๕/๕ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดไว้ดังนี้  

    ๒.๑ ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร   
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และ
นโยบาย  

    ๒.๒ สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
    ๒.๓ แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
        ๒.๔ วางระเบียบเพ่ือให้งานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
             ๒.๕ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  

      ๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน  

                                                           
   

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖. 
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๘๕ 
 

๓. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ๔. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
ผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  ๕. กรณีที่ ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งปล่อย
ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้  

  ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต าบล และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้
เป็นผู้รักษาราชการแทน นอกจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถมอบอ านาจในการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ  ให้ รองนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบล  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ปฏิบัติราชการแทนได้  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
๑. ถึงคราวออกตามวาระ  
๒. ตาย  
๓. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ  
๔. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด  
๕. กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ คือ  
    ๕.๑ ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ 

รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
    ๕.๒ รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคล 
ในธุรกิจการงานตามปกติ  

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1


 

๘๖ 
 

       ๕.๓ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นจะกระท า  

  บทบัญญัติมาตรานี้  มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับ 
เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และ 
มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใด 
เนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริการ
ส่วนต าบล หรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง  

         ๖.ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา๘๗/๑วรรค๕หรือมาตรา ๙๒  
      ๖.๑ การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า คือการที่นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลไม่ยอมน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งปรับปรุงแก้ไขโดยคณะกรรมการ ซ่ึงต้ังโดยนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความ
ขัดแย้งจากกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณที่เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในครั้งแรก เสนอต่อสภาองค์การ บริหารส่วน
ต าบลเพ่ือพิจารณาใหม่ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ กรณีนี้ให้นายอ าเภอ
รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง  

๖.๒ การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ คือ นายอ าเภอสอบสวนแล้วปรากฏว่า   
กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่จริง กรณีนี้ นายอ าเภอสามารถเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งได้  

๗. ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
๘. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ 

ใน ๔ ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด ารงต าแหน่งต่อไป ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

๘๗ 
 

๒.๕ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ ได้ก าหนดพ้ืนที่วิจัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พิษณุโลก โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 
๓๗๗ กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ มีเนื้อที่ ๑ ,๘๑ .๘ ตารางกิโลเมตร (๖,๗ ๙,๙ ๙ ไร่) หรือ  
ร้อยละ ๖.๓๗ ของพ้ืนที่ภาคเหนือ และร้อยละ ๒.๑ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ จังหวัดพิษณุโลก ได้แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น ๙ อ าเภอ โดยมีจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๗๖ แห่ง 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒, ๑๗ คน๑๑๑ ดังตารางที ่๒.๑๖ 

ตารางท่ี  ๒.๑๖ จ านวนบุคลกรองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

ที ่ อ าเภอ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
จ้าง 

รวม 

1 เมืองพิษณุโลก งิ้วงาม 12 0 14 26 
2 เมืองพิษณุโลก จอมทอง 15 2 6 23 
3 เมืองพิษณุโลก ดอนทอง 18 0 20 38 
4 เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์ 38 1 50 89 
5 เมืองพิษณุโลก บ้านกร่าง 18 0 37 55 
6 เมืองพิษณุโลก บ้านป่า 14 1 8 23 
7 เมืองพิษณุโลก บึงพระ 32 0 42 74 
๘ เมืองพิษณุโลก ปากโทก 4 1 3 8 
9 เมืองพิษณุโลก ไผ่ขอดอน 9 1 14 24 
10 เมืองพิษณุโลก มะขามสูง 15 3 14 32 
11 เมืองพิษณุโลก วังน้ าคู ้ 13 2 6 21 
12 เมืองพิษณุโลก วัดจันทร์ 24 0 35 59 
13 เมืองพิษณุโลก วัดพริก 15 2 10 27 
14 เมืองพิษณุโลก สมอแข 31 0 48 79 
 รวม 258 13 307 578 
15 นครไทย นครชุม 12 0 12 24 
16 นครไทย นาบัว 13 1 10 24 
17 นครไทย น้ ากุ่ม 7 0 9 16 
18 นครไทย เนินเพิ่ม 21 0 14 35 
                                                           

๑๑๑ จ านวนพนักงานลูกจ้างของ อปท. พิษณุโลก : ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : Saranluck Ongwan <riffcake_2@hotmail.co.th>. 
(๘ มีนาคม ๒ ๖ ). 



 

๘๘ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๖ จ านวนบุคลกรองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

ที ่ อ าเภอ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
จ้าง 

รวม 

19 นครไทย บ่อโพธิ์ 12 0 23 35 
20 นครไทย บ้านพร้าว 11 0 13 24 
21 นครไทย ยางโกลน 13 0 3 16 
22 นครไทย หนองกะท้าว 16 1 24 41 
23 นครไทย ห้วยเฮี้ย 11 0 10 21 
 

 
รวม 116 2 118 236 

24 ชาติตระการ ชาติตระการ 12 1 14 27 
25 ชาติตระการ ท่าสะแก 10 0 21 31 
26 ชาติตระการ บ่อภาค 10 0 22 32 
27 ชาติตระการ บ้านดง 12 0 25 37 
28 ชาติตระการ ป่าแดง 8 1 14 23 
29 ชาติตระการ สวนเมี่ยง 9 0 19 28 
 รวม 61 2 115 178 
30 บางระก า คุยม่วง 20 0 31 51 
31 บางระก า ชุมแสงสงคราม 21 4 44 69 
32 บางระก า ท่านางงาม 16 2 10 28 
33 บางระก า นิคมพัฒนา 15 0 28 43 
34 บางระก า บ่อทอง 12 1 8 21 
35 บางระก า บึงกอก 17 1 42 60 
36 บางระก า วังอิทก 11 3 8 22 
37 บางระก า หนองกุลา 23 1 21 45 

 รวม 135 12 192 339 

38 บางกระทุ่ม โคกสลุด 13 1 4 18 
39 บางกระทุ่ม ท่าตาล 13 3 7 23 
40 บางกระทุ่ม นครป่าหมาก 10 0 16 26 
41 บางกระทุ่ม บ้านไร่ 10 0 14 24 
42 บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม 11 0 7 18 
 รวม 57 4 48 109 
 

 

 



 

๘๙ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๖ จ านวนบุคลกรองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

ที ่ อ าเภอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
จ้าง 

รวม 

43 พรหมพิราม ท่าช้าง 16 4 17 37 
44 พรหมพิราม พรหมพิราม 17 1 41 59 
45 พรหมพิราม มะต้อง 14 2 24 40 
46 พรหมพิราม มะตูม 11 0 4 15 
47 พรหมพิราม วงฆ้อง 13 8 22 43 
48 พรหมพิราม วังวน 11 0 16 27 
49 พรหมพิราม ศรีภิรมย์ 17 4 52 73 
50 พรหมพิราม หนองแขม 11 1 21 33 
51 พรหมพิราม หอกลอง 14 1 13 28 
52 พรหมพิราม ดงประค า 13 1 20 34 
53 พรหมพิราม ตลุกเทียม 13 1 14 28 
54 พรหมพิราม ทับยายเชียง 13 2 10 25 
 รวม ๑๖๓ ๒๕ ๒๕๔ ๔๔๒ 
55 วัดโบสถ์ คันโช้ง 8 0 13 21 
56 วัดโบสถ์ ท้อแท้ 13 3 8 24 
57 วัดโบสถ์ ท่างาม 12 2 12 26 
58 วัดโบสถ์ บ้านยาง 14 1 10 25 
59 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 12 1 14 27 
60 วัดโบสถ์ หินลาด 11 0 17 28 
 รวม ๗๐ ๗ ๗๔ ๑๕๑ 
61 วังทอง แม่ระกา 4 0 0 4 
62 วังทอง บ้านกลาง 15 0 23 38 
63 วังทอง แก่งโสภา 20 0 31 51 
64 วังทอง ชัยนาม 20 0 16 36 
65 วังทอง วังทอง 17 1 25 43 
66 วังทอง วังนกแอ่น 20 0 23 43 
67 วังทอง หนองพระ 12 0 25 37 
6๘ วังทอง วังพิกุล - - - - 
69 วังทอง ดินทอง 16 0 14 30 
70 วังทอง พันชาลี 15 0 19 34 
71 วังทอง ท่าหมื่นราม 12 0 16 28 
 รวม ๑๕๑ ๑ ๑๙๒ ๓๔๔ 



 

๙๐ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๖ จ านวนบุคลกรองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

ที ่ อ าเภอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
จ้าง 

รวม 

72 เนินมะปราง ชมพู 13 3 18 34 
73 เนินมะปราง เนินมะปราง 9 1 8 18 
74 เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 9 0 19 28 
75 เนินมะปราง วังโพรง 11 0 26 37 
76 เนินมะปราง วังยาง 9 0 14 23 
 รวม 51 4 85 140 
 รวมสุทธิ ๑,๐๖๒ ๗๐ ๑,๓๘๕ ๒๕๑๗ 
 
    โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบล มี สภาองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกรรมการบริหาร ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ใช้
อ านาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล และ มีพนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ท างานประจ าวันโดยมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้างานบริหาร ภายใน
องค์กร มีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จ าเป็น ตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแตล่ะแห่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบอยู่ เช่น 

๑) ส านักงานปลัด 
๒) กองคลัง 
๓) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ) กองช่าง 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีโครงสร้าง

เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ งมา
จากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 1 หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านนั้น
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 6 คน และในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 
2 หมู่บ้าน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 3 คน 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีวาระ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเม่ือมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

(2) ตาย  
(3) ลาออก  
(4) เป็นผู้ได้เสียในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนด ารง

ต าแหน่ง หรือในกิจการที่กระท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล       
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
(6) ไม่ได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ตนได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน  
(7) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร  
(8) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เสื่อม

เสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เสื่อมเสีย  

(9) ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประธานสภาและรองประธานสภา 1 คน ซึ่งเลือกจาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยที่ประธานและรองประธานสภาด ารง
ต าแหน่งจนครบอายุของสภาหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 49) 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ (มาตรา 46) ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ

บริหารส่วนต าบล  
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบล

ตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  

(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
สิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้  
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(7) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติได้  

(8) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุม และด าเนินการอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ขณะที่รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน ตามที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ท า ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานแทน ในการด าเนินการประชุม
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามสมัย
ประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม หากว่าไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เรียกประชุม ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุมพร้อมทั้งเป็นผู้
เปิดหรือปิดการประชุม 

เมื่อต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
ใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายใน 15 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้น 
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (มาตรา 51) เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับเลือกตั้งจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ โดยที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ การจัดการประชุม และงานที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน  
ซึ่งประธานสภาและรองประธานสภานี้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน 
15 วันดังกล่าว หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 

ในปีหนึ่งให้สภา องค์การบริหารส่วนต าบล มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือมากกว่า 2 
สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย สมัยหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 15 วัน แต่อาจขยายได้อีกโดยขออนุญาตนายอ าเภอ วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ก าหนด 

นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็น ประธานสภา นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาที่มีอยู่ อาจน าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิดประชุมวิสามัญได้ 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วน

ต าบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยด าเนินการได้ โดยสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 2 คน และเป็นเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 1 คน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และสามารถด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ จะด ารงต าแหน่งได้อีกครั้งเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่ง แม้ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้นับเป็น 1 วาระ 

ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  
2) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา

ต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น นักบริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา  
3) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา

ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษา
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือ
กิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ (มาตรา 59) ดังต่อไปนี้ 
1) ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี (มาตรา 58/5)  

2) อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 (มาตรา 59) ก าหนดไว้ดังนี้  

    (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  

    (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
    (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  
    (4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
    (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
3) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม

กฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  
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4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5) กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกยุบ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไป
จะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ
ไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 

ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต าบล และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน นอกจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถมอบอ านาจในการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน
ได ้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1) ถึงคราวออกตามวาระ  
2) ตาย  
3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ  
4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด  
5) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 คือ 
    (1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
    (2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ  

    (3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นจะกระท า 

บทบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ หรือ
เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใด เนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของ
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริการส่วนต าบล หรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการ
ที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 
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6) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า หรือมาตรา 92 
    (1) การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า คือ การที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลไม่ยอมน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งปรับปรุงแก้ไขโดยคณะกรรมการซึ่งตั้งโดยนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความ
ขัดแย้งจากกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่รับหลักการหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณที่เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในครั้งแรก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือพิจารณาใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอ าเภอ กรณีนี้ให้นายอ าเภอ
รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 

    (2) การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 92 คือ นายอ าเภอสอบสวนแล้วปรากฏว่า
กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่จริง กรณีนี้นายอ าเภอสามารถเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งได้ 

7) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด ารง
ต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งนั้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  

องค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
   (1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   : ฝ่ายนิติบัญญัติ  

            (2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  : ฝ่ายบริหาร  
              (3) พนักงานส่วนต าบล    : ฝ่ายราชการประจ า  
              (4) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล: เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมี
ส่วนรวมด าเนินการ  
             (5) ฝ่ายก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล : นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด  

ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการด าเนินงานตามกรอบอ านาจหน้าที่อย่างสมดุลองค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง 
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๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ได้จ านวน ๑๓ เรื่อง ดังนี้ 

๒.๖.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลกนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนาภาวะผู้น า ดังนี้  

เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย ท าการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรม 
การท างานในองค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลกการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้น าวัฒนธรรม 
การท างานในองค์การ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างาน 
ในองค์การ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รัฐวิสาหกิจ 
และเพ่ือหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้น า  วัฒนธรรมการท างาน 
ในองค์การ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ที่น าไปใช้ส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชากรเป้าหมาย คือ พนักงานประจ าองค์การรัฐวิสาหกิจ 
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง 
พบว่า พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการปรับตัว 
กิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
มากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมการฝึกอบรม วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการปรับตัว และ
กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน ตามล าดับ และพฤติกรรมผู้น าที่ขาดภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางตรง 
เชิงลบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยที่วัฒนธรรมการท างานในองค์การ 
เน้นการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นพันธกิจ และพฤติกรรมผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยส่งผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม และ
กิจกรรมการพัฒนาของพนักงาน และพบว่าพฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล 
ต่อวัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการปรับตัว  วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นการมี 
ส่วนร่วม วัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นพันธกิจ และพฤติกรรมผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมการท างานในองค์การเน้นพันธกิจ๑๑๒ 

                                                           
๑๑๒ เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างานในองค์การ และกิจกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลกการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ”,วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์), (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒  ๒). 



 

๙๗ 
 

ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q”
สังคมในโลกยุคปัจจุบันและโลกแห่งอนาคต เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ภายใต้การเชื่อมโยง
ด้วยระบบข้อมูลข่าวสาร (Information system) ที่ว่ากันว่าในโลกแห่งอนาคตจะเป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge based society) ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายโดยข้อมูล
ข่าวสารที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ องค์การถือได้ว่าเป็นระบบย่อยในสังคม 
ที่ควรจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือสร้างฐานแห่งความรู้ในการพัฒนาประเทศ  องค์การไม่ว่าจะเป็น
องค์การในภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอิสระก็ตาม ย่อมมีภาระหน้าที่
ในกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งก็จะรวมถึงการสร้าง Knowledge based ในองค์การด้วย  
ภาวะผู้น า(Leadership) ในองค์การจึงจ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพ
ความสามารถในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์การสามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารที่มีแต่ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligent 
quotient) เพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถบริหารงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้ประสบความส าเร็จ
ได้ หากขาดซึ่งความฉลาดทางอารมณ์(Emotional quotient) ที่ถือเป็นความสามารถในการจัดการ
อารมณ์ของตนเองเพ่ือให้เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืนในองค์การได้อย่างถูกต้อง ดังค ากล่าวของอริสโตเติล 
ที่ว่า“คนเราเกิดอารมณ์โกรธได้ง่าย แต่การแสดงความโกรธให้เหมาะกับบุคคลในระดับที่พอดี ในช่วง
เวลาที่เหมาะสม เพ่ือจุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์ และด้วยวิธีที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย” ดังนั้นสิ่ง
ที่ส าคัญในการบริหารจัดการงานภายในองค์การ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้ จึงควรที่จะมีการพัฒนา
ภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลให้กับองค์การต่อไป๑๑๓ 

วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น า 
ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า เหนือผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย ๗ ด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ ๑) ด้านสนับสนุนให้เกิดผู้น าตนเองโดยการสร้างทีมงาน ๒) ด้านการท าให้เป็นผู้น าตนเอง  
๓) ด้านอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง   ) ด้านกระตุ้นให้ผู้ตามตั้งเป้าหมาย
ด้วยตนเอง  ) ด้านผู้น าแสดงเป็นแบบฉบับที่เป็นผู้น าตนเอง  ๖) ด้านอ านวยความสะดวกให้เกิด
ภาวะผู้น าตนเองโดยการให้รางวัลและต าหนิอย่างสร้างสรรค์ และ ๗) ด้านการสร้างรูปแบบความคิด
ทางบวก ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยน าไปใช้ทดลองในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
พบว่า ผู้เข้าอบรมหลักจากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้เหนือผู้น ามีภาวะผู้น าสุงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .   แสดงว่ารูปแบบภาวะผู้น า เหนือผู้น า 
มีประสิทธิภาพ๑๑  

                                                           
๑๑๓ ปรัชญา ชุ่มนาเสยีว,“การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒).   
๑๑๔ วรเทพ ภูมิภักดิพรรณ, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน”,วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา),(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา
,๒๕๕๒).   



 

๙๘ 
 

กฤษดา ผ่องพิทยา ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์พฤติกรรมภาวะผู้น าที่พึงประสงค์และปัจจัยชีวสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพของผู้น า ด้าน
ความรับผิดชอบต่องานของผู้น า ด้านสมรรถวิสัยในการท างานของผู้น า ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ของ
ผู้น าด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้น า และด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น า ๒) องค์ประกอบพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี ๗ องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบด้านการ
บริหารแบบมุ่งสัมพันธ์ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการท างานเป็นทีมโดยเน้นความ
หลากหลาย ด้านการบริหารที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารที่มุ่งเน้นผลสาเร็จของงาน ด้าน
การบริหารแบบประชาธิปไตย และด้านการบริหารแบบกระจายงาน ๓) ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอล
ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์กับตัวแปรปัจจัยชีวสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ตัวแปรคาโนนิคอลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จานวน ๓ 
คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ องค์ประกอบของผู้น าด้านสมรรถวิสัยในการท างาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔) ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบพฤติกรรม
ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์กับตัวแปรปัจจัยชีวสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตัวแปรคาโนนิ
คอลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จานวน ๒ คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูง
ที่สุด คือ พฤติกรรมภาวะผู้น าด้านการบริหารที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงกับต าแหน่งทางการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน๑๑๕ 

สุภาวดี นพรุจินดา ได้วิจัยเรื่อง “องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” พบว่า ๑) องค์ประกอบของผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ (๑) ผู้น าวิสัยทัศน์ (๒) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (๓) 
ผู้น าทางวิชาชีพ (๔) ผู้น าจริยธรรม (๕) ผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ (๖) ผู้น าค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (๗) ผู้น าด้านเทคโนโลยี ๒) องค์ประกอบของผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ๗ องค์ประกอบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ ถูกต้องและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๑๑๖ 

                                                           
   

 กฤษดา ผ่องพิทยา, “การวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึง

ประสงค์พฤติกรรมภาวะผู้น าที่พึงประสงค์และปัจจัยชีวสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๕๔).   

   สุภาวดี นพรุจินดา, “องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข”,วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓).   



 

๙๙ 
 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าในเบื้องต้นสรุปได้ว่า ผู้น านั้น
ต้องพัฒนาภาวะผู้น าทั้งผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผู้น าปฏิรูป โดยมีองค์ประกอบของคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าด้านต่าง ๆ และต้องพัฒนาใน ๓ ด้านเป็นส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ 
สติปัญญา ควบคุมอารมณ์ (EQ) และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูง การพัฒนาคน ได้แก่ การพัฒนา และ
ส่งเสริมเพ่ือนร่วมงานให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไว้  และ การพัฒนางาน ได้แก่ การบริหารงาน 
และพัฒนางานให้มีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ตารางท่ี ๒.๑    งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า 
 

นักวิชาการ/นักวิจัย 
 

ส่ิงท่ีค้นพบ 

เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย
,(๒  ๒) 

๑. พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการท างาน 
    ในองค์การเน้นการปรับตัว กิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรม 
    การพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงาน 
    ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยที่พฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลง 
    มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานมากที่สุด 
๒. พฤติกรรมผู้น าที่ขาดภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อผลการ    
    ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ปรัชญา ชุ่มนาเสียว,
ดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๒)   

    สิ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการงานภายในองค์การ  ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงนี้ จึงควรที่จะมีการพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q. 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลให้กับองค์การ 

วรเทพ ภูมิภักดิพรรณ,
ดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยบูรพา
,๒๕๕๒).   

   รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า เหนือผู้ น าของผู้บริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ผู้เข้าอบรมหลังจากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้เหนือผู้น ามีภาวะผู้น าสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .   แสดงว่ารูปแบบภาวะผู้น าเหนือผู้น ามีประสิทธิภาพ 

กฤษดา ผ่องพิทยา, 
ดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยรามคา
แหง, ๒๕๕๔).   
 

   องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าที่ พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
บุคลิกภาพของผู้น า ด้านความรับผิดชอบต่องานของผู้น า ด้านสมรรถวิสัย
ในการท างานของผู้น า ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้น าด้านมนุษย
สัมพนัธ์ของผู้น า และด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น า 

 

 

 



 

๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๑    งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/นักวิจัย 
 

สิ่งท่ีค้นพบ 

สุภาวด ีนพรุจินดา, 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๓).   

    ๑. องค์ประกอบของผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ (๑) ผู้น าวิสัยทัศน์ 
(๒) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (๓) ผู้น าทางวิชาชีพ (๔) ผู้น าจริยธรรม (๕) 
ผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ (๖) ผู้น าค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (๗) ผู้น า
ด้านเทคโนโลยี  
    ๒) องค์ประกอบของผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ๗ องค์ประกอบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ
การวิจัย 

 

๒.๖.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 

ผู้วิจัยได้ค้นคว้า ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม  
จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้ 

ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ ท าการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองที่พึงประสงค์ใน
ยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบว่า 

ข้อแรกพบว่า คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองที่พึงประสงค์ในตะวันตกและตะวันออกมี
ส่วนที่เหมือนกันคือ ๑. มุ่งตัวผู้น าทางการเมืองการปกครองเป็นส าคัญใส่ใจกับการเข้าสู่อ านาจ  
ใช้อ านาจ และสืบต่ออ านาจ ๒. ส่งเสริมให้มีการฝึกฝนและทดสอบผู้ที่จะขึ้น มาเป็นผู้น าทางการเมือง 
ส่วนที่ต่างกันคือ ๑. ตะวันออกเน้นจริยศาสตร์มากกว่าตะวันตก จริยธรรมส าหรับผู้น าทางการเมือง 
มีถึง ๑๘ ประการ ตะวันตกมีเพียง ๖ ประการ ๒.ตะวันออกกล่าวการขัดเกลาภายในของมนุษย์ไว้
อย่างเป็นระบบ ในขณะที่ตะวันตกกล่าวการจัดระเบียบภายนอกไว้อย่างเป็นระบบ 

ข้อสองพบว่า แนวคิดคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองที่ได้จากพระไตรปิฎกมี ๖ ประการ
คือ  

๑. ผู้น าทางการเมืองผ่านการเตรียมพร้อมก่อนเป็นผู้น าทางการเมือง คือ ฝึกตนด้วย
การศึกษาศีล สมาธิ และปัญญา การเจริญกัมมัฏฐาน เจริญสติในชีวิตประจ าวัน และมีความปรารถนา
ที่จะเป็นผู้น าที่ท าเพ่ือผู้อื่น ท าให้สามารถเป็นคนดีที่ปกครองด ี

๒. เมื่อใช้อ านาจทางการเมืองคือ สอนและเผยแพร่ศีล   รักษาศีลอุโบสถในวันพระใหญ่ 
ปฏิบัติจักกวัตติวัตร   คือยุทธศาสตร์สร้างคนดี ดูแลชีวิตตน ช่วยคนอ่ืน 

๓. เมื่อลงจากอ านาจทางการเมือง ให้บวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติกัมมัฏฐาน เผยแผ่พุทธ
ธรรมและเป็นที่ปรึกษาของผู้น าทางการเมืองรุ่นต่อไป 



 

๑๐๑ 
 

 . การแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริงคือ ถ้าสาเหตุที่แท้จริงคือความยากจน ผู้น าทาง
การเมืองแก้ความขาดแคลนของประชาชนได้ แต่แก้ความอยากรวยของประชาชนไม่ได้ 

 .สร้างทีมงานที่ปรึกษาเป็นนักปราชญ์ทรงความดี 
๖.สร้างพรรคการเมืองและเครือข่ายของคนดีให้เต็มพ้ืนที่ปกครอง เพ่ือเป้าหมายคือท าให้

ประชาชนเบิกบานในความดีของรัฐบาล คือรัฐบาลที่มีกุศลกรรมบถ ๑  ประการครบถ้วน๑๑๗ 
 

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตาม
แนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า 

1. บุคคลากรที่ท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล สังกัดสานักงานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 เป็นเพศชายจ านวน 150 คน คิด เป็นร้อยละ 
37.6 ประชากรส่วนใหญ่ มีอายุ 39 – 46 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 ซึ่งส่วนใหญ่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 ประชากรที่เป็นเจ้าหน้าที่มี
จ านวนมากที่สุด คือ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 นอกจากนี้ยัง พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 
การท างาน 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.8 และส่วนใหญ่ไม่ เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร  
มีจ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 

2. หลักธรรมทางพุทธศาสนาและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรี  
ใน มหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ มีความรอบรู้ในการ
ท างาน ควรศึกษาเพ่ิมเติมให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความ
ยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตากรุณาสูง ซื่อสัตย์ จริงใจ นอกจากนี้ต้องมีความสามารถในการ
ประสานงานดี บุคลิกภาพอบอุ่น มีจิตใจกว้างขวาง รักเพ่ือนร่วมงานเหมือนญาติ รู้จักยอม ให้อภัยคน
ง่ายไม่หนีปัญหา ผู้บริหารควรยึดหลักอริยสัจ 4  

3. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรี ในมหา 
วิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านจักขุมา 
ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการวางแผน คิดต่าง พัฒนา  
มีสติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณดี ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ นโยบายใหม่ 2) องค์ประกอบด้านวิธุโร ประกอบด้วย 
ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพในการท างาน มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร ค านึงถึงความสามารถและ 
ปัจเจกบุคคล มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน มีความยืดหยุ่นสูง จัดให้มีการประชุมเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง นาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน ทักษะในการสื่อสารดี และมีความสามารถใน
การท างานเป็นทีม 3) องค์ประกอบด้านนิสสยสัมปันโน ประกอบด้วย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพ
ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย มีความสามารถครองใจคน  

                                                           
๑๑๗ณัฏฐวัฒน์  สุดประเสริฐ, “คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธสาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



 

๑๐๒ 
 

ให้ค าแนะน าช่วยเหลือประสานให้องค์การเกิดความสามัคคี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เมตตา กรุณา 
ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต๑๑๘ 

     วรภาส  ประสมสุข ท าการวิจัยเรื่อง หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 
ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารศึกษา มีจ านวน ๒๑ หลักธรรม  
แยกตามหลักการครองตน การครองคน และการครองงาน ได้ดังนี ้     

การครองตน สอดคล้องกับ ๑๙ หลักธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ  
ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ กุศลมูล ๓ สันโดษ ๓ สุจริต ๓ 
อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม   พรหมวิหาร   สังคหะวัตถุ   อธิษฐานธรรม    เบญจธรรม  
พละ   กัลาณมิตตธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ และทศพิธราชธรรม 
   การครองคน สอดคล้องกับ ๑  หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ 
ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท าให้งาม ๒ กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม    
พรหมวิหาร   สังคหะวัตถุ    กัลาณมิตตธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗  
อริยทรัพย์ ๗ และทศพิธราชธรรม 
   การครองงาน สอดคล้องกับ ๑  หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ 
ธรรมท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ สุจริต ๓ อิทธิบาท   พละ   ฆราวาสธรรม    
สังคหะวัตถ ุ  และสัปปุริสธรรม ๗  
     นอกจากนี้ยังพบว่า มีจ านวน ๗ หลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษา 
ด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมอันท า
ให้งาม ๒ สุจริต ๓ ฆราวาสธรรม   สังคหวัตถ ุ  และสัปปุริสธรรม ๗๑๑๙ 

ไพโรจน์  พรหมมีเนตร ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา
ตามหลักพุทธธรรม ผลการวิจัยพบว่า  

๑. องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม 
พบว่ามี ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑) หลักการพัฒนา ๒) ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา ๓) เป้าหมาย
การพัฒนา 
   ๒ . รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม  พบว่า มี ๓ 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑) หลักการพัฒนา ใช้หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย อธิศีลสิกขา (ศีล) อธิจิตต
ศึกษา (สมาธิ) และอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) ๒) ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน 
ได้แก่ ปริยัติ (การศึกษา) ปฏิบัติ (การปฏิบัติ สีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา) ปฏิเวธ  
(ผลการพัฒนาจากการศึกษา และปฏิบัติ)  ๓) เป้าหมายการพัฒนา ภาวะผู้น าทางการศึกษา 

                                                           
    อภิษฎาข์ ศรีเครือดง,“รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๑๙ วรภาส ประสมสุข, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์ การศึกษาดุษฎี

บัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙). 



 

๑๐๓ 
 

ตามหลักพุทธธรรม และผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลัก 
พุทธธรรม พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ระดับมาก 
   ๓. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า  
มีความเป็นประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้พัฒนาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด๑๒  

 ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ผลการวิจัย
พบว่า แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมี
พุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎี 
ที่ใช้ในการพัฒนาโดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยธรรม และระดับโลกุตรธรรม 
ส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้น ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมายที่
การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ใช้ปัญหาของมนุษย์คือ “ทุกข”์ เป็นตัวตั้ง ใช้หลักธรรม อริยสัจ   เป็นหลัก
คิดในการพัฒนา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้น จะมีสามประการคือ (๑) 
ท าให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ  (๒) มีจริยธรรมคุณธรรมในการ
ด ารงชีวิต และ (๓) พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุดคือ การพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง สู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี ๓ องค์ประกอบการพัฒนา คือ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่ม 
และการพัฒนาในระดับองค์การ เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธมีปฏิสัมพันธ์กับ
บริบท จึงท าให้องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายขององค์การที่เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธ
เศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ประกอบด้วยกระบวนทัศน์
การพัฒนาเพ่ือผลงงาน กระบวนทัศน์การพัฒนา เพ่ือการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกิยธรรม 
และกระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลและระดับ
องค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธได้ด้วย๑๒๑ 

ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ  ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
องค์การเชิงบวก ผลการวิจัยพบว่า ๑) นิยามความหมายของภาวะผู้น าเชิงพุทธ หมายถึง กระบวนการ 
ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามใช้ สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของตนชี้น า ผลักดันให้
บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจ กระตือรือร้นในการท าสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนต้องการ และพา
กันไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม ๒) ปัจจัยที่ท าให้ผู้น าเกิดภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การ
เชิงบวก  คือ การที่ผู้น าเชิงพุทธยึดหลักธรรมาธิปไตยในการปกครอง โดยแบ่งแยกออกเป็น \๒ 
หลักธรรมใหญ่ ๆ ดังนี้ (๑). หลักไตรสิกขา ๓ ซึ่งประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา และ (๒). 
หลักพรหมวิหาร   ซึ่งประกอบไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาในการบริหารจัดการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และการปกครองโดยยึดหลักภาวะผู้น าเชิงพุทธส่งผลต่อพฤติกรรม
                                                           

๑๒๐ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม”,
วิทยานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒). 

๑๒๑ ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร์), (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐). 



 

๑๐๔ 
 

องค์การเชิงบวก สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น คือ ส่งผลต่อตนเอง ส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ส่งผลต่อองค์การ อธิบายได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวกที่มีต่อตนเอง 
(ตัวผู้บังคับบัญชาเองนั้น) ได้แก่ จิตใจสงบ และเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ ท างาน
ด้วยความเต็มใจ และศรัทธาในตัวผู้น า และส่งผลต่อองค์การ ได้แก่ เกิดพฤติกรรมองค์การเชิงบวก 
และเสริมสร้างความสุขในที่ท างาน ๓) ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าเชิง
พุทธจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงาน จ านวน 185 คน แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น า
เชิงพุทธสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี  หรือโมเดลมีความเที่ยงตรงซึ่งมีค่าสถิติ  Chi-
square = 0.54, df =1, P-value = 0.460, RMSEA = 0.000 และผลจากการฝึกอบรมภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธ พบว่า ระดับคะแนนภาวะผู้น าเชิงพุทธ ในการทดลองทั้ง ๓ ระยะมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. ๑ โดยหลังจากการฝึกอบรมแต่ละครั้ง พนักงานจะมีคะแนนภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธสูงขึ้น๑๒๒ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักบริหารตามหลักพุทธธรรม สรุปได้ว่า 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมนั้น มีความใกล้เคียงกับการพัฒนาภาวะผู้น าในองค์กร และ 
ได้เพ่ิมเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเข้ามา กล่าวคือ  
  ๑. หลักการพัฒนา  ได้แก่ การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา 
  ๒. ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา ได้แก่ หลักปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 
  ๓. เป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

ตารางท่ี ๒.๑๘   งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
 

นักวิชาการ/นักวิจัย 
 

สิ่งท่ีค้นพบ 

ณัฏฐวัฒน ์ สุดประเสริฐ, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕). 

   ๑. คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองที่พึงประสงค์ในตะวันตกและ
ตะวันออกมีส่วนที่เหมือนกัน 
   ๒. แนวคิดคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองที่ได้จากพระไตรปิฎกมี ๖ 
ประการ 

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง,  
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 

    รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ ตามแนวพุทธของ
ผู้บริหารสตรี ในมหา วิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านจักขุ    2) 
องค์ประกอบด้านวิธุโร   3) องค์ประกอบด้านนิสสยสัมปันโน  

                                                           
๑๒๒ ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ,“ภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก”,วิทยานิพนธ์ดุษฎี

บัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

,๒๕๕๘). 

 



 

๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๘  งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/นักวิจัย 
 

สิ่งท่ีค้นพบ 

วรภาส ประสมสุข,  
 (มหาวิทยาลัยนเรศวร
, ๒๕๔๙). 

    หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม  มีหลักพุทธธรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษา มีจ านวน ๒๑ หลักธรรม  
แยกตาม 
    การครองตน สอดคล้องกับ ๑๙ หลักธรรม 
    การครองคน สอดคล้องกับ ๑  หลักพุทธธรรม 
    การครองงาน สอดคล้องกับ ๑  หลักพุทธธรรม 

ไพโรจน์ พรหมมีเนตร, 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๔๒). 

    รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม  
มี ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
    ๑) หลักการพัฒนา ใช้หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย อธิศีลสิกขา (ศีล) 
อธิจิตตศึกษา (สมาธิ) และอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา)  
    ๒) ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ปริยัติ 
(การศึกษา) ปฏิบัติ (การปฏิบัติ สีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญา
ภาวนา) ปฏิเวธ (ผลการพัฒนาจากการศึกษา และปฏิบัติ)   
    ๓) เป้าหมายการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม 
และผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลัก
พุทธธรรม พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้
ระดับมาก 

ฌาน ตรรกวิจารณ์, 
(มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๐). 

    แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรม     
เป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรู้ และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎี ที่ใช้ในการ
พัฒนาโดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยธรรม และ
ระดับโลกุตรธรรม  

ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ,

ดุษฎีบัณฑิต, (๒๕๕๘)  

 

   ปัจจัยที่ท าให้ผู้น าเกิดภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การ
เชิงบวก  คือ การที่ผู้น าเชิงพุทธยึดหลักธรรมาธิปไตยในการปกครอง โดย
แบ่งแยกออกเป็น ๒ หลักธรรมใหญ่ ๆ ดังนี้  
    (๑). หลักไตรสิกขา ๓ ซึ่งประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา และ      
    (๒). หลักพรหมวิหาร   ซึ่งประกอบไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา 

 

 

 

 



 

๑๐๖ 
 

๒.๖.  งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้ 
 จิดาภา เร่งมีศรีสุข ท าการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง ผลการวิจัย พบว่า  
๑. สภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (   = ๓. ๗) อยู่ ในระดับปานกลาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางมีค่าเฉลี่ย (  = ๓. ๒) อยู่ในระดับมาก และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ย (  = ๓.  ) อยู่ในระดับปานกลาง 

๒. รูปแบบจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง 
ประกอบด้วยคุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล ๓ ด้าน เพ่ือการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน ท าให้เกิด รูปแบบเชิงบูรณาการ
ของจริยธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใสในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน รูปแบบเชิง
บูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน 
และรูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมในงานบริหาร งานบริการ และ
งานสนับสนุน 

๓. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตภาคกลางมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ คือ“จริยธรรมาภิบาลงานปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนางานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” พันธกิจ คือ การเสริมหนุนกิจการขององค์กรทุกมิติงาน 
ให้มีจริยธรรมาภิบาลสูงขึ้น สร้างเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที ่
รับผิดชอบในการก ากับดูแลพฤติกรรมการท างานของบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการสร้าง
ค่านิยมและจิตส านึกธรรมาภิบาล (Good Governance Mind) ให้เกิดกับบุคลากรทุกคนในองค์กร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บริการต่อประชาชนโดยองค์กรที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยมีเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ เพ่ือให้ระบบการบริหารงานที่มีความเป็นธรรมาภิบาล ด้วยหลักความโปร่งใส หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม เพ่ือให้ระบบการบริการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเป็นธรรมาภิบาลด้วยหลักการความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม และ
เพ่ือให้ระบบงานสนับสนุนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นธรรมาภิบาลด้วยหลักการความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม กระบวนการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็น
องคก์รที่มีความเป็นจริยธรรมาภิบาล ประกอบด้วย กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสงานบริหาร กลยุทธ์
การสร้างความโปร่งใสการบริการประชาชน กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสในงานสนับสนุน กลยุทธ์
การสร้างการมีส่วนรวมในงานบริหาร กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริการประชาชน กลยุทธ์
การสร้างการมีส่วนร่วมในงานสนับสนุน กลยุทธ์การสร้างความรับผิดชอบในงานบริหาร กลยุทธ์การ



 

๑๐๗ 
 

สร้างความรับผิดชอบในการบริการประชาชน และกลยุทธ์การสร้างความรับผิดชอบในงาน
สนับสนุน๑๒๓ 

สุรินทร์ธร ศิธรกุล ได้ท าการวิจัย เรื่อง  ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลวิจัยพบว่า 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และแนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งมากที่สุดคือด้านหลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือหลักความคุ้มค่า ส่วนความคิด
เห็นของประช าชนใน ต่อก ารบริหารงานตามหลักสูตรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ซ่ึงด้านที่มากท่ีสุดคือ หลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือดา้นหลักการมีส่วนร่วม  

แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือการพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED Model ” ที่มี
ความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ Social ability มีสังคมที่ดี Human relation ผู้น าจะต้อง
ตระหนักในคุณค่ าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง Ability มีความรู้ ความสามารถการใช้สติปัญญา
นั้นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ Director มีศิลปะในการปกครอง คือ มีจิตส านึก
เกิดข้ึนในตัวของผู้น า Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ Developer เป็นนักพัฒนามืออาชีพ๑๒  

บุญแสง  ชีระภากร  ได้ท าการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนทิ้งถิ่น ผลวิจัยพบว่า ๑) ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท 
มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น ามากที่สุด รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง แบบมีส่วนร่วม และแบบส่งเสริม 
ตามล าดับ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภาวะผู้น าแบบบี้น ามากที่สุดรองลงมา คือ 
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒) ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนทิ้งถิ่น 
ทุกช่วงอายุ ทั้งเพศหญิงและเพศชายในทุกระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ท างาน  
ในองค์การปกครองส่วนทิ้งถ่ินมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น ามากที่สุด รองลงมาคือ แบบปล่อยวาง และ
แบบมีส่วนร่วมและยิ่ งมีประสบการณ์การท างานมากขึ้น การตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชนยิ่งลดลง ๓) ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนทิ้งถิ่นส่วนใหญ่บริหารงานโดยค านึงถึง 
มิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่ในมิติความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย และ 

                                                           
๑๒๓ จิดาภา เร่งมีศรีสุข, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

ภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒  ๗). 

๑๒  สุรินทร์ธร ศิธรกุล,“ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒  ๖). 



 

๑๐๘ 
 

การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทิ้งถิ่นนั้น มีผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องงถิ่น
ค านึงถึงน้อยกว่ามิติอ่ืน  ) เมื่อควบคุมตัวแปรระยะเวลาที่เคยท างานในองค์การปกครองส่วนทิ้งถิ่น 
มาก่อน ประเภทผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน ๓ มิติ คือ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และความซื่อสัตย์
เป็นธรรม โปร่งใส ส่วนรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับ
การบริหารงานใน ๓ มิติ คือ การค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลร่วมกัน  
ต่อการบริหารงาน๑๒  

วิทยา จิตนุพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยและภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย” พบว่า ๑) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นด้วย
เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อ
ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ๒) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยและภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ กับภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อายุของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และพฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓) ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และพฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนปัจจัยที่ส่งผล
ทางอ้อมต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาด ารงต าแหน่งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการส่งผลผ่าน
ตัวแปรพยากรณ์ตัวอ่ืน ๔) การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการ
พัฒนาในขณะปฏิบัติงาน คือ ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก นอกจากนี้แล้ววิธีการพัฒนาภาวะ ผู้น า

                                                           
๑๒๕ บุญแสง  ชีระภากร, “ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนทิ้งถิ่น”,

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒). 



 

๑๐๙ 
 

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้อีกคือการพัฒนานอกสภาพการท างาน เช่น การ
ฝึกอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ๑๒๖ 

ศิริรัตน์ คลังเย็น ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรร
มาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลวิจัยพบว่า  

๑. การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการ การให้บริการ การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ๖ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) หลักนิติธรรม  
๒)หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบ ๖) หลักความ 
คุ้มค่า และการใช้หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑). ทาน ๒).ศีล ๓).ปริจจาคะ  
๔). อาชวะ ๕). มัททวะ ๖). ตปะ ๗). อักโกธะ ๘). อวิหิงสา ๙). ขันติ ๑๐). อวิโรธนะ และทฤษฎีการ
บริหารมาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. รูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พบว่ารูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้วยตัวแบบ 
SIRIRAT Model ได้แก่ Service mind, Integration, Responsibility, Importance, Result, 
Achievement, Transparency. 

Service mind ได้แก่ การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นๆ ตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต การบริการสาธารณะถือเป็นบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งของท้องถิ่น เมื่อประชาชน 
มีความเดือดร้อน จะต้องด าเนินการแก้ปัญหาให้อย่างทันท่วงที 

Integration ได้แก่การท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ 
และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

Responsibility ได้แก่ความรับผิดชอบร่วมกับระบบการบริหาร ความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กัน เพราะองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนินงานโดยรับผิดชอบต่อหลักกฎหมายและต่อ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

Importance ได้แก่การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร การให้บริการสาธารณะโดย 

                                                           
๑๒๖ วิทยา จิตนุพงศ์, “องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔).   



 

๑๑๐ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ เพ่ือให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพตรงตามความต้องการ 
ของประชาชน 

Result ได้แก่ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจตลอดจนได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีมากจากการบริหารจัดการขององค์กร 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มงาน 

Achievement ได้แก่การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยใหก้ารบริหารการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน 

Transparency ได้แก่ กระบวนการท างานกฎเกณฑ ์กติกา มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา 

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ประชาชนสามารถเข้าถึง และ 
ทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ๑๒๗ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า  มีความสอดคล้องกัน 
ในการศึกษาถึงนักบริหาร ที่มุ่งศึกษาถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ พฤติกรรมของการเป็นผู้น าที่ดี และ
การน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ  ซึ่งหลักธรรมตามที่ได้ศึกษามานั้น  
ได้ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมเหล่านั้น  
ได้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง คือ เพ่ือพัฒนาตนเองที่มีความสัมพันธ์กับคนในองค์กร และ เพ่ือที่จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์การ  เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
    ศิริรัตน์ คลังเย็น, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒  ๗). 
 



 

๑๑๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๙ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

นักวิชาการ/นักวิจัย 
 

สิ่งท่ีค้นพบ 

จิดาภา เร่งมีศรีสุข, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒  ๗). 

    รูปแบบจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาค
กลาง ประกอบด้วยคุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล ๓ ด้าน เพ่ือการ
พัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานบริหาร 
งานบริการ และงานสนับสนุน ท าให้เกิด รูปแบบเชิงบูรณาการของจริย
ธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใสในงานบริหาร งานบริการ และงาน
สนับสนุน รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านความ
รับผิดชอบในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน และรูปแบบเชิง
บูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมในงานบริหาร งาน
บริการ และงานสนับสนุน 

สุรินทร์ธร ศิธรกุล 
 (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒  ๖). 

   การพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED Model ” ที่มีความสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ Social ability มีสังคมที่ดี Human relation 
ผู้น าจะต้องตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง Ability 
มีความรู้ ความสามารถการใช้สติปัญญานั้นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ Director มีศิลปะในการปกครอง คือ มีจิตส านึกเกิดขึ้น
ในตัวของผู้น า Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ Developer เป็น
นักพัฒนามืออาชีพ 

บุญแสง  ชีระภากร,  
(มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,๒๕๕๒). 

   ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนทิ้งถ่ินส่วนใหญ่บริหารงานโดยค านึงถึง 
มิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็น
ธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่ในมิติ
ความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย และการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นค านึงถึงน้อยกว่ามิติอ่ืน 

วิทยา จิตนุพงศ์,  
( มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๔).   

   รูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ารูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ
ตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกิดขึ้นได้
นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้วยตัวแบบ 
SIRIRAT Model ได้แก่ Service mind, Integration, Responsibility, 
Importance, Result, Achievement, Transparency. 

 

 



 

๑๑๒ 
 

๒.  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมในบทที่ ๒ เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีแนวคิด ทฤษฏีภาวะผู้น า หลักพุทธ
ธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และงานวิจัย 
ที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมาแล้วจึ งก าหนดรูปแบบกรอบแนวคิดการวิจัย  (Conceptual 
Framework) ด้วยการบูรณาการความคิด ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดหลัก 
ในการวิจัย ได้แก่  

 ๑. สภาพทั่วไป และคุณลักษณะของภาวะผู้น าของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล   
ได้แก่  
  ๑.๑ ผู้บริหาร และ การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.๒ คุณลักษณะของภาวะผู้น าของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้าน 

 ๑. บุคลิกภาพ (Personality) 
  ๒. คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) 
  ๓. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) 

 ๒. หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑. ไตรสิกขา    ศีล สมาธิ ปัญญา 
๒. สังคหวัตถุ     ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 
๓. อิทธิบาท     ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๓ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

แผนภาพที ่๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

การพัฒนาภาวะผู้น าตาม หลัก

พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก 

- คุณลักษณะภาวะผู้น า 

  ด้านบุคลิกภาพตามหลัก  

  ไตรสิกขา 

- คุณลักษณะภาวะผู้น า    

  ด้านสังคมตามหลักสังคหวัตถุ 

- คุณลักษณะภาวะผู้น า   

  ด้านความรู้ความสามารถ 

  ตามหลักอิทธิบาท 

 
 

๑. สภาพทั่วไป และคุณลักษณะของภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล   ได้แก่  
    ๑.๑ ผู้บริหาร และ การบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
   ๑ .๒  คุณลั กษณะของภาวะผู้ น า ของผู้ บ ริ ห า ร 
ในองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้าน 
          ๑. บุคลิกภาพ (Personality) 
          ๒. คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) 
          ๓. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) 

 

๒. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น า 
    ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑. การครองตน ตามหลักสิกขา ๓ ศีล สมาธิ ปัญญา 
   ๒. การครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ทาน ปิยวาจา     
       อัตถจริยา สมานัตตตา 
   ๓. การครองงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ     
       จิตตะ วิมังสา 
      

 
 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก”  ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method 
Research) กล่าวคือใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และ
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยไว้
เป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรกจะท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) เพ่ือให้ทราบถึง
ประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่
ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก  
(In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงอุปนัย (Analytic induction)     
ส่วนที่สองการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ 
ข้อมูลและวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับข้อมูลในเชิงคุณภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การ
วิจัยเป็นไปตามระเบียบ วิธีการ ผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ ดังนี้  

๓.  รูปแบบการวิจัย        
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง / ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ     
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย      
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) และประเมินการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ บุคลากร 
                                                           

 
 พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

ประชากรธุรกิจ จ ากัด, ๒๕๕๘),หน้า ๒๒๓. 
 



  ๕ 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งฝ่ายการเมือง และ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือยืนยันการ
น าเสนอการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล โดยด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับปัญหาและครอบคลุมความคิดการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้  

๓. .  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  
๓. .๒ การรวมรวมข้อมูลสภาพการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
    ) การวิเคราะห์เอกสาร  
  ๒) การรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาภาวะผู้น า และหลักธรรมที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาภาวะผู้น า 
๓. .๓ วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

(Factor analysis) และวิธีวิเคราะห์เนื้อหา  
๓. .๔ สรุปผลการศึกษา การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง / ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ซึ่งเน้นการวิจัย
เชิงคุณภาพเป็นหลัก และน าผลการวิจัยเชิงปริมาณมาสนับสนุน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่ง ดังนี้ 

๓.๒.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยศึกษาจากประชากร
ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ ทั้งสิ้น จ านวน  ๘ ท่าน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

  ) กลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
selection)๒  

     . ) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกหรือรองนายก   
           องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ ท่าน   

      .๒) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลฝ่ายการเมือง ได้แก่ ประธานสภา หรือ 
    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ ท่าน          

     .๓) ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝ่ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ท่าน  

     .๔) ผู้อ านวยการส่งเสริมท้องถิ่น จังหวัด จ านวน   ท่าน  

                                                           
๒ สุรพล พรมกุล.ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์,(กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,๒๕๕๔),หน้า๘๒. 
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๒) กลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้านการบริหารองค์การและภาวะผู้น า  หรือ ผู้ที่เป็น
นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านองค์การและภาวะผู้น า จ านวน ๖ ท่าน 

๓) ผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดใช้เป็นแหล่งข้อมูล 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ มีจ านวน ๖ ท่าน โดยได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
จากผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ) จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ 
๒) มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ 
๓) มีต าแหน่งทางการบริหารในคณะสงฆ์ หรือ 
๔) มีผลงานทางพระพุทธศาสนาเผยแพร่เป็นที่ปรากฏ 

  ๔) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจก
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรทีศ่ึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร ในองค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง จ านวน ๗๖ 
แห่ง๓ จ านวน ๒,๕ ๗ คน๔ เพ่ือยืนยันการการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๔๕ ท่าน ตามสูตรของ 
ทาโร่ ยามาเน่ ๕ ดังนี้   
     n =    N 
       1+Ne2 

   เมื่อ  n = ขนาดตัวอย่าง 
     N = ขนาดประชากร 
     e = ความคลาดเคลื่อน 
 

ประชากร  (บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน    ๒,๕ ๗   คน 
 
 

                                                           
๓ ส่วนวิจัยและพัฒนำระบบรูปแบบและโครงสร้ำง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกระทรวง 

มหำดไทย,[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp . [๖ มิ.ย.. ๒๕๕๘]. 
 

 
 จ ำนวนพนักงำนลูกจ้ำงของ อปท. พิษณุโลก : ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : Saranluck Ongwan <riffcake_2@hotmail.co.th>. 
(๘ มีนาคม ๒๕๖๐) 

๕ พิสณุ ฟองศรี.กำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุภาการพิมพ์ 
จ ากัด, ๒๕๕๓),หนา้ ๙๙. 
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2,517 
     1+2,517 x 0.052 

=         2,517 
          7.2925 

       =        345 
กลุ่มตัวอย่าง (บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน   ๓๔๕ คน 

ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling)๖ ดังนี้ 
๑) แบ่งพ้ืนที่โดยใช้อ าเภอ ๙ อ าเภอเป็นพื้นที่ในการแบ่ง ซึ่งแบ่งเป็น ๙ กลุม่  
๒) ในแต่ละอ าเภอ ท าการสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่มีจ านวนบุคลากรมากที่สุด จ านวน ๑ แห่ง 
๓) สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร

ในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ละอ าเภอ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๓.๑  
 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ที ่ หน่วยงำนที่ใช้ในกำรวิจัย 
จ ำนวน

ประชำกร 
จ ำนวน 

กลุ่มตัวอย่ำง 
   อ าเภอเมือง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ 578 ๗๙ 
๒  อ าเภอวังทอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา 236 ๓๒ 
๓  อ าเภอบางระก า ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงสงคราม 178 ๒๔ 
๔  อ าเภอบางกระทุ่ม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลนครป่าหมาก 339 ๔๗ 
๕ อ าเภอนครไทย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะท้าว 109  ๕ 
๖ อ าเภอชาติตระการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง ๔๔๒ ๖  
๗ อ าเภอวัดโบสถ์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด ๑๕๑ ๒  
๘ อ าเภอพรหมพิราม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภิรมย์ ๓๔๔ ๔๗ 
๙ อ าเภอเนินมะปราง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง 140  ๙ 

รวม ๒,๕๑๗ ๓๔๕ 

 

 
                                                           

 
 พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

ประชากรธุรกิจ จ ากัด, ๒๕๕๘), หน้า  ๓๖. 
 



  ๘ 
 

การเลือกประชากรในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเป้าหมาย  
ขั้นที่ ๒ ท าการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ ที่ต้องการสุ่มและท าการหา

จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องสุ่ม โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random sampling) 
โดยใช้สูตรดังนี้  

จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม/ชั้น  = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด X จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มชั้น  
จ านวนประชากรทั้งหมด  

ตำรำงท่ี ๓.๒ แสดงการหาจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ที ่ พื้นที่ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

   จ านวนตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง   ๓๔๕ X ๕๗๘                 
๒๕ ๗ 

๗๙ 

๒  จ านวนตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวังทอง ๓๔๕ X 236         
๒๕ ๗ 

๓๒ 

๓  จ านวนตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางระก า ๓๔๕ X 178 
๒๕ ๗ 

๒๔ 

๔  จ านวนตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางกระทุ่ม ๓๔๕ X 339
๒๕ ๗ 

๔๗ 

๕ จ านวนตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอนครไทย ๓๔๕ X 109
๒๕ ๗ 

 ๕ 

๖ จ านวนตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอชาติตระการ ๓๔๕ X ๔๔๒ 
๒๕ ๗ 

๖  

๗ จ านวนตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวัดโบสถ์ ๓๔๕ X ๑๕๑ 
๒๕ ๗ 

๒  

๘ จ านวนตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพรหมพิราม ๓๔๕ X ๓๔๔ 
๒๕ ๗ 

๔๗ 

๙ จ านวนตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเนินมะปราง ๓๔๕ X 140 
๒๕ ๗ 

 ๙ 

  รวมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ง ๙ อ ำเภอ ๓๔๕ 

 
จากตารางที่ ๓.๒ จ านวนกลุ่มตัวอย่างจาก ๙ อ าเภอ การค านวณ จ านวน ๓๔๕ คน 



  ๙ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแต่ละขั้น รวมทั้งหมด ๒ ประเภท ได้แก ่
(๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ  
   ) ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้  

  ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
  ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
  ๔) สร้างเครื่องมือ  
  ๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  
  ๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  
  ๗) ปรับปรุงแก้ไข  
  ๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล กับ

กลุ่มตัวอย่าง 

(๒) ลักษณะของเครื่องมือ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
(๑) แบบสัมภำษณ์ (Interview) เป็นการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

เพ่ือให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือผู้น าองค์การ หรือนักวิขาการในสถาบันอุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม โดยได้ก าหนดข้อค าถามที่เป็น
ประเด็นเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น า
ตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

 
 



 ๒๐ 
 

(๒) กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้
ในการสัมภาษณ ์ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามมาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์และนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
การสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือเชิงคุณภาพ เพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการหาค าตอบการวิจัยที่ก าหนดไว้ และน าสู่การวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าและ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม และ 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบและยืนยันการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างเป็นแบบสอบถามเชิง
ปริมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ตอนที่   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ หรือการตรวจสอบรายการ (Check List)   

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ตามกรอบการวิจัย ที่ได้พัฒนาขึ้นและก าหนดแบบสอบถาม ๕ ระดับ  

ก าหนดระดับในการแปลผลโดยคิดจากการใช้สูตรหาค่าอันตรภาคชั้น คือ  

ช่วงห่างของคะนนแต่ละช่วง   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  

                          จ านวนชว่งชั้น  
แทนค่า   =  5 - 1  =  0.8  

  5  
สามารถแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ยได้ ๕ ระดับ แต่ละระดับมีขนาดระยะช่วง คือ ๐.๘ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย   .๐๐ -  .๘๐  หมายความว่า  การพัฒนาภาวะผู้น าในระดับน้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย   .๘  - ๒.๖๐  หมายความว่า  การพัฒนาภาวะผู้น าในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย  ๒.๖  - ๓.๔๐  หมายความว่า  การพัฒนาภาวะผู้น าในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย  ๓.๔  - ๔.๒๐  หมายความว่า  การพัฒนาภาวะผู้น าในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย  ๔.๒  - ๕.๐๐  หมายความว่า  การพัฒนาภาวะผู้น าในระดับมากที่สุด  



 ๒  
 

โดยศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่  

 ) หลักการครองตน ตามหลักสิกขา ๓  ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 
๒) หลักการครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตภจริยา สมานัตตตา 
๓) หลักการครองงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ตอนที่ ๓ เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) 
เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นส่วนตัว  

(๓) กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ  

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  ( ) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

เครื่องมือที่สร้างไว้  
  (๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธาน

และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  
ดร. บุษกร วัฒนบุตร  ดร.พงศพัฒน์ จิตตานุรักษ์ และ ดร. อนุวัต กระสังข์ และเพ่ือพิจารณาทั้งใน
ด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of 
Item-Objective Congruent: IOC) โดยแทนค่าในสูตรดังนี้ ๗ 

ใช้สูตร   IOC  =   

IOC คือ   ดัชนีความสอดคล้อง 
R คือ   คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ   

 ΣR คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
 N คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC (Index of Item Objective Congruency) ๐.๖ -  .๐๐ มาใช้
เป็นข้อค าถาม และ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างค าถามแต่ละข้อและวัตถุประสงค์  

                                                           
๗ สุรพล  พรมกลุ. ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์. กรุงเทพมหานครฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๔. 
 



 ๒๒ 
 

  (๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ ชุดเพ่ือ 
หาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)๘ ได้ค่าความเชื่อม่ัน  เท่ากับ .๙๘๒ 

  (๔) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย  

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพมีข้ันตอนดังนี้  
 ) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ แหล่งข้อมูลที่เก็บจากภาคสนามโดยการ

สัมภาษณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้น า
องค์การ หรือนักวิขาการในสถาบันอุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา 

๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า และผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  

( ) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก  
(In–depth Interview) แยกระหว่างกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นผู้บริหารกับส่วน
ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรง และ
สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่  

(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ที่ เกี่ยวข้อง นักวิชาการหรือผู้น าองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พระพุทธศาสนาที่จะเข้าสัมภาษณ์  

                                                           

  ๘ Cronbach, Lee J., Aptitudes and Instructional Methods. A Handbook for Research 
on Interactions, (New York: Wiley & Sons, 1971), p. 213. 
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(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ที่
เกี่ยวข้อง นักวิชาการหรือผู้น าองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
โดยก าหนดวันที่จะไปขอเข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  

กำรสัมภำษณ์ (Interview)  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง
สามกลุ่ม โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  

๑) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมกันนั้น ผู้วิจัย
จะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง 
เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์  

๒) ขั้นด ำเนินกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นข้อมูลในการวิจัยเท่านั้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ
หรือผู้น าองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว จ านวน  ๘ ท่าน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น า ภาวะผู้น า และหลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น า โดยเลือกแบบเจาะจง ได้แก่  

 . นายธวัช สิงหเดช   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก 
๒. นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก 
๓. นายคุณาธิป  มาดหมาย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ 
๔. นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ 
๕. นางสาวปัทมา  สืบสายอ่อน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์  
๖. นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

๗. พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์  ประธานสถาบันศึกษาเพ่ือการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน 
๘. นายสมชาย  เทพรักษ์  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลก 
๙. นางบุษบา  ศักรางกูร ผู้อ านวยการฑัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  
 ๐. นายสมภพ  นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
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  . นายอนันต์  แตงหมี  ผู้บริหารทีมฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง 
 ๒.นายวิโรจน ์จิรัฐิติกาลโชติ   ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ฯ  
 ๓. พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 ๔. ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 ๕. พระครูพิพิจจารุธรรม, ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 ๖. พระครูพิทักษ์ชินรัตน์, ดร. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา 
 ๗. รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ๘. นายวัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณมีขั้นตอนดังนี้  

ผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
( ) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม  
(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรง และ

สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้หรือไม่  
(๓) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลของบุคลากรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

(๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วยตนเอง  

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิควิจัย ได้แก่ 
๓.๕.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้  
  ) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา  
 ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 

(Analytic induction)๙ โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา

                                                           
 

 พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , หน้า ๒๒๓. 
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ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง  ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไป
พร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง  ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใด
วิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง  ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบ
ค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้นามาวิเคราะห์เพื ่อหาความ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาและยืนยันการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ใช้สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ได้แบ่งดังนี้  

ตอนที่   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนา
ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผู้ศึกษาก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดังนี้ ๐ 

มากที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 
มาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน 
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓ คะแนน 
น้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ ๒ คะแนน 
น้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ   คะแนน 

                                                           
 ๐ พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ ),หน้า ๔๗. 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก  
๒. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ๓. เพ่ือน าเสนอ
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 
๑๘ ท่าน และได้แจกแบบสอบถามบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๓๔๕ ท่าน เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทั้งนี้ผลการวิจัยได้น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

๔.๑ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

๔.๒ ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

๔.๒.๑ สภาพทั่วไปของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.๒.๒ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ 
        บริหารส่วนต าบล ในจงัหวัดพิษณุโลก 

๔.๓ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
     ในจังหวัดพิษณุโลก 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 

 

 

 

 



 
๑๒๗ 

๔.๑ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ ๑. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ๒. เพ่ือศึกษาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก และ ๓. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาภาวะ
ผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๗๖ แห่ง  โดยมีประชากรทั้งหมด 
๒๕๑๗ ท่าน และกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการการค านวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน ๓๔๕ ท่าน ส่วนวิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเองผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเป็นฉบับที่
สมบูรณ์ จ านวน ๓๔๕ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percent) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ
ท างาน วุฒิการศึกษา และรายได้ 

ตอนที่ ๒ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก
พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 

๑. คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
๓ ด้าน ประกอบด้วย 

๑) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) 
๒) ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) 
๓) คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) 
 
 
 
 



 
๑๒๘ 

๒. การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่  

๑) หลักการครองตน ตามหลักสิกขา ๓   ศีล สมาธิ ปัญญา 
๒) หลักการครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  ทาน ปิยวาจา อัตภจริยา สมานัตตตา 
๓) หลักการครองงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

 
๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน วุฒิการศึกษา และรายได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ ๔.๑ 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n = ๓๔๕) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ ชาย ๑๓๕ ๓๙.๑๐ 
 หญิง ๒๑๐ ๖๐.๙๐ 

รวม ๓๔๕ ๑๐๐ 
๒. อายุ ๒๐-๒๙ ป ี ๖๘ ๑๙.๗๐ 
 ๓๐-๓๙ ป ี ๑๔๗ ๔๒.๖๐ 
 ๔๐-๔๙ ป ี ๗๕ ๒๑.๗๐ 
 ๕๐-๕๙ ป ี ๕๓ ๑๕.๔๐ 
 ๖๐ ปี ขึ้นไป ๒ ๐.๖๐ 

รวม ๓๔๕ ๑๐๐ 
๓. ประสบการณ์ในการท างาน   
 ต่ ากว่า ๕ ปี ๗๘ ๒๒.๖๐ 
 ๕ -๙ ปี ๑๑๗ ๓๓.๙๐ 
 ๑๐-๑๔ ป ี ๙๔ ๒๗.๒๐ 
 ๑๕-๑๙ ป ี ๔๒ ๑๒.๒๐ 
 ตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป ๑๔ ๔.๑๐ 

รวม ๓๔๕ ๑๐๐ 
 



 
๑๒๙ 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n = ๓๔๕) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๔. วุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๒๕ ๓๖.๒๐ 
 ปริญญาตรี  ๑๖๙ ๔๙.๐๐ 
 ปริญญาโท ๔๙ ๑๔.๒๐ 
 ปริญญาเอก ๒ ๐.๖๐ 

รวม ๓๔๕ ๑๐๐ 
๕. รายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๔ ๑.๒๐ 
 ๕,๐๐๐ – ๙,๙๙๙ บาท ๗๙ ๒๒.๙๐ 
 ๑๐,๐๐๐ – ๑๔,๙๙๙ บาท ๑๓๒ ๓๘.๓๐ 
 ๑๕,๐๐๐ – ๑๙,๙๙๙ บาท ๓๓ ๙.๖๐ 
 ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ๙๗ ๒๘.๐๐ 

รวม ๓๔๕ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง “การพัฒนาภาวะ

ผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก” จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๙๐ และเป็นเพศชาย จ านวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๐ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง ๓๐ – ๓๙ ปี จ านวน ๑๔๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๐ รองลงมา คือ มีอายุอยู่ระหว่าง ๔๐ – ๔๙ ปี จ านวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๑.๗๐ และมีจ านวนน้อยที่สุด คือ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ 

ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการ
ท างานอยู่ระหว่าง ๕ – ๙ ปี มากที่สุด จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๐ รองลงมา คือ  
มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง ๑๐ – ๑๔ ปี จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๐ และมี
จ านวนน้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔.๑๐ 

 
 



 
๑๓๐ 

วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ 
ปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๐ รองลงมา คือ ระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๐ และมีจ านวนน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ 

รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ – ๑๙,๙๙๙ 
บาท มากที่สุด จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๐ รองลงมา คือ มีรายได้ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป จ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ และมีจ านวนน้อยที่สุด คือ มีรายได้ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ 
บาท จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ 

 
๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
พิษณุโลก ได้แก่ 

๑. คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ๒) ความรู้ ความสามารถ (Intelligence)  
และ ๓) คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) 

๒. การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่  ๑) หลักการครองตน ตามหลักสิกขา ๓  ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 
๒) หลักการครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ๓) หลักการ
ครองงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา โดยภาพรวม เป็นรายด้าน และ 
รายข้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๑ 

ตารางที่  ๔.๒ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวม 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพิษณุโลก 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลในจังหวดัพิษณุโลก 

๓.๙๘ ๐.๕๔ มาก 

๒. การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
    ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
    จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๓ ด้าน 

๔.๐๓ ๐.๕๕ มาก 

รวม ๔.๐๒ ๐.๕๓ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๓) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่  ๔.๓ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม 

(n=๓๔๕) 

คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 
๑. ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ๓.๙๘ ๐.๕๘ มาก 
๒. ด้านความรู้ ความสามารถ (Intelligence) ๔.๐๐ ๐.๕๖ มาก 
๓. ด้านคุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) ๓.๙๘ ๐.๖๒ มาก 

รวม ๓.๙๘ ๐.๕๔ มาก 

 



 
๑๓๒ 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๕๔)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
 ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น า 
 ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านบุคลิกภาพ  
(Personality)  

(n=๓๔๕) 

คุณลักษณะภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านบุคลิกภาพ (Personality) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น ามีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ มีอารมณ์มั่นคง  
    ไม่หวั่นไหวง่าย ไม่โกรธง่าย ไม่ใจร้อนฉุนเฉียว 

๔.๐๐ ๐.๗๗ มาก 

๒. ผู้น ามีความม่ันใจในตนเอง เช่น การตัดสินใจ 
    อย่างเด็ดเดี่ยวมากกว่าที่จะลังเล 

๓.๙๗ ๐.๖๗ มาก 

๓. ผู้น ามีความรู้สึกไวในการรับรู้ต่อความต้องการ 
    ของผู้อื่น 

๓.๙๔ ๐.๖๒ มาก 

๔. ผู้น ามีความมุมานะ พยายามอย่างต่อเนื่อง ๔.๐๑ ๐.๖๙ มาก 
๕. ผู้น ามีความสามารถเป็นที่พ่ึงพาอาศัยของผู้อื่น ๓.๙๖ ๐.๗๕ มาก 

รวม ๓.๙๘ ๐.๕๘ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านบุคลิกภาพ (Personality) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 
๓.๙๘, S.D. = ๐.๕๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  



 
๑๓๓ 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านความรู้ ความสามารถ 
(Intelligence)  

(n=๓๔๕) 

คุณลักษณะภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านความรู้ ความสามารถ (Intelligence) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ โดยมีการขับเคลื่อนผู้ตามไปสู่   
    ความคิดท่ีสูงส่งขึ้น สร้างความหวังให้แก่ผู้ตามรู้สึก 
    เป็นประโยชน ์และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

๔.๐๘ ๐.๗๑ มาก 

๒. ผู้น ามีการพัฒนาค าสัญญาและความเชื่อมั่น เช่น การ 
    สร้างแรงบันดาลใจแก่บุคคลในการปฏิบัติตาม 
    วิสัยทัศน์ที่วางไว้  ไม่ใช่ท าโดยการบังคับข่มขู่ 

๓.๙๖ ๐.๖๙ มาก 

๓. ผู้น ามีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ ให้แก่  
    บุคลากร เพ่ือพัฒนาทักษะให้พร้อมกับแนวโน้ม 
    สภาพแวดล้อมในอนาคต 

๓.๙๗ ๐.๗๑ มาก 

๔. ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์การ  
    สามารถบริหารจัดการตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
    ได ้

๓.๙๙ ๐.๖๘ มาก 

๕. ผู้น ามีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน ามาพัฒนาองค์การ 
    อยู่เสมอ 

๔.๐๐ ๐.๖๘ มาก 

รวม ๔.๐๐ ๐.๕๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านความรู้ ความสามารถ (Intelligence) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
( = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๓๔ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านคุณลักษณะด้านสังคม 
(Social Skill)  

(n=๓๔๕) 

คุณลักษณะภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านคุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น ามีการออกค าสั่ง การบอกให้ท า การก าหนด 
    ขั้นตอนและวิธีการท างานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคอย 
    กากับตรวจตราการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

๔.๐๓ ๐.๗๐ มาก 

๒. ผู้น ามีการให้การชี้แนะ ในลักษณะเป็นผู้สอนงาน  
    หรือเป็นพี่เลี้ยงให้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยอา 
   นวยความสะดวกต่างๆ 

๓.๙๔ ๐.๗๔ มาก 

๓. ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ 
    ตัดสินใจ ส่งเสริมสนับสนุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ 
    มีลักษณะเข้าไปควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน 

๓.๙๗ ๐.๗๗ มาก 

๔. ผู้น าสามารถสร้างความไว้วางใจจากใต้บังคับบัญชา  
   ปล่อยให้ท างานเองโดยอิสระ มอบอ านาจและความ 
   รับผิดชอบในการตัดสินใจเสมือนหนึ่งเขาคือผู้น าคน 
   หนึ่ง 

๓.๙๕ ๐.๗๕ มาก 

๕. ผู้น าสามารถน าพาให้บุคลากรในองค์กรมีความ 
   เชื่อมั่น และมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

๓.๙๙ ๐.๗๗ มาก 

รวม ๓.๙๘ ๐.๖๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านคุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (
 = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 



 
๑๓๕ 

 ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ๓ ด้าน โดยภาพรวม 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก ๓ ด้าน 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

ด้านการครองตน (บริหารตน)  
ตามหลักไตรสิกขา ๓ 

๓.๙๘ ๐.๕๖ มาก 

ด้านการครองคน (บริหารคน)  
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

๔.๐๓ ๐.๖๐ มาก 

ด้านการครองงาน (บริหารงาน)  
ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

๔.๐๕ ๐.๕๖ มาก 

รวม ๔.๐๓ ๐.๕๕ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ๓ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๓, 
S.D. = ๐.๕๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 



 
๑๓๖ 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน  
(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓  

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน  
(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓ 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑.๑ ศีล (พฤติกรรม) ๔.๐๑ ๐.๕๙ มาก 
๑.๒ สมาธิ (ความตั้งมั่นแห่งจิตใจ) ๓.๙๕ ๐.๕๙ มาก 
๑.๓ ปัญญา (ความรอบรู้) ๓.๙๙ ๐.๖๒ มาก 

รวม ๓.๙๘ ๐.๕๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ 

 



 
๑๓๗ 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน  
(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓ (ศีล (พฤติกรรม)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน  

(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓ (ศีล (พฤติกรรม)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น ามีความสามารถคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ และ 
    สังเคราะห์ภารกิจในการเป็นผู้บริหาร 

๔.๐๑ ๐.๗๓ มาก 

๒. ผู้น ามีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและสามารถ 
    ปรับตัวเองให้เขากับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และ 
    สังคม 

๔.๐๑ ๐.๖๓ มาก 

๓. ผู้น าทุ่มเทเวลาให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมกับ 
    การท างานอย่างสม่ าเสมอกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔.๐๖ ๐.๖๙ มาก 

๔. ผู้น าให้ความยุติธรรมกับทุกคน ทั้งในเรื่องของการให้ 
    ความดีความชอบ การยกย่องส่งเสริมคนท าความดี 
    หรือแม้แต่การลงโทษบุคคลที่ได้กระท าผิด 

๓.๙๖ ๐.๗๗ มาก 

๕. ผู้น ามีความรับผิดชอบ มีจิตเมตตา ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
    และม่ันใจในตนเอง 

๔.๐๑ ๐.๖๙ มาก 

รวม ๔.๐๑ ๐.๕๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓  
(ศีล (พฤติกรรม)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๕๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๓๘ 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน  
(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓ (สมาธิ (ความตั้งม่ันแห่งจิตใจ)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน  
(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓  
(สมาธิ (ความตั้งม่ันแห่งจิตใจ)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น าได้ฝึกฝนตนเองให้มีก าลังใจ มีความมุ่งมั่นต่อการ 
    พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย 

๔.๐๕ ๐.๖๙ มาก 

๒. ผู้น าสามารถแก้ปัญหาในการบริหาร โดยการรู้เท่าทัน   
    สภาวการณ์ในปัจจุบัน ด้วยจิตใจที่หนักแน่น 

๓.๙๘ ๐.๖๗ มาก 

๓. ผู้น าพัฒนาการคิดเป็นระบบและฝึกให้เกิดความคิด 
    ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๓.๙๕ ๐.๖๘ มาก 

๔. ผู้น าได้ฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่น  
    เหมาะสมต่อการบริหารงาน 

๓.๙๕ ๐.๗๐ มาก 

๕. ผู้น าได้ฝึกฝนตนเองในการอบรมจิตใจ และท าสมาธิ 
    อยู่เสมอ 

๓.๘๔ ๐.๗๔ มาก 

รวม ๓.๙๕ ๐.๕๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓  
(สมาธิ (ความตั้งมั่นแห่งจิตใจ)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๕๙)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๓๙ 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน  
(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓ (ปัญญา (ความรอบรู้)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน  
(บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓  

(ปัญญา (ความรอบรู้)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น าสามารถแก้ปัญหาในการบริหารงานด้วย 
    หลักการคิด วิเคราะห์  

๔.๐๐ ๐.๗๗ 
มาก 

๒. ผู้น าฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือน ามาใช้ 
    ในการบริหารงานเสมอ 

๓.๙๘ ๐.๗๒ 
มาก 

๓. ผู้น าสามารถแก้ปัญหาในการบริหาร โดยการรู้เท่าทัน 
    สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

๓.๙๓ ๐.๖๙ 
มาก 

๔. ผู้น าให้ความส าคัญกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อ 
    น ามาใช้ในการบริหารงาน 

๔.๐๓ ๐.๗๒ 
มาก 

๕. ผู้น ามีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง 
   เป็นระบบ 

๓.๙๙ ๐.๗๐ 
มาก 

รวม ๓.๙๙ ๐.๖๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓  
(ปัญญา (ความรอบรู้)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 



 
๑๔๐ 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน (บริหาร
คน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ทาน (การให)้ ๔.๐๓ ๐.๖๗ มาก 
๒. ปิยวาจา (การกล่าววาจาเป็นที่รัก) ๔.๐๒ ๐.๖๙ มาก 
๓. อัตถจริยา (การประพฤติเป็นประโยชน์) ๔.๐๖ ๐.๖๑ มาก 
๔. สมานัตตตา (ความเสมอต้นเสมอปลาย) ๔.๐๒ ๐.๖๔ มาก 

รวม ๔.๐๓ ๐.๖๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๔๑ 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน (บริหาร
คน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (ทาน (การให้)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

(ทาน (การให้)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น าเป็นผู้ที่มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อผู้อยู่ใต้การ 
   ปกครองอย่างใกล้ชิด 

๔.๐๙ ๐.๘๒ 
มาก 

๒. ผู้น าเป็นผู้ที่มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
    เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

๔.๐๙ ๐.๘๒ 
มาก 

๓. ผู้น าสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ 
    ด้วยความรับผิดชอบ 

๓.๙๙ ๐.๗๘ 
มาก 

๔. ผู้น าให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการ   
    ท างานของบุคลากร 

๓.๙๘ ๐.๗๒ 
มาก 

๕ .  ผู้ น า ใ ห้ ค ว ามส า คั ญและยกย่ อ ง ชม เ ช ยแก่ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลงานดี 

๓.๙๘ ๐.๘๐ 
มาก 

รวม ๔.๐๓ ๐.๖๗ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
(ทาน (การให้)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๔๒ 

ตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน (บริหาร
คน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (ปิยวาจา (การกล่าววาจาเป็นที่รัก)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

(ปิยวาจา (การกล่าววาจาเป็นที่รัก)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น ากล่าววาจาสุภาพ น่าประทับใจ ไม่กล่าววาจา 
    ล่วงเกินหรือดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔.๐๑ ๐.๘๖ มาก 

๒. ผู้น าใช้วาทศิลป์ในการพูดอย่างสร้างสรรค์ให้ใต้บังคับ 
    บัญชาได้เกิดพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

๔.๐๕ ๐.๘๒ มาก 

๓. ผู้น ากล่าวยกย่อง และชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ 
    ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

๔.๐๖ ๐.๘๐ มาก 

๔. ผู้น าพูดให้ก าลังใจ และให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ที่บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 
    ที่ก าหนด 

๓.๙๗ ๐.๘๑ มาก 

๕. ผู้น าให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ท าให้เกิดพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

๓.๙๘ ๐.๗๗ มาก 

รวม ๔.๐๒ ๐.๗๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
(ปิยวาจา (การกล่าววาจาเป็นที่รัก)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๗๐)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๔๓ 

ตารางที่ ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน  
(บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (อัตถจริยา (การประพฤติเป็นประโยชน์)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

(อัตถจริยา (การประพฤติเป็นประโยชน์)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น าเป็นผู้ไม่นิ่งดูดาย ต่อประโยชน์อันจะก่อให้เกิด 
    ผลดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร 

๔.๐๑ ๐.๘๓ มาก 

๒. ผู้น าตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ 
    ประโยชน์ขององค์กร และส่วนรวม 

๔.๑๒ ๐.๖๙ มาก 

๓. ผู้น าส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปฝึกอบรมเพ่ิมพูน 
    ความรู้ ความช านาญในต าแหน่ง หน้าที่ของตน 

๔.๑๐ ๐.๖๙ มาก 

๔. ผู้น าให้ความช่วยเหลือผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกท่าน 
    ด้วยความเอ้ือเฟ้ือ จริงใจ 

๔.๐๕ ๐.๗๒ มาก 

๕. ผู้น าแนะน าและชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 

๔.๐๓ ๐.๗๑ มาก 

รวม ๔.๐๖ ๐.๖๑ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
(ปิยวาจา (การกล่าววาจาเป็นที่รัก)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๖๑)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๔๔ 

ตารางที่ ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน  
(บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (สมานัตตตา (ความเสมอต้นเสมอปลาย)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

(สมานัตตตา (ความเสมอต้นเสมอปลาย)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น าวางตนเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน หรือ 
    ค าติชมจากผู้อื่นด้วยความจริงใจ 

๔.๐๑ ๐.๗๗ มาก 

๒. ผู้น าวางตนได้เหมาะสมแก่ฐานะตนแก่บุคลากร 
    ตามเหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อม 

๔.๐๒ ๐.๗๐ มาก 

๓. ผู้น าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนในต าเหน่งหน้าที่การงานได้ 
    อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

๔.๐๑ ๐.๗๓ มาก 

๔. ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ทั้งกาย วาจา  

๔.๐๒ ๐.๗๕ มาก 

๕. ผู้น าบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๔.๐๖ ๐.๗๗ มาก 
รวม ๔.๐๒ ๐.๖๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
(สมานัตตตา (ความเสมอต้นเสมอปลาย)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๖๔)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๔๕ 

ตารางที่ ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน 
(บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ฉันทะ  (ความพอใจ,ชอบใจ) ๔.๐๗ ๐.๖๐ มาก 
๒. วิริยะ (ความขยัน) ๔.๐๙ ๐.๕๙ มาก 
๓. จิตตะ (ความเอาใจใส่,ความตั้งใจ) ๓.๙๘ ๐.๖๒ มาก 
๔. วิมังสา (การหมั่นตรวจสอบ) ๔.๐๕ ๐.๖๓ มาก 

รวม ๔.๐๕ ๐.๕๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ 



 
๑๔๖ 

ตารางที่ ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน 
(บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ  (ความพอใจ,ชอบใจ)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

(ฉันทะ  (ความพอใจ,ชอบใจ)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น าพอใจในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ 
   ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

๔.๐๘ ๐.๖๙ มาก 

๒. ผู้น าพอใจกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
    ในองค์กร 

๔.๐๑ ๐.๗๐ มาก 

๓. ผู้น าพร้อมจะให้ค าปรึกษาและให้บริการกับประชาชน ๔.๐๔ ๐.๖๘ มาก 
๔. ผู้น าพึงพอใจในต าแหน่ง และหน้าที่ ที่ได้รับ ๔.๑๒ ๐.๗๒ มาก 
๕. ผู้น ามีความปรารถนาในการปฏิบัติงานให้บรรลุ 
    ผลส าเร็จ 

๔.๑๐ ๐.๗๒ มาก 

รวม ๔.๐๗ ๐.๖๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
(ฉันทะ (ความพอใจ,ชอบใจ)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๖๐)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๔๗ 

ตารางที่ ๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน 
(บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ (วิริยะ (ความขยัน)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

(วิริยะ (ความขยัน)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน แม้ว่างานที่ปฏิบัติ 
    จะต้องใช้เวลายาวนานนับปีจึงจะส าเร็จผลไม่ท้อถอย 
    พยายามจนส าเร็จ 

๔.๒๐ ๐.๗๐ มาก 

๒. ผู้น าได้ฝึกฝนรอบรม เพ่ิมเติมองค์ความรู้ เพ่ือน ามา 
    พัฒนาการบริหารงาน 

๔.๑๓ ๐.๖๙ มาก 

๓. ผู้น าทุ่มเทชีวิตให้กับการบริหารงาน และพัฒนา 
    องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

๔.๐๒ ๐.๗๐ มาก 

๔. ผู้น าบริหารงานด้วยความมุ่งม่ัน มีเป้าหมายอย่าง 
   ชัดเจน 

๔.๐๖ ๐.๖๗ มาก 

๕. ผู้น าบริหารงานด้วยความศรัทธา รอบคอบ และ 
    จริงจังอยู่เสมอ 

๔.๐๔ ๐.๗๑ มาก 

รวม ๔.๐๙ ๐.๕๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
(วิริยะ (ความขยัน)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๕๙) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๔๘ 

ตารางที่ ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน 
(บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ (จิตตะ (ความเอาใจใส่,ความตั้งใจ)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

(จิตตะ (ความเอาใจใส่,ความตั้งใจ)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น าบริหารงานด้วยความมุ่งม่ันเพ่ือสร้างสรรค์และ 
    เปลี่ยนแปลงส าหรับการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

๔.๐๔ ๐.๖๙ มาก 

๒. ผู้น าเอาใจใส ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ 
    อย่างถูกต้อง แม่นย า 

๓.๙๙ ๐.๗๑ มาก 

๓. ผู้น ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เปลี่ยนแปลง 
   ไปในทางท่ีดี 

๔.๐๐ ๐.๗๒ มาก 

๔. ผู้น ามีจิตใจที่หนักแน่น มั่นคง เหมาะแก่การ 
   บริหารงานอยู่เสมอ 

๓.๙๔ ๐.๗๕ มาก 

๕. ผู้น ามีความจริงใจ และเอาใจใส่ต่อการบริหารงาน 
    ในองค์กร 

๓.๙๕ ๐.๗๕ มาก 

รวม ๓.๙๘ ๐.๖๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
(จิตตะ (ความเอาใจใส่,ความตั้งใจ)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๖๒)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



 
๑๔๙ 

ตารางที่ ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน 
(บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ (วิมังสา (การหม่ันตรวจสอบ)) 

(n=๓๔๕) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

(วิมังสา (การหม่ันตรวจสอบ)) 

ระดับภาวะผู้น า 

  S.D. การแปลผล 

๑. ผู้น าฟังปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน 
    เสมอ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารงานอยู่   
    เสมอ 

๔.๐๕ ๐.๗๓ มาก 

๒. ผู้น าศึกษาวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงการ 
    ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

๔.๐๗ ๐.๖๙ มาก 

๓. ผู้น าตรวจสอบถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดข้ึนเสมอ 
    ก่อนการปฏิบัติงาน 

๔.๐๘ ๐.๗๒ มาก 

๔. ผู้น าตรวจสอบขั้นตอน และวิธีการท างาน เพ่ือใช้     
    ในการบริหารงานเสมอ 

๔.๐๓ ๐.๗๗ มาก 

๕. ผู้น ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ 
    ที่รับผิดชอบ 

๔.๐๔ ๐.๗๒ มาก 

รวม ๔.๐๕ ๐.๖๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า  ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
(วิมังสา (การหมั่นตรวจสอบ)) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๓)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

จากการสรุปผลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่า ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 
๔.๐๒, S.D. =๐.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น า ทั้ง ๓ ด้าน ๑. ด้าน
บุคลิกภาพ (Personality) ๒. ด้านความรู้ ความสามารถ (Intelligence)  ๓. ด้านคุณลักษณะด้าน
สังคม (Social Skill) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ ( = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๕๔)  



 
๑๕๐ 

๔.๒ ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๘ รูป/คน เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก
พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ประมวลค าสัมภาษณ์
โดยแบ่งเนื้อหาของข้อมูล ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเกี่ยวการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากหลักการพ้ืนฐานทางด้านการปกครองโดยการกระจายอ านาจ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสในการใช้อ านาจการบริหาร และด าเนินกิจการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง โดยเฉพาะในยุค
กระแสโลกาภิวัตน์ ที่ยึดถือแนวคิดในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ทาให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหมวดเฉพาะในเรื่องของการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในการจัดท าบริการสาธารณะ  และ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งรัฐบาลจะก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็น สอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม ด้วยเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีอ านาจที่จะด าเนินการเพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลของตนเอง มีความเป็นอิสระในการด าเนินการตาม
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเป็นส่วนรวมตามบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
หมวด ๑๔ มาตรา ๒๘๑ - มาตรา ๒๙๐ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ยังพบว่า ปัจจัยที่เอ้ือ
ผลต่อความส าเร็จ คือการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพโดยการบริหาร  
ของผู้บริหารองค์การาบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องมีภาวะผู้น า อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์กร พัฒนา
ไปได้ด้วยดีน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และส่งผลประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน ดังนั้น จึงควรมีการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้มีในผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลให้มากยิ่งขึ้น 

 
๔.๒.๑ สภาพทั่วไปของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑) ผู้บริหาร หรือผู้น า ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

ผู้บริหาร หรือผู้น า คือ ผู้ที่มีความสามารถ  มีทักษะ ได้รับการยอมรับ และมีบุคลิก
เฉพาะตัวที่สามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติภารกิจการงานของกลุ่ม หรือองค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายที่ผู้น าหรือองค์กรตั้งไว้  ผู้มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งงานองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย เพราะผู้น ามีบทบาททั้งในฐานะผู้บริหาร ซึ่งมีหน้าที่
ต้องก าหนดทิศทางขององค์การและบริหารงานทั้งองค์การ บทบาทในฐานะผู้ประสาน ผู้น าจะต้องเป็น
ผู้ประสานงานระหว่างพนักงาน ประสานการปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ ประสานระหว่างองค์การกับ
ผู้รับบริการและประสานระหว่างองค์การที่ตนรับผิดชอบกับองค์การอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
นอกจากนี้ยังมีบทบาทในฐานะผู้ให้อีกด้วย คือให้ประสบการณ์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ขวัญกาลังใจ ให้



 
๑๕๑ 

โอกาสก้าวหน้า และให้น้ าใจเพ่ือสร้างความเคารพศรัทธา ให้เกิดขึ้นในใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ จะช่วยสร้างความร่วมมือความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ให้กับองค์การได้อย่างดียิ่ง อันจะท าให้
การบริหารงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร หรือผู้น า ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้น าที่เป็นบุคคล 
เป็นผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ๑ เน้นที่ผู้ที่ได้รับต าแหน่งเป็นผู้บริหารที่ได้มาจากการเลือกตั้ง ได้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และผู้บริหารที่เป็นฝ่ายข้าราชการ ซึ่งเป็นพนักงานขององค์การปกครองส่วนต าบล อาทิ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นแกนกลางขององค์การในการที่จะพัฒนาหรือขับเคลื่อนไปในทิศทาง
ที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ นั่นคือ“ผู้น าที่ดีมีความรู้  สามารถเปลี่ยนแปลง 
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จ”๒  ซึ่งผู้น าที่เป็นผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนี้ มีผู้น ามี ๒ อย่าง คือผู้น าแท้ และผู้น าเทียม โดยผู้ที่จะได้เป็นผู้น า มาจากเหตุ ๒ 
อย่าง คือ เกิดมาเป็นผู้น าและเป็นผู้น าเกิดจากการพัฒนาตนเองโดยการเป็นผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าผู้อ่ืน 
(เรียนรู้)๓ 

จากการสัมภาษณ์เมื่อสังเคราะห์ในภาพรวมแล้ว สรุปได้ว่า ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น เป็นบุคคล หรือเป็นผู้บริหารในองค์การที่มาจากการเลือกตั้ง และเป็นผู้บริหาร  
ที่เป็นพนักงานของรัฐที่มาจากการพัฒนาตนเอง โดยที่เป็นผู้มีความรู้  สามารถเปลี่ยนแปลง 
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จ ซึ่งการเป็นผู้น า หรือผู้บริหารนั้น
เป็นได้จาก ๒ สาเหตุคือ เกิดมาเป็นผู้น า และเป็นผู้น าเกิดจากการพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ สาเหตุของการได้เป็นผู้น า และความหมาย๔ 

                                      
๑ สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสดีี,  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๒ สัมภาษณ์ นายอนันต์  แตงหมี, ผูบ้ริหารทีมฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๓ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐติิกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นท่ีภาคเหนือหอการคา้

ไทย จังหวัดพิษณโุลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
 ๔ สังเคราะห์โดยการวิจัย 

ผู้น า 
ผู้ที่มีความสามารถ  มีทักษะ ได้รับการ
ยอมรับ และมบีุคลิกเฉพาะตัวที่สามารถจูงใจ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติภารกิจการงานของกลุ่ม หรือ
องค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
หรือ เป้าหมายที่ผู้น าหรือองค์กรตั้งไว้   

 

 

สาเหตุของการเป็นผู้น า 
   ๑. การเกิดมาเป็นผู้น า  
   ๒. ผู้น าเกิดจากการพัฒนาตนเอง 
 



 
๑๕๒ 

๒) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ภาวะผู้น า คืออะไร ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า  

 ภาวะผู้น า หมายถึง บุคคลที่จะต้องมีศักยภาพในตนเอง ในด้านมีคุณธรรม เป็นคนดี  
มีวิสัยทัศน์  มีการพัฒนา  มีความรู้ มีการสื่อสาร รู้และเข้าใจระบบงาน๕  บุคคลจะต้องมีเอกลักษณ์ 
เป็นของตนเอง๖ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ในการท างาน หรือการบริหารงาน๗  มีภาวะ 
ในการน าคนอ่ืน โดยวิธีการให้ผู้ตามยอมรับ๘ ความสามารถในการที่จะน าผู้ร่วมงาน สร้างศรัทธาคือ
ความเชื่อมั่น เชื่อถือในตัวผู้น า๙ ความสามารถในการที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย๑๐  ผู้ที่มี
ความสามารถน าพาองค์กร บุคลากรแต่ละส่วนงานไปสู้ความส าเร็จ๑๑ ผู้น าที่ดีมีความรู้  สามารถ
เปลี่ยนแปลง ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จ๑๒  การแสดงตัวกับ
กลุ่มคน หรือคณะท างาน สามารถน าไปให้บรรลุเป้าหมาย โดยสามารถชี้น าทางความคิดเป็น
ประชาธิปไตย กล้าตัดสินใจ ถูกผิด ดี ไม่ดี๑๓  บุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มองเห็นความเจริญก้าวหน้า      
ขององค์กร แล้วลงสู่การปฏิบัติ มีบุคลิกภาพที่ดีต่อ บุคคล งาน เงิน๑๔  ความเป็นผู้น า โดยเน้นที่
หน้าที่ ผู้ที่สามารถน าคนอ่ืน  มีวิสัยทัศน์สามารถคาดการณ์ ปัจจุบัน อนาคต ว่าจะได้ เสีย  มีจุดอ่อน 
จุดแข็ง๑๕ 

                                      
๕ สัมภาษณ์ นายธวัช  สิงหเดช, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๖ สัมภาษณ์ นายคณุาธิป  มาดหมาย, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ, ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๗ สัมภาษณ์ นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๘ สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชยัการ, ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๙ สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพนัธุ,์ ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทพรักษ์, ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จงัหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสดีี,  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายอนันต์  แตงหมี, ผูบ้ริหารทีมฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐติิกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นท่ีภาคเหนือหอการคา้

ไทย จังหวัดพิษณโุลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๑๔ สัมภาษณ์ พระครูสริิรตันานุวัตร รศ.ดร., อาจารยป์ระจ าหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๑๕ สัมภาษณ์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกลูกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 
๑๕๓ 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๑๘ รูป/คน นั้น สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า คือ คุณสมบัติ 
คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของผู้น า หรือผู้บริหาร ที่สามารถน า มีแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติ
ตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตน หรือขององค์กร 

ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก นั้นจะต้องเป็นบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่สามารถน า มีแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตน หรือขององค์กร 

ภาวะผู้น า หมายถึง คุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้น า ผู้บริหาร  อันเป็นศิลปะวิธีอันเป็น
กระบวนการที่ผู้น าได้ประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถ จนก่อให้เกิดอ านาจ อิทธิพล หรือเกิดการ
ยอมรับจนสามารถจูงใจผู้อ่ืนหรือชักน าพาผู้อ่ืนให้ปฏิบัติภารกิจ การงานของกลุ่มหรือองค์กรให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ผู้น าหรือองค์กรตั้งไว้   

 
 

 
   
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ ภาวะผู้น า๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ๑๖ สังเคราะห์โดยการวิจัย 

 

ผู้น า 
Leader 

 

 

ภาวะผู้น า Leadership 
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของ
ผู้น า หรือผู้บริหาร อาทิ ความรู้ คุณธรรม 

 

 

การบรรลุเป้าหมาย 
ของผู้น า  

หรือขององค์กร 
 

 



 
๑๕๔ 

 
 
๔.๒.๒ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๘ รูป/คน เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตาม

หลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ประมวลค า
สัมภาษณ์โดยแบ่งเนื้อหาของข้อมูล ดังนี้ 

๑) หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า 
หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมได้หลักพุทธธรรม จ านวน ๑๗ หลักธรรม ดังตารางที่ ๔.๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๒  หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า 

ข้อที่ 
หลักพุทธธรรมที่สอดคล้อง 
กับการพัฒนาภาวะผู้น า 

ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คน 

๑ โอวาทปาฏิโมกข์   1 3, 
๒ สามัคคี   ๒ 3,๔, 
๓ ขันติ ความอดทน ๒ ๘,๙ 
๔ พหูสูต  ๔ 3,๔,๕,๖ 
๕ สัทธรรม ๓ ๓ 15,17,18 
๖ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ๑๘ 1,2,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,๑๕,๑๖,17,18 
๗ อริยสัจ ๔ ๑ ๗ 
๘ ฆราวาสธรรม ๔ ๒ ๘,๙ 
๙ อคติ ๔  (ต้องไม่มี) ๙ ๑,๒,๓,๑๒,13,๑๔,๑๖,17,18 
๑๐ พรหมวิหาร ๔ ๑๘ ๑,๒,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,15,๑๖,17,18 
๑๑ อิทธิบาท ๔ ๑๘ ๑,๒,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,15,๑๖,17,18 
๑๒ สังคหวัตถุ ๔ ๑๘ ๑,๒,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,15,๑๖,17,18 
๑๓ กาลามสตูร  ๑ ๗ 
๑๔ อริยทรัพย์ ๗ ๑ ๑๖ 
๑๕ อปริหานิยธรรม ๗  ๓ ๑๔,๑๗,๑๘ 
๑๖ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ๖ 1,2,๑๔,15,๑๗,๑๘ 
๑๗ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ๕ ๑,๒,๘,๙,15 

 
 



 
๑๕๕ 

๒.) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองตน (บริหารตน)  
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะ

ผู้น าเกี่ยวกับการครองตน คือ การปฏิบัติตนในฐานะผู้น าองค์การที่มีประสิทธิพล โดยภาพรวมได้หลัก
พุทธธรรม จ านวน ๑๔ หลักธรรม ดังตารางที่ ๔.๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๓  หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองตน (บริหารตน) 

ข้อที่ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าด้านการครองตน(บริหารตน)  

ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คน 

๑ โอวาทปาฏิโมกข์   1 3 
๒ สามัคคี   ๒ 3,๔, 
๓ ขันติ ความอดทน ๒ ๘,๙ 
๔ พหูสูต  ๔ 3,๔,๕,๖ 
๕ สัทธรรม ๓ ๓ 15,17,18 
๖ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ๑๘ 1,2,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,๑๕,๑๖,17,18 
๗ สังคหวัตถุ ๔ ๑ ๑๓ 
๘ อริยสัจ ๔ ๑ ๗ 
๙ ฆราวาสธรรม ๔ ๒ ๘,๙ 
๑๐ พรหมวิหาร ๔ ๑๕ ๑,๒,๓,๔,5,๖,7,,10,11,๑๒,13,

๑๔,,๑๖,17,18 
๑๑ กาลามสูตร  ๑ ๗ 
๑๒ อริยทรัพย์ ๗  ๑ ๑๖ 
๑๓ สัปปุริสธรรม ๗ ๓ 1,2,15, 
๑๔ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ๔ ๑,๒,๘,๙, 

 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ จะเห็นได้ว่าหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองตน
(บริหารตน) ที่มีความถ่ีมากที่สุด จ านวน ๑๘ รูป/คน คือ หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และ ปัญญา 
รองลงมามีความถี่ จ านวน ๑๕ รูป/คน คือ หลักพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ผู้วิจัย
ได้เลือกหลักไตรสิกขา ซึ่งมีความถี่มากที่สุดเป็นหลักธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองตน
(บริหารตน)  

 
 
 
 
 
 



 
๑๕๖ 

๓) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองคน (บริหารคน) 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะ

ผู้น าเกี่ยวกับการครองคน (บริหารคน) อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการอยู่
ร่วมกันในองค์กร และ สังคมอย่างมีความสุข โดยภาพรวมได้หลักพุทธธรรม จ านวน ๖ หลักธรรม  
ดังตารางที่ ๔.๒๔  

 
ตารางท่ี ๔.๒๔  หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองคน (บริหารคน) 

ข้อที่ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าด้านการครองคน (บริหารคน) 

ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คน 

๑ สัทธรรม ๓ ๓ 15,17,18 
๒ อคติ ๔  (ต้องไม่มี) ๘ ๑,๒,๓,๔,๑๒,๑๔,17,18 
๓ พรหมวิหาร ๔ ๙ ๑,๒,5,๖,8,9,10,11,๑๒ 
๔ สังคหวัตถุ ๔ ๑๘ 1,2,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,๑๕,๑๖,17,18 
๕ อปริหานิยธรรม ๗ ๓ ๑๔,17,18 
๖ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ๓ ๑,๒,15 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๔ จะเห็นได้ว่าหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองคน

(บริหารคน) ที่มีความถี่มากที่สุด จ านวน ๑๘ รูป/คน คือ หลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา  
อัตถจริยา สมานัตตตา รองลงมามีความถี่ จ านวน ๙ รูป/คน คือ หลักพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา ผู้วิจัยได้เลือกหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งมีความถ่ีมากที่สุดเป็นหลักธรรมในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าด้านการครองคน (บริหารคน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕๗ 

๔ ) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองงาน (บริหารงาน) 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะ

ผู้น าเกี่ยวกับ การครองงาน คือ ที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักบริหาร เพ่ือให้บรรลุภารกิจ
ขององค์การ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยภาพรวมได้หลักพุทธธรรม จ านวน ๔ 
หลักธรรม  ดังตารางที่ ๔.๒๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๕  หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองงาน (บริหารงาน) 

ข้อที่ 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าด้านการครองคน (บริหารคน) 

ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คน 

๑ สามัคคี   ๒ ๓,๔, 
๒ สัทธรรม ๓ ๑ 15 
๓ อิทธิบาท ๔ ๑๗ 1,2,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,๑๖,17,18 
๔ สัปปุริสธรรม ๗ ๑ ๑๕ 

 

จากตารางที่ ๔.๒๕ จะเห็นได้ว่าหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครอง
งาน(บริหารงาน) ที่มีความถี่มากที่สุด จ านวน ๑๗ รูป/คน คือ หลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะวิมังสา รองลงมามีความถ่ี จ านวน ๒ รูป/คน คือ หลักความสามัคคี ผู้วิจัยได้เลือกหลักอิทธิบาท 
๔ ซึ่งมีความถ่ีมากที่สุดเป็นหลักธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการครองงาน(บริหารงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕๘ 

๕) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าโดยองค์รวม  

หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าที่ปรากฏอยู่ทุกด้าน ด้านการครองตน (บริหารตน) 
ด้านการครองคน (บริหารคน) ด้านการครองงาน (บริหารงาน)  

ตารางท่ี ๔.๒   หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า 

ข้อที่ 
หลักพุทธธรรมที่สอดคล้อง 
กับการพัฒนาภาวะผู้น า 

ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คน 

๑ โอวาทปาฏิโมกข์   1 3 
๒ สามัคคี   ๒ 3,๔, 
๓ ขันติ ความอดทน ๒ ๘,๙ 
๔ พหูสูต  ๔ 3,๔,๕,๖ 
๕ สัทธรรม ๓ ๓ 15,17,18 
๖ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ๑๘ 1,2,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,๑๕,๑๖,17,18 
๗ อริยสัจ ๔ ๑ ๗ 
๘ ฆราวาสธรรม ๔ ๒ ๘,๙ 
๙ อคติ ๔  (ต้องไม่มี) ๙ ๑,๒,๓,๑๒,13,๑๔,๑๖,17,18 
๑๐ พรหมวิหาร ๔ ๑๘ ๑,๒,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,15,๑๖,17,18 
๑๑ อิทธิบาท ๔ ๑๘ ๑,๒,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,15,๑๖,17,18 
๑๒ สังคหวัตถุ ๔ ๑๘ ๑,๒,๓,๔,5,๖,7,8,9,10,11,๑๒,13,

๑๔,15,๑๖,17,18 
๑๓ กาลามสูตร  ๑ ๗ 

๑๔ อริยทรัพย์ ๗ ๑ ๑๖ 
๑๕ อปริหานิยธรรม ๗  ๓ ๑๔,๑๗,๑๘ 
๑๖ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ๖ 1,2,๑๔,15,๑๗,๑๘ 
๑๗ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ๕ ๑,๒,๘,๙,15 

 
จากตารางที่ ๔.๒  จะเห็นได้ว่า หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าที่ปรากฏอยู่ 

ทุกด้าน ด้านการครองตน (บริหารตน) ด้านการครองคน (บริหารคน) ด้านการครองงาน (บริหารงาน)  
และที่มีความถี่มากที่สุด จ านวน ๑๘ รูป/คน จ านวน ๔ หลักธรรม คือ ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔  
สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ รองลงมามีความถี่ จ านวน ๙ รูป/คน คือ (ไม่มี) อคติ ๔ รองลงมามีความถี่ 
จ านวน ๖ รูป/คน หลักสัปปุริสธรรม ๗    
 



 
๑๕๙ 

จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แล้ว ท าให้พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมายถึง คุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้น า ผู้บริหาร อันเป็นศิลปะวิธีอันเป็น
กระบวนการที่ผู้น าได้ประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถ จนก่อให้เกิดอ านาจ อิทธิพล หรือเกิดการ
ยอมรับจนสามารถจูงใจผู้อ่ืนหรือชักน าพาผู้อ่ืนให้ปฏิบัติภารกิจ การงานของกลุ่มหรือองค์กรให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ผู้น าหรือองค์กรตั้งไว้   

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการ
ครองตน ได้แก่ หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา  หลักการครองคน ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ ๔  ทาน  
ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา และ ด้านการครองงานได้แก่หลัก อิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา   

โดยที่การแจกแบบสอบถามเพ่ือยืนยันการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ว่า 
ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ในจังหวัด
พิษณุโลก ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น า  
ทั้ง ๓ ด้าน ๑. ด้านบุคลิกภาพ (Personality)  ๒.ด้านความรู้ ความสามารถ (Intelligence)  
๓. ด้านคุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ ( = ๓.๙๘, 
S.D. = ๐.๕๔) และการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทั้ง ๓ ด้าน ด้านการครองตน (บริหารตน)
ตามหลักไตรสิกขา ๓ ด้านการครองคน (บริหารคน)ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านการครองงาน 
(บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ( = ๔.๐๓, S.D. = 
๐.๕๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๖๐ 

๔.๓ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
     ในจังหวัดพิษณุโลก 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้ที่เป็นผู้น าหรือผู้บริหารในองค์การ หรือนักวิชาการด้านองค์การในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่มี
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๘ รูป/คนนั้น สามารถสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความเห็นว่า หลักการโดยรวมของการพัฒนาภาวะผู้น า ถือ
เป็นความคิดรวบยอดว่า ท าอย่างไรให้ผู้น าสามารถควบคุมตนเองได้ มีสติรู้ตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อมี
สิ่งใดมากระทบ มีสมาธิมุ่งมั่นว่าต้องท าอะไรและไม่ท าอะไร วิธีการที่จะท าให้การพัฒนาภาวะผู้น ามี
ประสิทธิภาพ ควรใช้วิธีการฝึกสมาธิและปฏิบัติ วิปัสสนา๑๗ ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาภาวะผู้น าอาจจะ
มุ่งเน้นไปในเรื่องของวิชาการและแนวคิดทฤษฎีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีภาวะผู้น าต้อง
เป็นคนดี มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได้ ๑๘ วิธีการที่จะพัฒนาผู้น า ให้
บูรณาการตามแนวคิดตะวันตกและตะวันออกได้ดีนั้น ผู้น าส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ  ในธรรมะที่ยึดโยงกับ
หลักบริหารและความคิดเก่าๆ ที่ใช้อ านาจในการตัดสินใจ เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา๑๙  
ควรมีกระบวนคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรม ความโปร่งใส เชื่อมั่นตัวบุคลากร
ยึดมั่นในกฎระเบียบกติกาขององค์กร มีการการควบคุมอารมณ์ท่ีดี๒๐  

การพัฒนาภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญที่ควรจะมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบล การน าทฤษฎีทางตะวันตกร่วมกับหลักธรรม ประสานเข้าด้วยกัน ในการ
น ามาปรับใช้ และการศึกษางานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรที่ดีและเป็นแนวคิดที่
น่าสนใจในการใช้ทฤษฎีทางตะวันตกร่วมกับหลักธรรม ที่เป็นต้นแบบของหน่วยงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์๒๑ มีหลักสูตรของหลายหน่วยงานที่จัด
อบรมด้านทฤษฎีของตะวันตก แต่ไม่ได้พัฒนาในส่วนของจิตใจด้วยหลักธรรมส าคัญๆ หากบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้ ย่อมบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์การที่พัฒนาเพ่ือชุมชน

                                      
๑๗ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐติิกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นท่ีภาคเหนือหอการคา้

ไทย จังหวัดพิษณโุลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๑๘ สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพนัธุ,์ ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๑๙ สัมภาษณ์พระครูพิทักษ์ชินรัตน,์ ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทพรักษ์, ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จงัหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘. 
๒๑ สัมภาษณ์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 
๑๖๑ 

และสังคมไดอ้ย่างยั่งยืน๒๒ การสร้างผู้บริหารที่ดี ต้องเริ่มจากการปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม น า
หลักธรรมมาปรับใช้ตีความเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้อย่างจริงจัง ซึ่งที่จริงแล้ว เป็นปัญหาของสังคมไทย
โดยรวม เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการให้การศึกษาหรือการสร้างการยอมรับที่ท าให้คนแต่
ละสังคมมีคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาติ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น าในองค์กร เพราะการเป็นองค์การประสิทธิภาพสูง ผู้น าจะต้องเป็นศูนย์กลางที่ท า
ให้พนักงานศรัทธา มีความมุ่งมั่นที่จะท าเพ่ือองค์กร เพราะผู้น าประพฤติเป็นแบบอย่างน่าเชื่อถือ 
สามารถเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้พนักงานได้  

การขาดวินัยหรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ จึงเป็นพ้ืนฐานของการย่อหย่อนทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจะน าไปสู่การละเมิดที่ร้ายแรงยิ่งๆ ขึ้น ถ้ามีโอกาส๒๓ ผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควรมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารที่ทันสมัย ถ้าพ้ืนฐานไม่ดีก็จะไม่สามารถน าเอาความรู้ไปประยุกต์ได้ 
ภาวะผู้น าสร้างได้ ฝึกฝนได้ สอนได้ เรียนรู้ได้ ถ่ายทอดได้ ภาวะผู้น าไม่ใช่พรสวรรค์แล้วเราจะได้ผู้น า
ใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต๒๔  

ภาวะผู้น ารับผิดชอบต่อค าสั่งที่ได้สั่งการไป แม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะท าผิด ผู้น าต้อง
แสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างมีวุฒิภาวะ และพยายามให้เกิดการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์จากความผิดพลาดดังกล่าว เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากล้าตัดสินใจต่อไป หากใช้วิธีโยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะท าให้เขาไม่กล้า
ตัดสินใจในครั้งต่อๆ ไป และจะท างานอย่างมีความทุกข์ แม้ว่าผู้บริหารบางท่าน อาจจะมีพ้ืนฐาน
การศึกษาที่ไม่ตรงกับการบริหาร ก็ไม่ได้แปลว่าจะน าลูกน้องไม่ได้ หากสามารถใช้ ลูกน้องเก่งๆ  
ให้ท างานได้อย่างมีความสุข ให้โอกาส และให้เกียรติ ก็จะได้ใจลูกน้อง และบริหารงานอย่างมืออาชีพ
นอกจากนี้ ผู้บริหารควรใจกว้าง เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น แสดงฝีมือในการท างาน และ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจลูกน้องเป็นระยะๆ คอยดูว่าควรส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่ใครบ้าง เพ่ือ
พัฒนาผู้น ารุ่นต่อไปอีกด้วย๒๕ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในสังคมไทยในปัจจุบันที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายทั้งฝ่าย
ทุนนิยมตามตะวันตกสุดโต่ง และฝ่ายธรรมแบบตะวันออกสุดขั้ว การบูรณาการจะช่วยเกิดภาวะผู้น า  

                                      
๒๒ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสดีี,  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๒๔ สัมภาษณ์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือหอการค้า

ไทย จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 



 
๑๖๒ 

ที่เดินสายกลาง สร้างสังคมที่เป็นสุข การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติๆได้อย่างยั่งยืน๒๖ ผู้บริหาร 
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีภาวะผู้น าที่ประกอบด้วย รอบรู้ในงาน มีพฤติกรรมดี พัฒนาตนเอง 
ท างานเป็นทีม รับผิดชอบต่องาน และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี๒๗ การน าธรรมะมาประยุกต์ใช้นั้นเป็น
เรื่องท่ีดีและเหมาะสมพร้อมทั้งเป็นการน าเอาจุดแข็งมาปรับใช้ในการบริหารของผู้น า๒๘ ควรมีการฝึก
สมาธิในการเผชิญปัญหาและหาทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในปรับทัศนคติในการท างาน  
จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี๒๙  

ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีภาวะผู้น า การตัดสินใจ การมุ่งเน้นเป้าหมาย 
การสอนงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การร่วมมือร่วมใจผลักดันงานและการจัดการความ
ขัดแย้ง น าไปสู่องค์การเพ่ือท้องถิ่นและเพ่ือชุมชน๓๐ สิ่งที่อยากเห็นการพัฒนาภาวะผู้น าให้มีลักษณะ
บุคลิกที่ดี มีความฉลาดทางปัญญา การคิด การใช้เหตุผล ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา๓๑ ผู้บริหารเป็นส่วนส าคัญท่ีจะขับเคลื่อน จึงเห็นว่าการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมเป็นเรื่องที่ดีมาก ผู้บริหารก่อนการเป็นผู้น าและการเป็นผู้น า 
ควรตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมของผู้ปกครอง๓๒ ควรมีวิสัยทัศน์ มีสติปัญญา มีความรู้ รู้จักเหตุ รู้จักความ
จริง มีความสามารถ มีทักษะการชักน าคนให้ร่วมท างาน รู้เป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม 

สรุปได้ว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก นั้นจะต้องเป็นบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะที่สามารถน า มีแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของตน หรือขององค์กร อาทิ มีวิสัยทัศน์ มีสติปัญญา มีความรู้ รู้จักเหตุ รู้จักความจริง  
มีความสามารถ มีทักษะการชักน าคนให้ร่วมท างาน รู้เป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม นั่นเอง 

 

 

                                      
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูพิพิจจารุธรรม, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๒๗ สัมภาษณ์ นายคณุาธิป มาดหมาย,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ, ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร.,อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายวัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล,อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายสุทธิวตัติ์  ต่ายวลัย์,นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๓๒ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ชินรัตน,์ ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 



 
๑๖๓ 

นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าประกอบด้วย 
๑. มองการณ์ไกล มีความรู้ด้านพื้นที่๓๓ 
๒. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ พหูสูต ความสัมพันธ์ดี สัทธา สัจจะ ซื่อสัตย์๓๔ 
๓. มีหลักคุณธรรมจริยธรรม ศีล ๕ สติ หิริ โอตตัปปะ ฆราวาสธรรม พรหมวิหาร ๔      

         หลักธรรมาภิบาล(ส าคัญ) ในการบริหาร มีความรู้  มีความดี และสามารถสร้างทีม๓๕ 
๔. มีหลักคุณธรรมจริยธรรม  
   รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืน ใจกว้าง 
   มีความรู้ ความสามารถ เป็นประชาธิปไตย ๓๖ 
๕. มีหลักคุณธรรมจริยธรรม พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔  
   มีการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ๓๗ 
๖. ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ เป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน มีเหตุผล  
   มีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ๓๘  
๗. มีพรสวรรค์  ผู้น าที่สร้างขึ้นมา๓๙ 
๘. เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน เก่งชีวิต ๔๐ 
๙. มีความสามัคคี และเสียสละเพ่ือส่วนรวม๔๑ 
๑๐. มีคุณธรรม มีความโอบอ้อมอารี   
     ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  
     มีความรู้ ความสารถ  มีความเชื่อมั่น มีหลักธรรมาภิบาล ๔๒ 
๑๑. อุทิศตนเพื่อส่วนร่วมเม่ือมีโอกาสและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในสังคมที่พึง 

                                      
๓๓ สัมภาษณ์ นายธวัช  สิงหเดช, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายสุทธิวตัติ์  ต่ายวลัย์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๓๕ สัมภาษณ์นายคณุาธิป  มาดหมาย,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ, ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๓๖ สัมภาษณ์นางสาวปัทมา  สืบสายอ่อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๓๗ สัมภาษณ์นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน,์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๓๘ สัมภาษณ์นายณัชชนนท์ สุรัตนชยัการ, ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๓๙ สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพนัธุ,์ ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทพรักษ์, ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จงัหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘. 
๔๑ สัมภาษณ์ นางบุษบา  ศักรางกูร, ผู้อ านวยการฑณัฑสถานหญิงพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสดีี,  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 



 
๑๖๔ 

ประสงค์๔๓ 
๑๒. กล้าตัดสินใจมีเหตุผล  
    เป็นประชาธิปไตยเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ให้รางวัล (ให้เครดิต)  
    มีคุณธรรมจริยธรรม (ปกครอง) ให้ความยุติธรรม มีเมตตา๔๔ 
 ๑๓. มีมนุษยสัมพันธ์ดี (ทักษะทางสังคม) อัธยาศัยดี มีวิสัยทัศน์ เข้าใจงาน เรียนรู้งาน 

ติดตามงาน๔๕  
๑๔. เปิดใจ มีความรู้ ความสามารถ ฉลาด ทันยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เช่น รู้เขา รู้เรา 

รู้คน รู้สังคม รู้โลก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ๔๖ 
๑๕. มีความรู้ ความสามารถ  
     มีหลักคุณธรรมจริยธรรม อาทิ หลักสัปปุริสธรรม ๗  
     ตัวอย่าง เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระนเรศวร๔๗ 
๑๖. มีหลักธรรม ได้แก่ ไตรสิกขา ซื่อสัตย์ โปร่งใส อริยทรัพย์ ศรัทธา อดทน  

              นอนสูงให้นอนคว่ านอนต่ าให้นอนหงาย  ยึดโอวาทปาฏิโมกข์   
     มีปัญญา มีวิสัยทัศน์๔๘ 
๑๗. มีความรู้ ความสามารถ ฉลาด มีวิสัยทัศน์  
     มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเข้ากับคน สังคมได้อย่างดี๔๙ 
๑๘. มีวิสัยทัศน์และความคิดกว้างไกล ทันสมัย มีความรู้ความสามารถ ท างานเป็นระบบ

ทั้งการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน มีคุณธรรม๕๐ 

                                      
๔๓ สัมภาษณ์ นายอนันต์  แตงหมี, ผูบ้ริหารทีมฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐติิกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นท่ีภาคเหนือหอการคา้

ไทย จังหวัดพิษณโุลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๔๕ สัมภาษณ์ พระครูสริิรตันานุวัตร รศ.ดร., อาจารยป์ระจ าหลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๔๖ สัมภาษณ์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกลูกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระครูพิพิจจารุธรรม, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๔๘ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ชินรัตน,์ ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๔๙ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลยัสงฆ์

นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๕๐ สัมภาษนายวัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลยัสงฆ์

นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 
๑๖๕ 

กล่าวได้ว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
จะต้องมีคุณลักษณะ และทักษะเฉพาะตนทั้ง คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Personality) คุณลักษณะ
ด้านความรู้ ความสามารถ (Intelligence) และคุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) ซึ่งจะต้องมี
ความสอดคล้องต่อกัน หรือ ท าอย่างไรก็ต้องพูดและคิดอย่างนั้น รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
บุคคลทั่วไปรู้จักหลักในกากครองตน ครองคน และการครองงานให้เกิดความรอบรู้อย่างแท้จริง  

 

ส่วนวิธีการในการพัฒนาภาวะผู้น าโดยการบูรณาการหลักการตามทฤษฎีภาวะผู้น ากับ
หลักพุทธธรรมเข้าไปปรับใช้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความเห็นว่า หลักการโดยรวมของการพัฒนาภาวะผู้น า ถือ
เป็นความคิดรวบยอดว่า ท าอย่างไรให้ผู้น าสามารถควบคุมตนเองได้ มีสติรู้ตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อมี
สิ่งใดมากระทบ มีสมาธิมุ่งมั่นว่าต้องท าอะไรและไม่ท าอะไร วิธีการที่จะท าให้การพัฒนาภาวะผู้น า     
มีประสิทธิภาพ ควรใช้วิธีการฝึกสมาธิและปฏิบัติ วิปัสสนา ด้วยการลงมือปฏิบัติ๕๑ ซึ่งที่ผ่านมาการ
พัฒนาภาวะผู้น าอาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของวิชาการและแนวคิดทฤษฎีผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลควรมีภาวะผู้น าต้องเป็นคนดี มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได้๕๒ 
วิธีการที่จะพัฒนาผู้น า ให้บูรณาการตามแนวคิดตะวันตกและตะวันออกได้ดีนั้น ผู้น าส่วนใหญ่ 
ยังไม่เข้าใจ  ในธรรมะที่ยึดโยงกับหลักบริหารและความคิดเก่าๆ ที่ใช้อ านาจในการตัดสินใจ เหล่านี้  
จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา๕๓  ควรมีกระบวนคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรม 
ความโปร่งใส เชื่อมั่นตัวบุคลากรยึดมั่นในกฎระเบียบกติกาขององค์กร มีการการควบคุมอารมณ์ที่ดี  
๕๔ พร้อมกันนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาภาวะผู้น าให้เพ่ิมมากขึ้น ใช้วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า ด้วยการศึกษา 
ค้นคว้า อบรม ปฏิบัติ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนรู้เทคโนโลยี บริหารด้วยเทคโนโลยีเพ่ือสามารถรู้เท่า
ทันสถานการต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ๕๕ 

การพัฒนาภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญที่ควรจะมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบล การน าทฤษฎีทางตะวันตกร่วมกับหลักธรรม ประสานเข้าด้วยกัน ในการ
น ามาปรับใช้ และการศึกษางานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรที่ดีและเป็นแนวคิด 

                                      
๕๑ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐติิกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นท่ีภาคเหนือหอการคา้

ไทย จังหวัดพิษณโุลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๕๒ สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพนัธุ,์ ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๕๓ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ชินรัตน,์ ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทพรักษ์, ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จงัหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘. 
   สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสดีี,  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 



 
๑๖๖ 

ที่น่าสนใจในการใช้ทฤษฎีทางตะวันตกร่วมกับหลักธรรม ที่เป็นต้นแบบของหน่วยงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์๕๖ มีหลักสูตรของหลายหน่วยงานที่จัด
อบรมด้านทฤษฎีของตะวันตก แต่ไม่ได้พัฒนาในส่วนของจิตใจด้วยหลักธรรมส าคัญๆ หากบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้ ย่อมบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์การที่พัฒนาเพ่ือชุมชน
และสังคมได้อย่างยั่งยืน๕๗ การสร้างผู้บริหารที่ดี ต้องเริ่มจากการปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
น าหลักธรรมมาปรับใช้ตีความเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้อย่างจริงจัง ซึ่งที่จริงแล้ว เป็นปัญหาของสังคมไทย
โดยรวม เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการให้การศึกษาหรือการสร้างการยอมรับที่ท าให้คน  
แต่ละสังคมมีคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาติ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น าในองค์กร เพราะการเป็นองค์การประสิทธิภาพสูง  ผู้น าจะต้องเป็น
ศูนย์กลางที่ท าให้พนักงานศรัทธา มีความมุ่งมั่นที่จะท าเพ่ือองค์กร เพราะผู้น าประพฤติเป็นแบบอย่าง
น่าเชื่อถือ สามารถเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้พนักงานได้ การขาดวินัยหรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ จึงเป็น
พ้ืนฐานของการย่อหย่อนทางคุณธรรม จริยธรรม และจะน าไปสู่การละเมิดที่ร้ายแรงยิ่งๆ ขึ้น ถ้ามี
โอกาส๕๘ ผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารที่ทันสมัย ถ้าพ้ืนฐานไม่ดีก็จะ
ไม่สามารถน าเอาความรู้ไปประยุกต์ได้ ภาวะผู้น าสร้างได้ ฝึกฝนได้ สอนได้ เรียนรู้ได้ ถ่ายทอดได้ 
ภาวะผู้น าไม่ใช่พรสวรรค์แล้วเราจะได้ผู้น าใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต๕๙  

ภาวะผู้น ารับผิดชอบต่อค าสั่งที่ได้สั่งการไป แม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะท าผิด ผู้น าต้อง
แสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างมีวุฒิภาวะ และพยายามให้เกิดการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์จากความผิดพลาดดังกล่าว เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากล้าตัดสินใจต่อไป หากใช้วิธีโยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะท าให้เขาไม่กล้า
ตัดสินใจในครั้งต่อๆ ไป และจะท างานอย่างมีความทุกข์ แม้ว่าผู้บริหารบางท่าน อาจจะมีพ้ืนฐาน
การศึกษาที่ไม่ตรงกับการบริหาร ก็ไม่ได้แปลว่าจะน าลูกน้องไม่ได้ หากสามารถใช้ลูกน้องเก่งๆ  
ให้ท างานได้อย่างมีความสุข ให้โอกาส และให้เกียรติ ก็จะได้ใจลูกน้อง และบริหารงานอย่างมืออาชีพ
นอกจากนี้ ผู้บริหารควรใจกว้าง เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น แสดงฝีมือในการท างาน และ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจลูกน้องเป็นระยะๆ คอยดูว่าควรส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่ใครบ้าง         

                                      
๕๖ สัมภาษณ์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๕๗ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสดีี,  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๕๙ สัมภาษณ์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 
๑๖๗ 

เพ่ือพัฒนาผู้น ารุ่นต่อไปอีกด้วย๖๐ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในสังคมไทยในปัจจุบันที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายทั้ง
ฝ่ายทุนนิยมตามตะวันตกสุดโต่ง และฝ่ายธรรมแบบตะวันออกสุดขั้ว การบูรณาการจะช่วยเกิดภาวะ
ผู้น าที่เดินสายกลาง สร้างสังคมที่เป็นสุข การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติๆได้อย่างยั่งยืน๖๑ 
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีภาวะผู้น าที่ประกอบด้วย  รอบรู้ในงาน มีพฤติกรรมดี 
พัฒนาตนเอง ท างานเป็นทีม รับผิดชอบต่องาน และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี๖๒ การน าธรรมะมา
ประยุกต์ใช้นั้นเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมพร้อมทั้งเป็นการน าเอาจุดแข็งมาปรับใช้ในการบริหารของ
ผู้น าพร้อมกันนี้ การที่จะพัฒนาภาวะผู้น า ได้วิธีหนึ่ง คือการที่บุคคลที่เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้ให้
ค าแนะน าบุคคลที่เป็นผู้บริหารชั้นต้น กลาง และสูง และเปิดโอกาสให้บุคลากรท่านอ่ืนมีโอกาสได้
พัฒนาตนเองได้๖๓ และควรมีการฝึกสมาธิในการเผชิญปัญหาและหาทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
โดยการใช้เป็นลักษณะของการจ าลองสถานการณ์  เพ่ือใช้ในปรับทัศนคติในการท างาน จนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี๖๔  

ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีภาวะผู้น า การตัดสินใจ การมุ่งเน้นเป้าหมาย 
การสอนงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การร่วมมือร่วมใจผลักดันงานและการจัดการความ
ขัดแย้ง น าไปสู่องค์การเพ่ือท้องถิ่นและเพ่ือชุมชน๖๕ สิ่งที่อยากเห็นการพัฒนาภาวะผู้น าให้มีลักษณะ
บุคลิกที่ดี มีความฉลาดทางปัญญา การคิด การใช้เหตุผล ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา๖๖ ผู้บริหารเป็นส่วนส าคัญท่ีจะขับเคลื่อน จึงเห็นว่าการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมเป็นเรื่องที่ดีมาก ผู้บริหารก่อนการเป็นผู้น าและการเป็นผู้น า 
ควรตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมของผู้ปกครองวิธีการพัฒนาผู้บริหารเพ่ือให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีสติปัญญา 
มีความรู้ รู้จักเหตุ รู้จักความจริง มีความสามารถ มีทักษะการชักน าคนให้ร่วมท างาน รู้เป้าหมาย  
มีคุณธรรมจริยธรรม ควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่ยังเด็กจากครอบครัว จากโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

                                      
๖๐ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือหอการค้า

ไทย จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๖๑ สัมภาษณ์ พระครูพิพิจจารุธรรม, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๖๒ สัมภาษณ์ นายคณุาธิป มาดหมาย,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ, ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๖๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร.,อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๖๔ สัมภาษณ์ นายวัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล,อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๖๕ สัมภาษณ์ นายสุทธิวตัติ์  ต่ายวลัย์,นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๖๖ สัมภาษณ์ นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 



 
๑๖๘ 

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะภาวะผู้น าโดยวิธีการเรียนรู้ การศึกษา เพ่ือการพัฒนาตนเอง และควรใช้
วิธีการเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา จากผู้น าที่มีอ านาจเหนือกว่า การมอบหมายงาน เมื่อได้เป็นผู้น า๖๗ 

วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบลอาจใช้วิธีการฝึกอบรม (Training) 
แต่ควรปรับใช้ตามสถานการณ์จริง (Development) เพ่ือการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมในสถานการณ์
จริง ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ สร้างแรงจูงใจพร้อมให้เหตุผล ขั้นที่ ๒ ตรวจสอบว่าท าได้
หรือไม่ มีความพร้อมที่จะท าหรือไม่ ขั้นที่ ๓ น าไปปรับใช้๖๘ น าทฤษฎีค่อนข้างเป็นกระบวนการเรื่อง
ผลผลิตและผลลัพธ์ ที่ชัดเจน ดังนั้นผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง รอบรู้ มีวิสัยทัศน์  
คิดไปข้างหน้า โดยมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียว ในขณะนี้ธรรมะจะมีหลักให้เข้าใจบริบทของคน  
ให้พยายามหาวิธี กุศโลบาย ให้เหมาะสมกับคนประเภทต่างๆ ในการขับเคลื่อน และผู้บริหารจะต้อง
เป็นคนดี มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได้ การผนวกทั้ง ๒ ส่วนเข้า
ด้วยกันจะท าให้ได้ผู้น าที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี ท าให้องค์การเป็นองค์การเพ่ือชุมชน เพ่ือท้องถิ่น 
เพ่ือสังคมในขณะเดียวกัน พนักงานจะต้องมีความศรัทธาในผู้น าหรือผู้บริหาร ตลอดจนผูกพันกับ
องค์กรและท างานอย่างมีความสุข การผนวกทั้ง ๒ ทฤษฎีเข้าด้วยกันจะท าให้ได้ผู้น าที่เป็นคนเก่งและ
เป็นคนดี ท าให้ในขณะเดียวกัน๖๙ การจะพัฒนาผู้น าได้ ต้องเริ่มจากการคัดเลือกบุคคลเข้ามา บุคคลที่
มีพ้ืนฐานตามหลักการดังกล่าว ย่อมง่ายต่อความเข้าใจในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามที่องค์กร
ต้องการ ส่วนวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม คือ ให้ความเข้าใจในหลักการเป็นผู้น าสมัยใหม่ ควบคู่กับการ
เรียนรู้ด้านจิตวิทยา๗๐ ใช้วิธีการในการพัฒนาภาวะผู้น า โดยใช้การลงมือปฏิบัติหรือท างานควบคู่ไป
กับการเรียนรู้ (Action Base Learning & On the job Training) และใช้หลักการทางตะวันตกและ
ตะวันออกผสมผสานกัน๗๑ ควรเป็นวิธีที่เป็นหลัก คือการวางแผน, ด าเนินการ, ทบทวนตรวจสอบ, 
ปฏิบัติ (Plan-do-check-action) โดยองค์กรต้องมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ที่ชัดเจนทั้งระยะสั้น
และระยะยาว (Short term & long term) ในการน าไปปฏิบัติและการน าหลักธรรมเข้ามา
ประยุกต์ใช้เป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้พนักงานในทุกระดับมีหลักธรรมเป็นเครื่องเตือนสติและยึดมั่นในการ
ปฏิบัติงาน๗๒ การพัฒนาภาวะผู้น าจ าเป็นต้องเน้นหลักธรรม ซึ่งจะเข้าไปถึงจิตใจของบุคคลได้มาก 

                                      
๖๗ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ชินรัตน์, ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๖๘ สัมภาษณ์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชยัการ, ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๗๐ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทพรักษ์, ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จงัหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘. 
๗๑ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ชินรัตน,์ ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๗๒ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 
๑๖๙ 

ควรอบรมเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง ในขณะที่ทฤษฎีของตะวันตกจ าเป็นต้องเน้นทักษะในการปฏิบัติ 
จ าเป็นต้องท าเป็นหลักสูตรและฝึกท ากรณีศึกษาให้หลากหลาย๗๓ ภาวะผู้น าตามทฤษฎีคุณลักษณะ
ของภาวะผู้น า น่าจะเป็นทฤษฎีของตะวันตก การมาประสานกับหลักการค าสอนทางศาสนา จึงน่าจะ
ท าให้ทฤษฎีของการเป็นผู้น าสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น โมเดลที่ดี จึงน่าประกอบด้วยส่วนที่เป็นหลักการ
ตามทฤษฎีกับส่วนที่เป็นภาวะจิตใจหรือจิตวิญญาณเนื่องจาก  การน ามาปรับใช้ อาจจะต้องมีการ
กระท าที่เป็นกระบวนการจริงจังและต่อเนื่อง เพราะคิดว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ มักมีระดับความฉลาด
ทางปัญญาดี มีสติปัญญาสูง ควรเพ่ิมส่วนที่เป็นความฉลาดทางอารมณ์ จิตวิญญาณและจิตส านึก  
โดยเฉพาะด้านของความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีศีลธรรม จริยธรรม และที่ส าคัญ คนฉลาดมักมีแนวโน้มไป
ในทางหลงตัวเองสูง (โมหะ) จึงท าให้ไม่รับฟังความเห็นของคนที่แตกต่างจากตน หรือยึดมั่นในอัตตา
ของตนสูง การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมและเป็นการสร้างดุลยภาพระหว่างทฤษฎีและการ
ปลุกจิตส านึกด้วยกระบวนการที่ชัดเจน ต่อเนื่องและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเชิง
คุณภาพ๗๔ ควรใช้วิธีการฝึกอบรม และการสอนงานเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ผู้ที่รับการสอนหรือฝึกงานต้อง
มีการเปิดใจกว้างในการรับทราบถึงสิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการที่ถ่ายทอดถ้าไม่เปิดใจกว้างก็จะไม่
สามารถรับสิ่งใหม่ๆ ได้ ควรมีการบูรณาการทั้งทฤษฎีและหลักพุทธธรรมควบคู่กันไป ซึ่งทางทฤษฎีจะ
ใช้หลักวัดความสามารถเป็นหลัก ส่วนทางพุทธศาสนายังคงมีระบบอาวุโส และหลักธรรมมาใช้๗๕  
ควรใช้วิธีที่ปรับตามความเหมาะสมขององค์กร แต่ขั้นตอนที่ควรจะเริ่มด าเนินการล าดับแรก คือ   
ควรใช้แบบส ารวจที่ได้มาตรฐานสากลในการส ารวจหาบุคคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถพัฒนาต่อ
ให้เป็นผู้น าได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาผู้น าแต่ละคน ไม่น้อย ดังนั้น ไม่ควรเสียเวลา
และโอกาสในการพัฒนา ไปกับคนที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถพัฒนาต่อได้ ซึ่งหลังจากคัดเลือกได้
คนที่เหมาะสมแล้ว จึงจะก าหนดว่าจะใช้หลักสูตรหรือวิธีการใดซึ่งอาจเป็นวิธีการสร้างสถานการณ์
จ าลอง สร้างเครือข่ายของผู้บริหารด้วยกันเพ่ือน าแนวคิดมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าหรือ 
หรือเครือข่ายทางด้านสังคมอ่ืน ๆ เพ่ืออยู่กับสังคมได้และเห็นภาพของภาพรวมเพ่ือเป็นแนวทาง     
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร๗๖ 

                                      
๗๓ สัมภาษณ์ พลเอก ดร . ศิริ  ทิวะพันธุ์ ,  ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ,             

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๗๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๗๕ สัมภาษณ์ นางสาวปัทมา  สืบสายอ่อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๗๖ สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธ์ุ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗. 



 
๑๗๐ 

วิธีการการพัฒนาภาวะผู้น าที่เป็นสากลตลอดกาล ใช้ได้ทั้งบุคคลที่เป็นผู้น าหรือผู้บริหาร
และบุคคลทั่วไป คือ การศึกษาอบรม เรียนรู้ ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลที่ต้องการ๗๗ ทั้งนี้อาจจะต้องมี
การปรับทัศนคติบ้าง เพ่ือให้ผู้ที่จะเป็นผู้น าในอนาคตทุกคน มีแนวคิดเรื่องการเป็นผู้น าและพัฒนา
ภาวะผู้น าที่เหมือนกัน โดยน าไปเข้าค่ายเพ่ือสร้างเครือข่ายของผู้บริหารในองค์กรไปพร้อมๆ กัน
ด้วย๗๘ น าทุกวิธีการมาประยุกต์ใช้กับทั้งผู้บังคับบัญชาและทีมงานในสถานการณ์ ปัญหาที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ในสังกัด มีเหตุมีผลที่หลากหลายความคิด มีความต้องการก้าวหน้าและ
การยอมรับในระดับที่สูง ดังนั้น บางสถานการณ์อาจต้องน า วิธีการมาผสมผสานปรับใช้เพ่ือความ
เหมาะสมและพาองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ๗๙ การพัฒนาภาวะผู้น า โดยมีวิธี
การบูรณาการหลักการตามทฤษฎีและหลักพุทธธรรม มีวิธีการ มีการวางแผนการด าเนินงานที่เป็น
ขั้นตอน มอบหมาย ก ากับดูแล สนับสนุนให้มีการพัฒนาและมีการก้าวหน้าในสาขาอาชีพ โดยยึดหลัก
พุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย การเป็นผู้บริหารที่มีความเอ้ือเฟ้ือ วางตัวเหมาะสมกับฐานะ  
เจรจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน และการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ เป็นพหูสูต  
มีกัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะ) และการที่จะพัฒนาได้อย่างง่ายและชัดเจนประการหนึ่งคือ การมีต้นแบบ 
Idol คือมีบุคคลที่เป็นต้นแบบของตนเอง แล้วต้องปฏิบัติตามต้นแบบนั้น (I do) แนวทางของผู้ที่เป็น
ต้นแบบของตนเอง๘๐ การจัดโปรแกรมเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ทั้งในเรื่องของใจเขาใจเรา เข้าใจคนอ่ืน, 
การควบคุมอารมณ,์ การวางตัว, การเข้าสังคม, และควรมีการบูรณาการหลักการทฤษฎีของตะวันตก 
ซึ่งถือว่ามีจุดแข็ง คือ เรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบสูง ทั้งต่องาน ต่อตนเอง เมื่อน ามาผสมผสาน
กับหลักธรรมจะช่วยให้ลดข้อขัดแย้งลงมีบรรยากาศการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข๘๑การฝึกอบรม 
ที่ออกแบบเฉพาะและเน้นประสิทธิภาพหรือการจ าลองสถานการณ์ (Simulations) ควรมีภาวะผู้น า 
ที่ประกอบด้วยความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความมั่นคงในอารมณ์ ความมั่นใจในตัวเอง, การวางตัว, 
การตัดสินใจที่ดี๘๒ ควรน าข้อดีของแต่ละหลักการมาพิจารณา และสรุปเป็นข้อๆ ที่ครอบคลุม หลักใน

                                      
   สัมภาษณ์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกลูกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชยัการ, ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสดีี,  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๘๐ สัมภาษณ์ พระครูพิพิจจารุธรรม, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือหอการค้า

ไทย จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๘๒ สัมภาษณ์ นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 



 
๑๗๑ 

การพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการที่จะพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นบาง
หลักการจะมีข้อที่ซ้ ากัน เช่น การตั้งมั่นถึงปัจเจกบุคคล หลักพุทธธรรมบางข้ออาจเน้นการพอเพียง
พอประมาณ แต่ถ้าน ามาบูรณาการกับหลักทฤษฎี ที่เน้นเรื่องการผลักดัน พนักงาน องค์กรไปสู่
เป้าหมาย ก็จะท าให้เกิดวิธีการที่ดี ครอบคลุมทั้งทางธรรมและทางโลก ช่วยให้องค์กรเข้มแข็ง๘๓ การ
ใช้วิธีการฝึกอบรมและระบบพ่ีเลี้ยง ควรมีวิธีการการพัฒนาภาวะผู้น า ในการบูรณาการหลักการตาม
ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเข้าไปปรับใช้ในองค์การที่จะได้เป็นไปเพ่ือชุมชน และสังคม โดยการน า
ทฤษฎีและหลักพุทธรรมมาบูรณาการเข้าด้วยกัน๘๔ ควรมีการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิด
ความสุขในการท างาน สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับเพ่ือนร่วมงานในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี การที่
จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในงานอย่างชัดเจน ท าให้เกิดการท างานเป็นทีมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มีการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความสุขในการท างาน สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับเพ่ือน
ร่วมงานในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี๘๕ มีการท างานเป็นทีม โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็น 
สรุปอย่างชัดเจนและมอบหมายงานที่แบ่งออกไปอย่างชัดเจน และประชุมติดตามความก้าวหน้า 
พร้อมทั้งปัญหาที่เกิดอย่างมีเหตุ-ผล และฝึกการมีระบบเหมือนชาวตะวันตก และความรับผิดชอบใน
ส่วนหน้าที่ของตนและฝึกจิตใจและการพัฒนาของตนเองอยู่เสมอ มีการท างานเป็นทีม มีการประชุม
ระดมความคิดเห็น มอบหมายงานอย่างชัดเจน และติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งหารือการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดอย่างมีเหตุ-ผล มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีการฝึกจิตใจและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ๘๖  

ภาวะผู้น าเป็นรูปแบบหนึ่งของอ านาจ แก่นอันเป็นสาระของอ านาจ คือ แรงจูงใจ และ
ทรัพยากร ซึ่งอ านาจเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์จ านวนมากที่รวมตัวกัน โดยผู้บริหารแตกต่าง
จากผู้มีอ านาจ ตรงที่ผู้บริหารอ านาจค านึงถึงแต่แรงจูงใจของตน โดยไม่ได้ค านึงถึงแรงจูงใจของผู้
ยอมรับอ านาจ แต่ผู้บริหารต้องค้นหาแรงจูงใจของผู้ตามมุ่งยกระดับแรงจูงใจของผู้ตามให้สูงขึ้น และ
ควรมีวิธีการในการพัฒนาภาวะผู้น าในการบูรณาการหลักการตามทฤษฎีตะวันตกและหลักพุทธธรรม
เข้าไปปรับใช้ในองค์การ ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันใน ๓ ด้าน คือ 
อ านาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะ เพ่ือไปสู่จุดหมายร่วมกัน๘๗ การฝึกอบรมแบบการใช้การจ าลอง

                                      
๘๓ สัมภาษณ์ นายสุทธิวตัติ์  ต่ายวลัย์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๘๔ สัมภาษณ์ นายคณุาธิป  มาดหมาย,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ, ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๘๕ สัมภาษณ์ นางสาวปัทมา  สบืสายอ่อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๘๖ สัมภาษณ์ นายวัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๘๗ สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพนัธุ,์ ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗. 



 
๑๗๒ 

สถานการณ์จริง เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ เมื่อพัฒนาการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือเกิดปัญหาด้วยสติและมีการประเมินจากการให้ความเห็นของผู้ร่วมงาน ลูกน้อง ผู้บังคับบัญชา  
ใช้การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา แล้วน่าจะพัฒนา การใช้วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า ในการบูรณาการ 
ตามหลักทฤษฎีและหลักพุทธธรรม เพราะในองค์การบริหารส่วนต าบล บางแห่งหรือหลาย ๆ แห่ง  
จะเน้นไปตามหลักทางการมุ่งงาน มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุด เพ่ือให้เกิดการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน ควรน าหลักธรรมมาปรับใช้ให้เข้ากันแบบสมดุลและยั่งยืนตามหลักทั้ง ๒ ทฤษฎี๘๘  
ควรใช้วิธีการในการพัฒนาภาวะผู้น า แบบใช้วิธีการการสอนงานและเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & 
Mentoring) และควรมีวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าในการบูรณาการหลักการตามทฤษฎีตะวันตกและหลัก
พุทธธรรมเข้าไปปรับใช้ในองค์การให้ผู้บริหารเป็นคนเก่งคนดี๘๙ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก วิธีการพัฒนา ๘ วิธี ได้แก่ ๑. ฝึกอบรมและปฏิบัติ 
๒. การศึกษา เรียนรู้  ๓. การเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา  ๔. มอบหมายงาน  ๕. สถานการณ์จ าลอง 
๖. สร้างเครือข่าย ๗. การสอนงาน ๘. การยึดต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
๘๘ สัมภาษณ์นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน,์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๘๙ สัมภาษณ์ พระครูพิพิจจารุธรรม, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 
๑๗๓ 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ข้างต้น 
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามผลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ได้ดังนี้  

๑. เงื่อนไขการพัฒนา ได้แก่  
๑.๑ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ก่อนเข้ารับต าแหน่ง 
๑.๒ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ระหว่างครองต าแหน่ง 

๒. คุณลักษณะภาวะผู้น า  
๒.๑ ด้านคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Personality) 
๒.๒ คุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถ (Intelligence) 
๒.๓ คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) 

๓. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๑ ด้านการครองตน ตามหลักไตรสิกขา ๓  คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  
๓.๒ ด้านการครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา  

           สมานัตตตา  
๓.๓ ด้านการครองงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

๔. วิธีการพัฒนาพร้อมสาระส าคัญในการพัฒนาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะภาวะผู้น า 
กับหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามแนวคิดการพัฒนาภาวะผู้น าได้อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 

๔.๑ ฝึกอบรมและปฏิบัติ 
๔.๒ การศึกษา เรียนรู้ 
๔.๓ การเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา 
๔.๔ มอบหมายงาน 
๔.๕ สถานการณ์จ าลอง 
๔.๖ สร้างเครือข่าย 
๔.๗ การสอนงาน 
๔.๘ การยึดต้นแบบ  

ผู้วิจัยได้ข้อสรุปจากวิธีการการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม พบว่า ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้มาเป็นผู้บริหาร ซึ่งโดยมากมีวัยวุฒิ และคุณวุฒิอยู่แล้วก่อนเข้ามาเป็น
ผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรของท้องถิ่น ของชุมชน และ
เพ่ือชุมชนในท้องถิ่น ควรจะเพ่ิมวิธีการการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ให้เป็นผู้มีภาวะผู้น า
เพ่ิมมากยิ่งข้ึนทั้งก่อนและหลักการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารสวนต าบล 



 
๑๗๔ 

จากวิธีการการพัฒนาภาวะผู้น าบูรณาการกับหลักพุทธธรรม ๓ หลักธรรมข้างต้น ผู้วิจัย
ได้ลงรายละเอียดในการพัฒนาภาวะผู้น าให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น โดยได้การสัง เคราะห์จาก
ผลการวิจัยให้ตรงตามองค์ประกอบของหลักธรรมมากท่ีสุด ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้น า ๓ ด้าน กับ
หลักพุทธธรรม ๓ ด้าน ได้แก่ หลักในการครองตน ไตรสิกขา ๓  หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอิทธิบาท  
ดังนี้  

ตารางที่ ๔.๒๖ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
           ในจังหวัดพิษณุโลก ด้านการครองตน ตามหลักไตรสิกขา 

คุณลักษณะ
ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร อบต. 

หลักการครองตน ตามหลักไตรสิกขา  
วิธีการพัฒนา 

 
ผลการพัฒนาฯ 

 
ศีล 

พฤติกรรม 
สมาธ ิ

จิตที่ต้ังมั่น 
ปัญญา 
รอบรู้ 

คุณลักษณะ 
ภาวะผู้น า 
ด้านบุคลิกภาพ 

มีพฤติกรรม 
ที่ดี ตั้งมั่นใน
คุณความด ี

จิตใจหนักแน่น 
มั่นคงมุ่งมั่นใน
การท างาน  
ท าความด ี

รอบรู ้
ในตัวตนของ
ตน  
รู้สิ่งที่ควรท า 
และไม่ควรท า 

๑. ฝึกอบรมและ
ปฏิบัต ิ
๒ การศึกษา เรียนรู ้
๓ การเป็นพ่ีเลี้ยง 
    ให้ค าปรึกษา 
๔ มอบหมายงาน 
๕ สถานการณ์
จ าลอง 
๖ สรา้งเครือข่าย 
๗ การสอนงาน 
๘ การยดึต้นแบบ  
   อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือ บูรณาการ 
- ก่อนเป็นผู้ผู้บรหิาร 
- ขณะเป็นผู้บริหาร
อย่างสม่ าเสมอ 

พฤติกรรมด ี
มีระเบยีบวินัย 
ในตนเอง 
จิตใจหนักแน่น 
มีองค์ความรู ้

คุณลักษณะ 
ภาวะผู้น า 
ด้านความรู้
ความสามารถ 

รู้เท่าทัน
ตนเอง  
การ
เปลี่ยนแปลง  
ด้านต่าง ๆ 

จิตใจที่เต็ม
เปี่ยมด้วย
ความรู้  
มีสันตสิุขในใจ 

รู้เหตุ  รูผล 
รู้ตน รู้เท่าทัน
ด้วยความรู ้
ที่แท้จริง 

มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลัก
ไตรสิกขา 
ได้อย่างดี  

คุณลักษณะ 
ภาวะผู้น า 
ด้านสังคม 

มุ่งมั่นพัฒนา 
ตนเอง  
รู้เท่าทัน 
การ
เปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวได้
อย่างมั่นคง
หนักแน่น  

มีจิตใจท่ีหนัก
แน่น ไม่เป็นไป
ตามกระแส 
อยู่ในสังคมได้
อย่างสันติสุข 

รู้เท่าทันสังคม
การเปลีย่น 
แปลงอย่างรอบ
ด้าน 

เป็นผู้เป็นที่
ยอมรับของสังคม  
ทั้งพฤติกรรม 
และองค์ความรู ้
 

 
 
ผู้บริหาร /ผู้น า 

ประพฤตดีิ 
ดีงาม และมี
ความรู้ที่
แท้จริง 

มีจิตใจหนัก
แน่น ดีงาม  
มีความรู้ท่ี
แท้จริง 
อยู่ในสังคมได้
อย่างสันติสุข 

รอบรู้สรรพสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามความ
เป็นจริง 

 พฤติกรรมด ี
ใจหนักแนน่ 

มีความความรู ้
อยู่ในสังคมได้
อย่างสันติสุข 



 
๑๗๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๗ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมฯ ด้านการครองตน ตามหลัก
ไตรสิกขา มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง ๓ ข้อตามที่ผู้วิจัยได้แสดงผลการวิจัยมีความ
สอดคล้องการน าการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมด้านการครองตน ตามหลักไตรสิกขา ดังนี้ 

๑) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
พิษณุโลกด้านศีล (พฤติกรรม) 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการอยู่ร่วมสังคมอย่างสันติ เน้นการมีความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนมนุษย์ในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนกัน ที่มีเจตนารมให้การด าเนินชีวิตปราศจากการเบียดเบียน  
ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืน พร้อมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมมนุษย์๙๐ โดยหลักการแล้วศีลจะ
เป็นตัวช่วยในการดับทุกข์ที่เป็นโทษทางกาย วาจา เพ่ือเป็นบันไดหรือเป็นรากฐานให้เกิดสมาธิ  ทั้งนี้
หากคนที่ไม่มีศีลหรือคนที่ก าลังรู้สึกตัวอยู่ว่าตนขาดศีลย่อมไม่สามารถท าจิตให้เป็นสมาธิได้ส าเร็จ 
เพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นบันไดหรือเป็นรากฐานของสมาธิ  และสมาธิก็จะได้อาศัยศีลเป็นฐานในการ
ขยายผลไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญา๙๑ หากเราสังเกตพฤติกรรมการท างานในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด
เลยก็คือ ผู้บริหารบางส่วนไม่ส ารวมกาย วาจา และใจ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส าคัญของการท างาน และ
ใจนี่ถือว่าส าคัญที่สุดในการท างานเพราะหากใจไม่บริสุทธิ์ก็จะท าให้กายและวาจาไม่บริสุทธิ์ไป ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่าในการพัฒนาภาวะผู้น าเบื้องต้นเลยก็คือต้องใช้ศีลเป็นเครื่องมือจัดการเพราะศีลนี่เอง 
เป็นเครื่องกลั่นกรองพฤติกรรมการท างานได้เป็นอย่างดี๙๒  

๒) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
พิษณุโลกด้านสมาธิ (จิตใจ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การสัมภาษณ์ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลกด้านสมาธิ ว่า การพัฒนาด้านสมาธิถือเป็นการฝึกฝน
พัฒนาในด้านจิตใจ จิตใจเป็นรากฐานของพฤติกรรม และพฤติกรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจ
หรือเจตนา ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ เจริญงอกงามหรือเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามแล้ว คนผู้นั้นก็จะ

                                      
๙๐ สัมภาษณ์ พระครูพิพิจจารุธรรม, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๙๑ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ชินรัตน,์ ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๙๒ สัมภาษณ์นายวัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
 



 
๑๗๖ 

ควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย๙๓ ยิ่งไปกว่านั้น ปัญญาจะเจริญงอกงามได้ก็ต้อง
อาศัยจิตใจที่เข้มแข็ง สู้ปัญหา เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามที่จะคิดค้น ไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่คิด
หรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้ง  ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน 
กระวนกระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึงจะสามารถคิดค้นหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน เจาะลึก
ทะลุทุกประเด็น และมองเห็นทั่วตลอด๙๔ 

๓) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
พิษณุโลกด้านปัญญา (องค์ความรู้) 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การสัมภาษณ์ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ด้านปัญญา ว่า การพัฒนาปัญญา ถือเป็นเป็นตัวน าทางและควบคุม
พฤติกรรมทั้งหมด มีปัญญาชี้น าหรือบอกทาง การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางสามารถแยก
ออกไปได้หลายด้านและมีความสลับซับซ้อนหลายขั้นหลายระดับ๙๕ ปัญญาที่เกิดจากการรับรู้ เรียนรู้ 
อย่างถูกต้องตามเป็นจริงหรือตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ หรือตามที่มันเป็น ปัญญาที่เกิดจากความรู้
จักจับสาระของความรู้หรือเรื่องราวต่างๆ ปัญญาที่เกิดจากความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาว
เหตุปัจจัยของเรื่องราวต่างๆ ที่จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและท าการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้๙๖ ปัญญา
ที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ถือเป็นปัญญาที่เกิดจากความรู้เข้าใจเข้าถึงเท่าทันความ
จริงของสังขาร คือโลกและชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ท าจิตใจให้หลุดพ้นเป็น
อิสระได้ โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง๙๗ ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถี
ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ถือเป็นปัญญาที่เกิดจากการความรู้ความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่ง
ทั้งหลาย ที่อิงอาศัย หรือมีความสัมพันธ์สืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย๙๘  

 

                                      
๙๓ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๙๔ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือหอการค้า

ไทย จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๙๕ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทพรักษ,์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จงัหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘. 
๙๖ สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสดีี,  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๙๗ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ชินรัตน,์ ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๙๘ สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพนัธุ,์ ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗. 



 
๑๗๗ 

๑) การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยวิธีการฝึกอบรม  

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ชี้แนะการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล ด้วยวิธีการฝึกอบรม ว่า เป็นการฝึกฝนและเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการท างานปัจจุบัน 
หากพิจารณาการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรมแล้ว ถือเป็นการจัดเตรียม
ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นให้กับผู้บริหารในการปฏิบัติงาน และเป็นความพยามในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานกับพนักงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการเน้นด้าน
พุทธิพิสัยซึ่งเป็นการเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ เกิดความเข้าใจในเนื้อสาระ บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ส่วนการเน้นด้านจิตพิสัยหรือสมาธิถือเป็นการมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ และการมุ่งเน้นด้านทักษะ
พิสัยเป็นการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการปฏิบัติ๙๙ วิธีการฝึกอบรมจึงถือ
เป็นการจัดกิจกรรมที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทุนมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และเสริมประสบการณ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมการ
ฝึกอบรมยังถือเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองที่ดีให้เกิดขึ้นต่อหน้าที่ ต่อองค์กร ซึ่งอาจจะ
สะท้อนออกมาจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต๑๐๐ การพัฒนาผู้บริหารด้วยการจัดโครงการ
ฝึกอบรมนั้นจะส่งผล และเ อ้ืออ านวยประโยชน์ ให้กับองค์การหรือหน่วยงาน  เป็นต้นว่า  
หากผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอยู่ เสมอ จะส่งผลให้มี การพัฒนาเรื่อง
บุคลิกลักษณะ พฤติกรรมการท างาน หรือแม้แต่วิธีการท างาน  โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีการ
ส ารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา๑๐๑ 

สรุปการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยวิธีการฝึกอบรม คือ การท าให้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และเสริมประสบการณ์
เพ่ือใหก้ารบริหารตน บริหารคน และบริหารงานได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมยังถือเป็น
การปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองที่ดใีห้เกิดข้ึนต่อหน้าที่  

 

 

                                      
๙๙ สัมภาษณ์ นางบุษบา  ศักรางกูร, ผู้อ านวยการฑณัฑสถานหญิงพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นท่ีภาคเหนือหอการค้า

ไทย จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นายคณุาธิป มาดหมาย,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ, ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 



 
๑๗๘ 

๒) การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยวิธีการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะน าวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ว่า ผู้บริหารโดยมากมีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น ในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท แต่ปัญหาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่ให้ความสนใจส่วนใหญ่จะกลายเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานสาย
วิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะมีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาทั้งในเรื่องความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการท างานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาถือเป็นวิธีการพัฒนาที่มาจากการวางแผนอย่างเป็นระบบและจัดท าขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารงานของผู้บริหาร๑๐๒ การศึกษา
เพ่ิมเติมของผู้บริหารถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากเดิมผู้บริหารอาจจะมีเพียงความรู้
พ้ืนฐานที่สามารถบริหารงานได้ตามปกติทั่วไป หากได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมก็จะเป็นการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทักษะในการบริหารงานให้ดีขึ้น ๑๐๓ การศึกษา
เพ่ิมเติมถือเป็นโอกาสในการรับเอาองค์ความรู้ใหม่ที่จะมาสนับสนุนองค์ความรู้เดิม ในองค์กรให้มี
ความครอบคลุม และสอดคล้องกับสถานการณ์หรือยุคสมัยมากขึ้น๑๐๔ พร้อมกันนั้นผู้บริหารหรือผู้น า
ที่ได้พัฒนาด้านการศึกษาที่สูงขึ้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้เดิมที่ยังมี
ข้อด้อยหรือข้อบกพร่องให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากองค์กรใดมีองค์ความรู้ที่
เพียบพร้อม ทันต่อยุคและสถานการณ์ ยังถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่
ทรงประสิทธิภาพด้วย๑๐๕ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนา หรือ เฉพาะด้าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ชี้แนะการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ว่า ในการพัฒนาของ

ผู้บริหารทุกคนและทุกระดับ ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร 
รวมทั้งเป็นไปตามบทบาท อ านาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ตนมี  ทั้งนี้ในการ
พัฒนานั้นส่วนหนึ่งหากผู้บริหารไม่ได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมหรือการศึกษาหาความรู้ในระดับ  

                                      
๑๐๒ สัมภาษณ์ นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๑๐๓ สัมภาษณ์นายณัชชนนท์ สุรัตนชยัการ, ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพนัธุ,์ ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 
๑๗๙ 

ที่สูงขึ้นไป๑๐๖ การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรโดยผ่านกระบวนการพัฒนา ทั้งการพัฒนาโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือครูพักลักจ า หรือผ่านการศึกษาเล่าเรียนในขั้นที่สูงขึ้นถือเป็นระบบการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ที่เกิดจากการวางแผนเพ่ือหวังผลในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
ขององค์กรอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๗ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมฯ ด้านการครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 

คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร 
อบต. 

หลักการครองตน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
วิธีการพัฒนา 

 
ผล 

การพัฒนาฯ 
ทาน 

การให้ 
ปิยวาจา 
พูดด้วย
วาจา

อ่อนหวาน 

อัตถจริยา 
ประพฤติตน

เป็น
ประโยชน ์

สมานัตตตา 
วางตนเสมอ

ต้นเสมอ
ปลาย 

คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ด้าน
บุคลิกภาพ 

มีความ
เอื้อเฟ้ือ 
มีความ
เสียสละ 
สร้าง
แรงจูงใจ 
ยกย่อง
ชมเชย 

กล่าววาจา
สุภาพ 
พูด
สร้างสรรค ์
พูดให้
ก าลังใจ 
แนะน า
ประโยชน ์

ไม่นิ่งดูดาย 
ตั้งใจท างาน 
ส่งเสริม
ศักยภาพ 

วางตนเป็น
กลาง 
วางตน
เหมาะสม 
เป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

๑. ฝึกอบรมและ
ปฏิบัต ิ
๒ การศึกษา เรียนรู ้
๓ การเป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าปรึกษา 
๔ มอบหมายงาน 
๕ สถานการณ์
จ าลอง 
๖ สรา้งเครือข่าย 
๗ การสอนงาน 
๘ การยดึต้นแบบ  
  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือ บูรณาการ 
- ก่อนเป็นผู้
ผู้บริหาร 
- ขณะเป็นผู้บริหาร

อย่างสม่ าเสมอ 

เป็นทีเ่คารพ
นับถือของ
เพื่อน
ร่วมงาน 
องค์กร 
ชุมชน 

คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ด้านความรู้
ความสามารถ 

พัฒนาองค์
ความรู้ให้
ตนเอง และ
ส่งเสริมการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ของเพื่อน
ร่วมงาน 

รู้จักใช้ค าพูด
ที่เป็น
ประโยชน์
ต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

รู้จักน าพา
เพื่อน
ร่วมงาน
สร้างสรรค์ 
ท างานเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนรวม 
 

รู้จักกาลและ
เทศในการท า 
พูดอยู่เสมอ 

เป็นผู้ที่
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่าง
สัมฤทธิผล 

 
 

                                      
๑๐๖ สัมภาษณ์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกลูกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธ

ชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๑๐๗ สัมภาษณ์นายวัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 
๑๘๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๗ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมฯ ด้านการครองคนตามหลักสังคหวัตถ ุ(ต่อ) 
 

คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร 
อบต. 

หลักการครองตน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
วิธีการ
พัฒนา 

 
ผล 

การพัฒนาฯ 
ทาน 

การให้ 
ปิยวาจา 

พูดด้วยวาจา
อ่อนหวาน 

อัตถจริยา 
ประพฤติ
ตนเป็น

ประโยชน ์

สมานัตตตา 
วางตนเสมอ

ต้นเสมอปลาย 

คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ด้านสังคม 

เอื้อเฟ้อเพื่อ
แผ่ต่อสังคม  
บริหารงาน
เพื่อ
ประโยชน์
ของชุมชน 
และสังคม 

รู้จักใช้ค าพูด
ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
เพื่อนร่วมงาน 
และส่วนรวม 

บริหารงาน
เพื่อ
ประโยชน์
ของชุมชน 
และสังคม
เป็นส าคญั 

วางตนเป็น
กลาง 
วางตน
เหมาะสม 
เป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

 พัฒนาเพื่อน
ร่วมงานในองค์กร
ให้มีศักยภาพใน
การท างาน 
เป็นทีย่กย่องของ
คนในองค์กร 
ชุมชน และสังคม 

ผู้บริหาร
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลฯ 

มีความ
เอื้อเฟ้ือ

พัฒนาองค์
ความรู้ทั้งแก่
ตนเอง และ
เพื่อนรวม

งานเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 
และสังคม 

กล่าววาจา
สุภาพ 
พูดสร้างสรรค ์
พูดให้ก าลังใจ 
แนะน า
ประโยชน์ต่อ
เพื่อร่วมงาน 
และชุมชน 

บริหารงาน
เพื่อ
ประโยชน์
ของ
องค์การ
ชุมชน และ
สังคมเป็น
ส าคัญ 

วางตนเป็น
กลาง 
วางตน
เหมาะสม 
เป็นแบบอย่าง
ที่ดีท้ังต่อเพื่อ
ร่วมงาน และ
สังคม 

 ผู้บริหารที่เปี่ยม
ด้วยความเอื้อเฟื้อ 
มีความรู้ และ
ความประพฤติทีด่ี
งามเป็นท่ีพึ่งของ
เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน และสังคม 

 
จากตารางที่ ๔.๒๗ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมฯ ด้านการครองคน      

ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สามารถอธิบายได้ว่าการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ นี้ 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่ผู้น าที่ครองต าแหน่งอยู่ ควรน ามา
เป็นหลักยึดถือในการเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร ซึ่งสาระสอดคล้องกับหลักสังคหวัตถุ ๔  

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔  ผู้น าที่จะได้ใจและบริหารคนได้ ต้องมีการ
เสียสละ อุทิศตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งยังต้องรู้จักยกย่อง ชมเชยผู้ท าดีด้วย มิใช่ยก
ตนข่มท่าน แต่ประการเดียว หลักธรรมส าคัญที่จะช่วยยึดเหนี่ยวและโน้มน้าวใจคนให้ยอมรับถึงการ



 
๑๘๑ 

เปลี่ยนแปลงได้จริ ง  ก็ควรใช้หลักสั งคหวั ตถุ  ๔๑๐๘ การที่จะน าองค์การไปได้ด้วยราบรื่น 
ต้องอาศัยสังคหวัตถุ ๔๑๐๙ ควรเป็นผู้น าที่มีการเสียสละ มีการให้หรือการมีเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูลและมีความ
ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ผู้น าที่หวังจะประสบผลส าเร็จในงานรวมทั้งเป็นที่รักของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานจ าเป็นอย่างยิ่งต้องน ามาใช้๑๑๐ เมื่อองค์กรมุ่งไปสู่องค์การประสิทธิภาพ
สูงแล้ว ต้องมองคนควบคู่กันไปด้วย โดยการใช้ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการมัดจิตใจคน๑๑๑ 

ผู้วิจัยได้ข้อสรุปจากสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ด้าน
การครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ และจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การให้ความส าคัญต่อ
หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  ๔.๐๕) จึงเห็นว่า ผู้บริหารควร
รักษาการพัฒนาภาวะผู้น า ในวิธีการพัฒนานี้ไว้ และส่งเสริมให้มีในผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย เพ่ือเป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรขึ้นสู่องค์การประสิทธิภาพสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
๑๐๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย

สงฆ์พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระครูพิพิจจารุธรรม, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ชินรัตน,์ ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคเหนือหอการค้า

ไทย จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 



 
๑๘๒ 

ตารางที่ ๔.๒๘ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมฯด้านการครองงานตามหลัก อทิธิบาท ๔ 
คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร 
อบต. 

หลักการครองงาน ตามหลักอิทธบิาท ๔   
ฉันทะ  
พอใจ 

วิริยะ 
หมั่นเพียร 

จิตตะ 
เอาใจใส่ 

วิมังสา 
ตรวจสอบ 

วิธีการพัฒนา ผล 
การพัฒนาฯ 

คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ด้าน
บุคลิกภาพ 

ประพฤติ
ตนเป็น
แบบอย่าง
ที่ด ี
พร้อมจะ
ให้
ค าปรึกษา 
พึงพอใจใน
ต าแหน่ง 
 

มุ่งมั่นเพื่อ
งาน 
ทุ่มเทชีวิต
ให้กับการ
บริหารงาน 
บริหารงาน
ด้วยความ
ศรัทธา 

บริหารงาน
ด้วยความ
มุ่งมั่น 
จดจ่ออยู่
กับงาน 

ตรวจสอบการ
ท างาน 
บริหารงานเพื่อ
ปรับปรุง และ
พัฒนาอยู่เสมอ 

๑. ฝึกอบรมและ
ปฏิบัต ิ
๒ การศึกษาเรียนรู ้
๓ การเป็นพ่ีเลี้ยง 
    ให้ค าปรึกษา 
๔ มอบหมายงาน 
๕ สถานการณ์   
  จ าลอง 
๖ สรา้งเครือข่าย 
๗ การสอนงาน 
๘ การยดึตน้แบบ   
   อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือ บูรณาการ 
- ก่อนเป็นผู้
ผู้บริหาร 
- ขณะเป็นผู้บริหาร
อย่างสม่ าเสมอ 

ผู้บริหารที่พอใจ
ในต าแหน่ง
หน้าท่ี 
ขยันหมั่นเพียร
ต่อการท างาน 
ตรวจสอบก่อน
และหลักการ
ท างาน 

คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ด้านความรู้
ความสามารถ 

พอใจ
แสวงหา
ความรู้เพื่อ
พัฒนางาน
อยู่เสมอ 

มีความขยัน
ต่อการแสวง
หารความรู้
เพื่อพัฒนา
งาน 

จิตใจจดจ่อ
ต่อการ
บริหารงาน 

ไตรต่รอง
ตรวจสอบ 
หาความรูเ้พื่อ
หาขอผิดพลาด
หรือข้อท่ีควร
พัฒนาเสมอ 

ผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์
ก าหนดการ
ท างานโดยมีการ
วางแผนการ
ท างานอย่าง
รอบคอบรอบ
ด้าน 

คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ด้านสังคม 

พอใจอยู่
กับเพื่อน
ร่วมงาน 

มีความสุขท่ี
ได้
บริหารงาน
อย่างเต็มที ่

มีจิตใจ
หนักแน่น 
ไม่เป็นไป
ตามกระแส 

ฟังปัญหาจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และประชาชน
เสมอ เพื่อน า
ข้อมูลมาปรับใช้
ในการริหารงาน
อยู่เสมอ 

 ผู้บริหารที่
บริหารงานด้วย
ความสุขท่ีมสี่วน
ร่วมกับเพื่อน
ร่วมงาน ชุมชน 
และสังคม 

 
 
 
 
 



 
๑๘๓ 

ตารางที่ ๔.๒๘ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมฯด้านการครองงาน ตามหลักอิทธิบาท(ต่อ) 
คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร 
อบต. 

หลักการครองงาน ตามหลักอิทธบิาท ๔   
ฉันทะ  
พอใจ 

วิริยะ 
หมั่นเพียร 

จิตตะ 
เอาใจใส่ 

วิมังสา 
ตรวจสอบ 

วิธีการพัฒนา ผล 
การพัฒนาฯ 

ผู้บริหารองค์
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
แสวงหาความรู้
เพื่อการบริหาร
และอยู่รวมใน
การท างานอย่าง
สันติสุข 

มีความ
ขยันหมั่นเ
พียร 
แสวงหา
ความรู้เพื่อ
การบริหาร 

บริหารงาน
ด้วยความ
มุ่งมั่น 
ประกอบด้วย
ปัญญาเต็มใจ
ท างานกับ
เพื่อนร่วมงาน 

ตรวจสอบ
การ
บริหารงาน
ด้วยความ
รอบคอบเพื่อ
การท างานท่ี
ส่งผลต่อ
องค์กร และ
ส่วนรวม 

 ผู้บริหารที่เป็น
ต้นแบบแห่งการ
บริหารงานด้วย
ความมุ่งมั่น เอา
ใจใส่ รอบคอบ
เพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม 
องค์กร ชุมชน 
สังคม 

 
จากตารางที่ ๔.๒๘ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมฯ ด้านการครองงานตาม

หลัก อิทธิบาท ๔ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการที่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้สัมภาษณ์ ว่าเป็นหลักธรรมที่ผู้น า    
ที่ครองต าแหน่งอยู่ ควรน ามาเป็นหลักยึดถือในการเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร ซึ่งสาระสอดคล้องกับหลัก
อิทธิบาท ๔ ที่เป็นธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน 

 

ฉันทะ คือ ความพอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุด ที่มนุษย์เราควรจะได้ข้อนี้เป็น
ก าลังใจอันแรก ที่ท าให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ  วิริยะ คือ ความพากเพียร หมายถึง การกระท าที่
ดีติดต่อไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบความส าเร็จ ค าน้ีมีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่
ด้วยส่วนหนึ่ง  จิตตะ หมายถึง ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้รวมความหมายของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่
วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป 
ตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมายของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที ่

ภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมะพ้ืนฐานส าหรับคนท างานทุกระดับที่จะ
สามารถประสบความส าเร็จได้๑๑๒ หลักธรรมที่เปรียบเทียบหลักการพัฒนาองค์การ P-D-C-A ซึ่งช่วย
ให้องค์การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้น าขององค์การต้องมี๑๑๓ ไม่เฉพาะแค่ผู้น า

                                      
๑๑๒ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ชินรัตน,์ ดร., ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัจันทร์วิทยา, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นายวัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ มจร, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗. 



 
๑๘๔ 

เท่านั้น แต่ควรมีในคนทุกคน เพราะเป็นการพึงพอใจในงานที่ตนท าอยู่ มีทั้งความพอใจ ความตั้งใจ 
และการไตร่ตรอง ถ้าท าได้เช่นนี้ ก็จะท าให้งานส าเร็จได้อย่างบรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่สักแต่ เพ่ือท าๆ ไป
ให้หมดหน้าที่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าจะต้องมี๑๑๔ การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลเชิงบวกต่อการ
พัฒนาองค์กร๑๑๕ แน่นอนผู้บริหารที่จะประสบผลส าเร็จในงาน อิทธิบาท ๔ ต้องถูกน ามาใช้กับตนเอง
ก่อนจะถ่ายไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาเหมาะส าหรับการท างานทุกอย่าง เนื่องจากต้องมีใจรัก มุ่งมั่น ท างาน
ให้เกิดผลส าเร็จ โดยใช้เหตุผลของการท างานด้วย๑๑๖  ผู้น าต้องมีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่กับการ
ท างานและผู้ร่วมงาน๑๑๗ ต้องมีภาวะผู้น าแสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์และสุจริต ท าให้
การพัฒนาองค์การ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรม๑๑๘ 

 

ผู้วิจัยได้ข้อสรุปจากการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมฯ ด้านการครองงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ จากผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า การให้ความส าคัญต่อหลักอิทธิบาท ๔  
ของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (๔.๐๕) จึงเห็นว่าผู้บริหารองค์การองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควรรักษาการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม และเพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนส าคัญในการน า
องค์กรเพ่ือท้องถิ่นและประชาชนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
๑๑๔ สัมภาษณ์ นายคณุาธิป มาดหมาย,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ, ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๗. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทพรักษ,์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จงัหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชยัการ, ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพนัธุ,์ ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวปัทมา สืบสายอ่อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 

 



 
๑๘๕ 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น า
ตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้น าเสนอ 
การพัฒนาภาวะผู้น า โดยไดก้ าหนดวิธีการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูป/คน และจากการแจกแบบสอบถาม สามารถสรุปองค์
ความรู้จากการวิจัย เพ่ือเสนอการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๓  แผนภาพองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

การฝีก
อบรมฯ  

ศึกษา 
เรียนรู ้

 

การเป็น 
พี่เลี้ยง 

 

มอบ 
หมายงาน 

 

สถานการณ์
จ าลอง 

 

การ 
สอนงาน 

การยึด
ต้นแบบ 

 

สร้าง
เครือข่าย 

 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

คุณลักษณะภาวะผู้น า 
บุคลิกภาพตามหลักไตรสิกขา 

  - พฤติกรรมด ีทุ่มเทเวลาให้องคก์ร
อย่างเต็มที่ มีความรับผดิชอบ  
มีความยุติธรรม มั่นใจในตนเอง 
  - จิตใจหนักแน่น ดีงาม มุ่งมั่น
พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย 
  - รอบรู้ เรียนรูส้ิ่งใหม่ มีวิธีคิดอยา่ง
เป็นระบบ แก้ปญัหาด้วยหลักการ 

การครองงาน 

คุณลักษณะภาวะผู้น า 
  ทักษะทางสังคมตามหลักสังคหวตัถุ  
    - เอื้อเฟ้ืออารี เสียสละเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม สร้างแรงจูงใจ 
    - วจีไพเราะ ยกย่องผู้ที่ควรยก
ย่อง ใช้วาจาท่ีสร้างสรรค์ ให้ก าลังใจ 
    - สงเคราะห์ประชา ท างานเพือ่
องค์กรและส่วนรวม ไม่นิ่งดูดาย  
   -  ประสานสิบทิศ ซื่อสตัย์ สุจรติ 
เป็นแบบอย่าง วางตนเหมาะสม 

คุณลักษณะภาวะผู้น า 
ความรู้ความสามารถตามหลักอิทธิบาท  
   - รักการงาน พอใจในต าแหน่ง 
ส่งเสริมการปฏิบัตติามกฎระเบียบ  
   - ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน ให้งานบรรลุเป้าหมาย  
   - จติใจตั้งมั่น มุ่งมั่นสร้างสรรค์ หนัก
แน่น มั่นคงต่อการท างาน 
   - รอบคอบสุขุม ตรวจสอบขั้นตอน 
ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นก่อนการท างาน 
 

การครองคน 

 

การครองตน 

วิธีการพัฒนา 



๑๘๖ 

 

 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ๒. เพ่ือ
ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ๓. เพ่ือน าเสนอการ
พัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี
วิธีด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จ านวน ๑๘ ท่าน และได้แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๔๕ ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลจากการศึกษาสรุปได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก สรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ 
                        บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

 สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปได้ว่า ผู้น าหรือ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น เป็นบุคคล หรือเป็นผู้บริหารในองค์การที่มาจากการเลือกตั้ง 
และเป็นผู้บริหารที่เป็นพนักงานของรัฐที่มาจากการพัฒนาตนเอง โดยที่เป็นผู้มีความรู้ สามารถ
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เปลี่ยนแปลง ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จ ซึ่งการเป็นผู้น า หรือ
ผู้บริหารนั้นเป็นได้จาก ๒ สาเหตุคือ เกิดมาเป็นผู้น า และเป็นผู้น าเกิดจากการพัฒนาตนเอง 

หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ๓ 
หลักธรรม คือ ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา มีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ทาน 
ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท มีองค์ประกอบ 
๔ ประการ คือ ฉันทะ  วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

 

๕.๑.๒ ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก 

ภาวะผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
พิษณุโลก นั้นจะต้องเป็นบุคคลทีม่ีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่สามารถน า มีแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตน หรือขององค์กร  ทั้งนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดพิษณุโลกนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่ มี คุณสมบัติ คุณลักษณะที่สามารถน า มีแรงจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตน หรือขององค์กร  อาทิ มีวิสัยทัศน์  
มีสติปัญญา มีความรู้ รู้จักเหตุ รู้จักความจริง รู้เป้าหมาย มีความสามารถ มีทักษะการชักน าคนให้ร่วม
ท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม นั่นเอง 

การพัฒนาภาวะผู้น านั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนาภาวะผู้น าควรให้
ความส าคัญตั้งแต่เริ่มการก าหนดคุณสมบัติของผู้น า ควรพิจารณาตั้งแต่ต้นว่ามีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขา หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักอิทธิบาท ๔ โดยควรเป็นเกณฑ์การพิจารณา          
ในผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ซึ่งสอดรับกับความคิดเห็นที่ว่า 
โดยปกติไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไป ควรจะมีหลักไตรสิกขา เป็นหลักธรรมประจ าใจ 
เพราะถือเป็นหลักธรรมส าหรับคนดีพร้อมส่วนหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ นั้นเห็นว่า ควรให้การพัฒนา
ในช่วงของการก่อนเข้ารับต าแหน่งผู้น าและระหว่างเป็นผู้น า ในทางทฤษฎีกระบวนการ ควรค านึงถึง
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งควรพิจารณาภาวะผู้น าเป็นการเฉพาะในระดับบุคล 
กลุ่มงาน และระดับสังคมพร้อมกันนี้ การบริหารงานนั้น ผู้บริหารต้องมีความรักในงาน มุ่งมั่น 
สร้างสรรค์งาน รู้การท างานทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ และหมั่นตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
อยู่เสมอ   

หลักการโดยรวมของการพัฒนาภาวะผู้น า ถือเป็นความคิดรวบยอดว่า ท าอย่างไรให้ผู้น า
สามารถควบคุมตนเองได้ มีสติรู้ตนเองอยู่ตลอดเวลา มีสมาธิมุ่งมั่น  มีการฝึกสมาธิและปฏิบัติ
วิปัสสนา ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาภาวะผู้น าอาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของวิชาการและแนวคิดทฤษฎี
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ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีภาวะผู้น าต้องเป็นคนดี มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์  
ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได้  วิธีการที่จะพัฒนาผู้บริหารหรือผู้น าซึ่งบูรณาการตามแนวคิด
ตะวันตกและตะวันออกได้ดีนั้น ผู้น าส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในธรรมะที่ยึดโยงกับหลักบริหารและ
ความคิดเก่าๆ ที่ใช้อ านาจในการตัดสินใจ เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ควรมีกระบวนคิดและ
การตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรม ความโปร่งใส เชื่อมั่นตัวบุคลากรยึดมั่นในกฎระเบียบ
กติกาขององค์กร มีการการควบคุมอารมณ์ที่ดี  เพราะการเป็นองค์การเพ่ือท้องถิ่น เพ่ือชุมชน 
ผู้บริหารจะต้องเป็นศูนย์กลางที่ท าให้พนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาศรัทธา เชื่อมั่นเชื่อถือ มีความ
มุ่งม่ันที่จะท าเพ่ือองค์กร เพราะผู้บริหารประพฤติเป็นแบบอย่างน่าเชื่อถือ สามารถเป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได ้  
 มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารที่ทันสมัยตลอดจนมีการผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ทั้งด้านการ
บริหารและหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักพุทธธรรมโดยประยุกต์ควบคู่กันไป ภาวะ
ผู้น าสร้างได้ ฝึกฝนได้ สอนได้ เรียนรู้ได้ ถ่ายทอดได้ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า คือน้อมรับผิดชอบต่อ
ค าสั่งที่ได้สั่งการไป แม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะท าผิด ผู้น าต้องแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน พยายามให้เกิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การบูร
ณาการจะช่วยเกิดภาวะผู้น าที่ เดินสายกลาง สร้างสังคมที่เป็นสุข ต้องมีการมีใช้หลักธรรมะ 
เข้ามาใช้ใน เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น า ต้องสามารถอธิบายความสอดคล้องของเทคโนโลยีกับธรรมะ 
และปัจจัยใดที่จะน าพาองค์กรไปสู่องค์การเพ่ือท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโดยใช้ธรรมะ  ซึ่งเห็นว่า
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีภาวะผู้น าที่ประกอบด้วย การพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์
นวัตกรรม ท างานเป็นทีมรอบรู้ในงาน รับผิดชอบต่องาน และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
 หลักธรรมทางพุทธศาสนาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือก าหนดวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม  

การพัฒนาภาวะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ๓ ตามหลักธรรม คือ ด้านการครอง
ตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา มีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยที่ ศีล 
น าไปใช้กับบุคลิกภาพ  และทักษะ  เพราะการพัฒนาบุคลากรทางกายและให้มีความช านาญในแต่ละ
ด้าน  สมาธิ  น ามาใช้กับ เจตคติ  เพราะต้องให้บุคลากรมุ่งมั่นในการท างานมองงานส าคัญกว่าทุก
อย่าง ปัญญา น ามาใช้กับ ความรู้ทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ เพราะต้องให้เกิดความรับรู้ 
และจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการฝึกอบรม ขั้นศีล คือ ฝึกกายวาจา ขั้นสมาธิ คือ ฝึกใจ ขั้น
ปัญญา คือ ฝึกองค์ความรู้ เพ่ือศึกษากระบวนการท างานทางกายกับวาจา และกระบวนการการ
ท างานของจิต มีจิตสาธารณะต่อองค์กร การศึกษา เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าก็คือต้องเน้นบทบาทของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติให้ถูกต้องทางกาย วาจา คือ ขั้นศีล การฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีระเบียบทางการคิด คือ 
ขั้นสมาธิ และพิจารณาสภาวธรรมหรือสภาพปัญหานั้นจนเกิดความรู้ถึงขั้นปัญญานั่นเอง แทนสมการ
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ได้ว่า ศีล-สะอาด-ความดี + สมาธิ-สงบ-ความสุข + ปัญญา-สว่าง-ความเก่ง ผู้บริหารเมื่อได้รับ
การศึกษาด้วยระบบไตรสิกขาแล้วก็จะท าให้มีทั้งความรู้ความสามารถความดีและความสุขในการ
บริหารงานอีกด้วย 

ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อาจจะเพ่ิมความถี่ในการสื่อสารและท าความเข้าใจ 
ระดับโครงสร้าง ให้น าหลักสังคหวัตถุ ๔ เข้ามาเป็นตัวควบคุมผู้น า ผู้บริหารที่จะได้ใจและบริหารคน
ได้ ต้องมีการเสียสละ อุทิศตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรเป็นผู้น าที่มีการเสียสละ มีการ
ให้หรือการมีเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูลและมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ผู้น าที่หวังจะประสบผลส าเร็จ
ในงานรวมทั้งเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานจ าเป็นอย่างยิ่งต้องน ามาใช้  เมื่อองค์กรมุ่ง
ไปสู่องค์การประสิทธิภาพสูงแล้ว ต้องมองคนควบคู่กันไปด้วย โดยการใช้ภาวะผู้น าตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ มีความจ าเป็น พอควรส าหรับการตรอกย้ าหรือมัดจิตใจคน 
 ภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมะพ้ืนฐานส าหรับคนท างานทุกระดับที่จะ
สามารถประสบความส าเร็จได้หลักธรรมที่เปรียบเทียบหลักการพัฒนาองค์การ ได้แก่  การวางแผน 
ด าเนินการ ตรวจสอบ และปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้องค์การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติพ้ืนฐานที่ผู้น า
ขององค์การประสิทธิภาพสูงต้องมี ไม่เฉพาะแค่ผู้น าเท่านั้น แต่ควรมีในคนทุกคน เพราะเป็นการพึง
พอใจในงานที่ตนท าอยู่ มีทั้งความพอใจ ความตั้งใจ และการไตร่ตรอง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าจะต้องมี
การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาองค์กร ผู้น าต้องมีความขยันหมั่นเพียร เอา
ใจใส่กับการท างานและผู้ร่วมงาน ต้องมีภาวะผู้น าแสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์และ
สุจริตให้การพัฒนาองค์การประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรม มีความจ าเป็นและ
มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นพื้นฐานของบุคคลเฉพาะด้าน ควรมีกับผู้น าทุกสถานการณ์ 

ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    
ในจังหวัดพิษณุโลก ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น า 
ทั้ง ๓ ด้าน ๑. ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ๒. ด้านความรู้ ความสามารถ (Intelligence) 
๓. ด้านคุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ ( = ๓.๙๘, 
S.D. = ๐.๕๔) และการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทั้ง ๓ ด้าน ด้านการครองตน (บริหารตน)
ตามหลักไตรสิกขา ๓ ด้านการครองคน (บริหารคน)ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านการครองงาน 
(บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ( = ๔.๐๓, S.D. = 
๐.๕๕) 
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๕.๑.๓ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้น าบริหารองค์การบริหาร 
                         ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดพิษณุโลก วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนา
ภาวะผู้น าขององค์การ  ควรปรับใช้ตามสถานการณ์จริงเพื่อการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม โดยการก าหนด
ในเชิงนโนบาย อันประกอบด้วย กระบวนการก็คือ ขั้นที่ ๑ สร้างแรงจูงใจพร้อมให้เหตุผล ขั้นที่ ๒ 
ตรวจสอบว่าท าได้หรือไม่ มีความพร้อมที่จะท าหรือไม่ ขั้นที่ ๓ น าไปปรับใช้  ดังนั้นผู้น าต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนเก่ง รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ ในขณะทีธ่รรมะจะมีหลักให้เข้าใจบริบทของคน ให้พยายามหา
วิธี กุศโลบาย ให้เหมาะสมกับคนประเภทต่างๆ ในการขับเคลื่อน และผู้น าจะต้องเป็นคนดี  
มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได้ การผนวกทั้ง ๒ ส่วนเข้าด้วยกันจะท า
ให้ได้ผู้น าที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้น าและองค์กร และการจะพัฒนาผู้น าได้ 
ต้องเริ่มจากการคัดเลือกบุคคลเข้ามา บุคคลที่มีพ้ืนฐานตามหลักการดังกล่าว ย่อมง่ายต่อความเข้าใจ
ในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามที่องค์กรต้องการ ส่วนวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม คือ ให้ความเข้าใจ
ในหลักการเป็นผู้น าสมัยใหม่ ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านจิตวิทยา ใช้วิธีการในการพัฒนาภาวะผู้น า  
โดยใช้หลักการทางตะวันตกและตะวันออกผสมผสานกัน ควรเป็น Model หรือหลัก Plan-do-
check-action โดยองค์กรที่เกี่ยวของกับผู้น า หรือผู้บริหารองค์กรบปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนต าบล
ต้องมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ที่ชัดเจนทั้ง และการน าหลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นสิ่งส าคัญ 
เพ่ือให้ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับ 
มีหลักธรรมเป็นเครื่องเตือนสติและยึดมั่นในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน   
 ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับทัศนคติ โดยน าไปเข้าค่ายเพ่ือสร้างเครือข่ายของผู้บริหาร
องค์กรไปพร้อมๆ กันด้วย น าทุกวิธีมาประยุกต์ใช้กับผู้บริหาร ผู้ ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน 
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ในสังกัดมีอัตตาสูง มีเหตุมีผลที่หลากหลาย
ความคิด ดังนั้น บางสถานการณ์อาจต้องน าทั้ง ๘ วิธีที่ได้จากการวิจัยมาบูรณาการผสมผสานปรับใช้
เพ่ือความเหมาะสมและพาองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาวะผู้น า 
โดยมีวิธีการบูรณาการหลักการตามทฤษฎีตะวันตกและหลักธรรม มีการวางแผนการด าเนินงาน 
ที่เป็นขั้นตอน มอบหมาย ก ากับดูแล สนับสนุนให้มีการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารตน หรือครอง
ตนตามหลักไตรสิกขา การบริหารตนโดยยึดหลักหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย การเป็นผู้น ามี
ความรับผิดชอบเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่  เจรจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
วางตัวเหมาะสมกับฐานะ  และควรมีการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความสุขในการท างาน 
สร้างทัศนคติเชิงบวก สร้างแรงศรัทธาให้กับเพ่ือนร่วมงานในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี มีการท างาน
เป็นทีม โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็น สรุปอย่างชัดเจนและมอบหมายงานที่แบ่งออกไปอย่าง
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ชัดเจน และประชุมติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาที่เกิดอย่างมีเหตุผล และฝึกการมีระบบ
เหมือนชาวตะวันตกและความรับผิดชอบในส่วนหน้าที่ของตนและฝึกจิตใจและการพัฒนา 
ของตนเองอยู่เสมอ  

และควรมีวิธีการการพัฒนาภาวะผู้น าในการ บูรณาการหลักการตามทฤษฎีตะวันตกและหลัก
พุทธธรรมเข้าไปปรับใช้ในองค์การที่จะก้าวขึ้นสู่องค์การเพ่ือท้องถิ่น ชุมชนและสังคม อันเป็นฐานราก
ของประเทศ โดยที่ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันใน ๓ ด้าน คือ อ านาจ 
ระดับแรงจูงใจ และทักษะ เพ่ือไปสู่จุดหมายร่วมกัน มีการใช้การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา  การใช้
วิธีการในการพัฒนาภาวะผู้น าโดยการบูรณาการตามหลักทฤษฎีทั้งของตะวันตกและหลักพุทธธรรม 
เพราะในองค์การบริหารส่วนต าบลจะเน้นไปตามหลักทางการมุ่งงาน มุ่งผลส าเร็จของงานเป็น
เป้าหมายสูงสุด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรน าหลักธรรมมาปรับใช้ให้เข้ากันแบบสมดุลและ
ยั่งยืนกับทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้น า 

โดยสรุปจากการสัมภาษณ์ มีวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดพิษณุโลกส าคัญ ๆ ๘ วิธี ได้แก่  ฝึกอบรมและปฏิบัติ การศึกษาเรียนรู้ การเป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าปรึกษา มอบหมายงาน สถานการณ์จ าลอง สร้างเครือข่าย การสอนงาน การยึดต้นแบบ  และ 
ถือเป็นวิธีที่เก้าคือ การบูรณาการวิธีใดวิธีหนึ่งร่วมกันเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น า 
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๕.๒ อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและอภิปรายข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 
 ๕.๒.๑ สภาพทั่วไปของภาวะผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบล และภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
 หลักการโดยรวมของการพัฒนาภาวะผู้น า ถือเป็นความคิดรวบยอดว่า ท าอย่างไรให้
ผู้น าสามารถควบคุมตนเองได้ มีสติรู้ตนเองอยู่ตลอดเวลา  มีสมาธิมุ่งมั่น  มีการฝึกสมาธิและปฏิบัติ
วิปัสสนา ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาภาวะผู้น าอาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของวิชาการและแนวคิดทฤษฎี
ผู้บริหารในองค์กรการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีภาวะผู้น าต้องเป็นคนดี  
มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได้  วิธีที่จะพัฒนาผู้บริหารหรือผู้น า      
ให้บูรณาการตามแนวคิดตะวันตกและตะวันออกได้ดีนั้น ผู้น าส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในธรรมะที่ยึดโยง
กับหลักบริหารและความคิดเก่าๆ ที่ใช้อ านาจในการตัดสินใจ เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
ควรมีกระบวนคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรม ความโปร่งใส เชื่อมั่นตัวบุคลากร
ยึดมั่นในกฎระเบียบกติกาขององค์กร มีการการควบคุมอารมณ์ที่ดี  เพราะการเป็นองค์การ
ประสิทธิภาพสูง ผู้น าจะต้องเป็นศูนย์กลางที่ท าให้พนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาศรัทธา เชื่อมั่น
เชื่อถือ มีความมุ่งมั่นที่จะท าเพ่ือองค์กร เพราะผู้บริหารประพฤติเป็นแบบอย่างน่าเชื่อถือ สามารถเป็น
หลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ ได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีมหาวิทยาลัยภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีพบว่ามี ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ๒) ลักษณะของความเป็นผู้น าด้านภาวะผู้น าและการมอบอ านาจ ๓) การมีส่วนร่วม ๔) 
สถานภาพ และบทบาทสตรี ๕) ลักษณะของความเป็นผู้น าด้านความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์๑  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรรณดี เกตแก้ว ศึกษาเกี่ยวการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น า
สตรีทางการศึกษาในภาคใต้ พบว่า คุณลักษณะของผู้น าสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ประกอบด้วย 
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปิลัญ ปฏิพิมพาคม ได้ศึกษาเรื่อง  รูปแบบ
ภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิจัย
พบว่า  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า มี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่  
หลักการพัฒนาใช้หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย อธิสีลสิกขา (ศีล) อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) และอธิปัญญา

                                                 
๑ การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์, ภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๖). 
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สิกขา (ปัญญา) ๒ สอดคล้องกับงานวิจัยของ   สมคิด สกุลสถาปัตย์ ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพการใช้
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การ
กระตุ้นการใช้ปัญญา และการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์๓  
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารที่ทันสมัยตลอดจนมี
การผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ทั้งด้านการบริหารและหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัก
พุทธธรรมโดยประยุกต์ควบคู่กันไป ภาวะผู้น าสร้างได้ ฝึกฝนได้ สอนได้ เรียนรู้ได้ ถ่ายทอดได้ 
ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น ารับผิดชอบต่อค าสั่งที่ได้สั่งการไป แม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะท าผิด ผู้น าต้อง
แสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พยายามให้เกิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การบูรณาการจะช่วยเกิดภาวะผู้น าที่เดินสายกลาง สร้างสังคม 
ที่เป็นสุข ต้องมีการมีใช้หลักธรรมะเข้ามาใช้ใน เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น า ต้องสามารถอธิบายความ
สอดคล้องของเทคโนโลยีกับธรรมะ และปัจจัยใดที่จะน าพาองค์กรไปสู่องค์การประสิทธิภาพสูงโดยใช้
ธรรมะ  ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีภาวะผู้น าที่ประกอบด้วย พัฒนาตนเอง 
รับผิดชอบต่องาน รอบรู้ในงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม ท างานเป็นทีม และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิลัญ ปฏิพิมพาคม ได้ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ที่ดี ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต มี
ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน การมองการณ์ไกล๔  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปทุมพร เปีย
ถนอม ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการส าหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีลักษณะภาวะผู้น าเชิงบูรณาการใน
สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก๕  

                                                 
๒ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร, รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม, วิทยานิพนธ์ 

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒). 
๓ สมคิด สกุลสถาปัตย์, รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบ

ยั่งยนื, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒).    
๔ ปิลัญ ปฏิพิมพาคม, รูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๐).    

๕ ปทุมพร เปียถนอม, รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการส าหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๔).  



๑๙๔ 
 

 ๕.๒.๒ หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนา 

  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือก าหนดวิธีการการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม  

ภาวะผู้น าตามหลักไตรสิกขา การพัฒนาภาวะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ๓ ตาม
หลักธรรม คือ ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา มีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา โดยที่ ศีล น าไปใช้กับบุคลิกภาพ และทักษะ  เพราะการพัฒนาผู้บริหารทางกาย และ
ให้มีความช านาญในแต่ละด้าน  สมาธิ  น ามาใช้กับ เจตคติ  เพราะต้องให้เป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการท างาน
มองงานส าคัญกว่าทุกอย่าง ปัญญา น ามาใช้กับ ความรู้ทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ เพราะ
ต้องให้เกิดความรับรู้ และจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการฝึกอบรม ขั้นศีล คือ ฝึกกายวาจา     
ขั้นสมาธิ คือ ฝึกใจ ขั้นปัญญา คือ ฝึกองค์ความรู้ เพื่อศึกษากระบวนการท างานทางกายกับวาจา และ
กระบวนการการท างานของจิต มีจิตสาธารณะต่อองค์กร การศึกษา เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าก็คือต้อง
เน้นบทบาทของผู้บริหารในการปฏิบัติให้ถูกต้องทางกาย วาจา คือ ขั้นศีล การฝึกจิตให้ตั้งมั่นมี
ระเบียบทางการคิด คือ ขั้นสมาธิ และพิจารณาสภาวธรรมหรือสภาพปัญหานั้นจนเกิดความรู้ถึงขั้น
ปัญญานั่นเอง แทนสมการได้ว่า ศีล-สะอาด-ความดี + สมาธิ-สงบ-ความสุข + ปัญญา-สว่าง-ความเก่ง 
ผู้บริหารเมื่อได้รับการศึกษาด้วยระบบไตรสิกขาแล้วก็จะท าให้มีทั้งความรู้ความสามารถความดีและ
ความสุขในการบริหารงานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฌาน ตรรกวิจารณ์ ที่พบว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลและระดับองค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เป็น
กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ด้วย๖ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ มาสโลว์ 
(Maslow)๗ ที่กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จสูงสุด หรือความต้องการพัฒนา
ในด้านร่างกาย เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ของตนที่จะน าไปสู่ความเจริญ ความจริง ความ
สดชื่น ความเป็นหนึ่ง ความสมบูรณ์แบบ ความส าคัญ ความพรั่งพร้อม ความยุติธรรม ความเป็น
ระเบียบ ความม่ันคง ความสนุกสนาน เสรีภาพ ยุติธรรม ระเบียบวินัย ความมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นซึ่งเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และในการการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักไตรสิกขานั้น
จะมีการพัฒนาตามขั้นต่างๆ ดังนี้   

๑. ขั้นศีลพัฒนากายภาพ  หรือพฤติกรรม 
๒. ขั้นสมาธิพัฒนาจิตของผู้บริหาร 
๓. ขั้นปัญญาพัฒนาและจัดการองค์ความรู้   

                                                 
๖ ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐).  
  Abraham Maslow, Motivation and Personality, (New York : Harper and Row 

Publishers, 1970), p. 39. 



๑๙๕ 
 

สอดคล้องกับ ฌาน ตรรกวิจารณ์ ที่พบว่า แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา ส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า
มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมายที่การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ เป้าหมายในการพัฒนา คือ 
ท าให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมคุณธรรม และ พัฒนาไปสู่ชั้นสูงสุดคือพ้นทุกข์ ๘ และ 
ยังสอดคล้องกับ พูนสุข มาศรังสรรค์ ที่พบว่า หัวใจส าคัญของการบูรณาการเชิงพุทธเพ่ือใช้จัดการ
ความรุนแรงในครอบครัวในงานนี้คือการเข้าไปจัดการกับฐานของใจในปัจเจก ด้วยการฝึกฝน บ่มเพาะ
จิตใจให้ตั้งมั่น แน่วแน่ มีสัมมาสมาธิในการปรับปรุงพัฒนาตนให้มีสัมมาทิฏฐิ มีสติสัมปชัญญะอยู่ใน
ปัจจุบันขณะ ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ร้ายต่างๆ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายใน
จิตใจตนเอง ได้แก่ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เพ่ือลด ละ เลิก ความยึดมั่นในตัวตน ความเห็นแก่ตัว ความ
ตระหนี่ ความมักได้และความไม่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน อันเป็นสาเหตุแห่งความก้าวร้าวรุนแรงร่วมกับการ
พัฒนารูปแบบของการด าเนินชีวิตครอบครัวของปัจเจกให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันในหลักแห่ง
ความสันโดษพอเพียงในทางสายกลางอันอุดมด้วยศีล สมาธิและปัญญา (ไตรสิกขา)๙ 
 ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อาจจะเพ่ิมการสื่อสารและท าความเข้าใจ ระดับ
โครงสร้าง และผู้บริหารจะต้องมีที่จะได้ใจและบริหารคนได้ ต้องมีการเสียสละ อุทิศตนเป็นตัวอย่างที่
ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรเป็นผู้น าที่มีการเสียสละ มีการให้หรือการมีเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูลและมีความ
ประพฤติตนวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น าที่หวังจะประสบ
ผลส าเร็จในงานรวมทั้งเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานจ าเป็นอย่างยิ่งต้องน ามาใช้ เมื่อ
องค์กรมุ่งไปสู่องค์การเพ่ือท้องถิ่น ชุมชน และสังคมแล้ว ต้องมองคนควบคู่กันไปด้วย โดยการใช้ภาวะ
ผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีความจ าเป็นส าหรับการสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นหรือมัดจิตใจคน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุศล โพธิ์สุวรรณ ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งมีความสอดคล้องกับภาวะผู้น าตามทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป  
ตามองค์ประกอบทุกข้อ ภาวะผู้น าของท่าน สามารถสังเคราะห์ได้กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

                                                 
๘ ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐). 
๙ พูนสุข มาศรังสรรค์, “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕). 



๑๙๖ 
 

ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔๑๐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธุ์)  
ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาบริหารจัดการการสอนกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ 
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารที่เห็นคุณค่าเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศ ควรมีการสื่อสารถึงกันภายใน
วัดและส่งเสริมเมตตาธรรม สังคหวัตถุธรรม๑๑   สอดคล้องกับงานวิจัยของ คะนอง วังฝายแก้ว และ
คณะ  ได้ศึกษาเรื่อง  ศึกษาพฤติกรรม คุณธรรม และจริยธรรมทางการเมืองของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
ผลการวิจัยพบว่า  บัณฑิตใช้หลักธรรมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ ทศพิธราชธรรม 
พรหมวิหาร ๔, ศีล, สังคหวัตถุ ๔, อิทธิบาท ๔ และ อธิปไตย ๓๑๒ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภาส 
ประสมสุข  ได้ศึกษาเรื่อง  หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธ
ธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษา หลักธรรม แยกตามหลักการครองตน การครองคน 
และการครองงาน ได้ดังนี้ การครองตน สอดคล้องกับ หลักพุทธธรรม ได้แก่ สังคหะวัตถุ ๔ ๑๓  
 ภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมะพ้ืนฐานส าหรับคนท างานทุกระดับที่จะ
สามารถประสบความส าเร็จได้หลักธรรมที่เปรียบเทียบหลักการพัฒนาองค์การ ได้แก่ การวางแผน 
ด าเนินการ ตรวจสอบ และปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้องค์การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติพ้ืนฐานที่ผู้น า
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีมี ไม่เฉพาะแค่ผู้น าเท่านั้น แต่ควรมีในคนทุกคน เพราะเป็นการพึง
พอใจในงานที่ตนท าอยู่ มีทั้งความพอใจ ความตั้งใจ และการไตร่ตรอง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าจะต้องมี
การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาองค์กร ผู้บริหารต้องมีความขยันหมั่นเพียร 
เอาใจใส่กับการท างานและผู้ร่วมงาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องมีภาวะผู้น าแสดงให้เห็นถึงความ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์และสุจริตให้การพัฒนาองค์การประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรม มีความจ าเป็นและมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของบุคคลเฉพาะด้าน ควรมีกับผู้น า
ทุกสถานการณ์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณดี เกตแก้ว ศึกษาเกี่ยวการศึกษาองค์ประกอบ

                                                 
๑๐ กุศล โพธิ์สุวรรณ, ภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร), 

วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๑๑ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธุ์), รูปแบบการบริหารจัดการสานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของ

ผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

  
 คะนอง วังฝายแก้ว และคณะ,  “ศึกษาพฤติกรรม คณุธรรม และจรยิธรรมทางการเมืองของบัณฑิตที่

ส าเรจ็การศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา”, รายงานการ
วิจัย, (พะเยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๔๗), บทคัดย่อ.   

   วรภาส ประสมสุข, “หลักการบรหิารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”, การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑติ
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙).   



๑๙๗ 
 

คุณลักษณะของผู้น าสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ พบว่า คุณลักษณะของผู้น าสตรีทางการศึกษาใน
ภาคใต้ประกอบด้วย การเอาใจเขามาใส่ใจเรา สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเลิศ จีรภัทร์ และคณะ  
ได้ศึกษาเรื่อง  การจัดการบริหารประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ผลการวิจัยพบว่า  คุณสมบัติของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นนิสิตจะต้องมี
ความรู้ความสามารถโดยเฉพาะได้รับการพัฒนา การจัดท าสื่อ การเขียนแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยเฉพาะการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ และผู้น าทางวัตถุในการ
เป็นอยู่อย่างถูกต้อง น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ อิทธิบาท ๔ 
ไตรสิกขา เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนรู้แนวพุทธ๑๔ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คะนอง วังฝายแก้ว และคณะ  ได้ศึกษาเรื่อง  ศึกษาพฤติกรรม คุณธรรม และจริยธรรมทาง
การเมืองของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา  ผลการวิจัยพบว่า  บัณฑิตใช้หลักธรรมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ 
ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร ๔, ศีล, สังคหวัตถุ ๔, อิทธิบาท ๔ และ อธิปไตย ๓๑๕ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ   กรองกาญจน์ พฤฒิพฤกษ์  ได้ศึกษาเรื่อง  อิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารและพนักงานที่มี
ผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจการ กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด 
จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า  อิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารและพนักงานที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินกิจการของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอิทธิบาท ๔ ของ
ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจการของ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในด้านจิตตะ 
(การเอาใจใส่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านวิมังสา (การรู้จักพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจหาแหตุผล) การศึกษาและการนาหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมความส าเร็จในการ
ด าเนินกิจการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สามารถพิจารณาได้ ๔ ด้าน คือ ด้านฉันทะ (ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ) วิริยะ ( ความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานด้วยความพยายาม ) จิตตะ ( ความ
เอาใจใส่ฝักใฝ่ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน) และด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจหาเหตุผล)ทั้งสี่ข้อนี้จะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินกิจการได้๑๖ 

                                                 
   บุญเลิศ จรีภัทร์ และคณะ, “การจัดการบริหารประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย, (คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), บทคดัย่อ.   

  
 คะนอง วังฝายแก้ว และคณะ,  “ศึกษาพฤติกรรม คณุธรรม และจรยิธรรมทางการเมืองของบัณฑิตที่

ส าเรจ็การศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา”, รายงานการ
วิจัย, (พะเยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๔๗), บทคัดย่อ.   
     กรองกาญจน์ พฤฒิพฤกษ,์ “อิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารและพนักงานที่มีผลต่อความส าเรจ็ในการ
ด าเนินกิจการ กรณีศึกษา : บริษัท สตารม์าร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร”, รายงานการวิจัย,  



๑๙๘ 
 

ระดับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    
ในจังหวัดพิษณุโลก ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น า 
ทั้ง ๓ ด้าน ๑. ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ๒. ด้านความรู้ วามสามารถ (Intelligence) 
๓. ด้านคุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ ( = ๓.๙๘, 
S.D. = ๐.๕๔) และการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทั้ง ๓ ด้าน ด้านการครองตน (บริหารตน)
ตามหลักไตรสิกขา ๓ ด้านการครองคน (บริหารคน)ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านการครองงาน 
(บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ( = ๔.๐๓, S.D. = 
๐.๕๕) 

๕.๒.๓ วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 

เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าขององค์การที่จะก้าวขึ้นเป็นองค์การเพ่ือท้องถิ่น เพ่ือชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาผู้บริหารของ
องค์การการบริหารส่วนต าบล ควรปรับใช้ตามสถานการณ์จริงเพ่ือการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม เช่น 
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น ามีกระบวนการก็คือ ขั้นที่ ๑ สร้างแรงจูงใจพร้อมให้เหตุผล ขั้นที่ ๒ ตรวจสอบ
ว่าท าได้หรือไม่ มีความพร้อมที่จะท าหรือไม่ ขั้นที่ ๓ น าไปปรับใช้  ดังนั้นผู้บริหารต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนเก่ง รอบรู้ มีวิสัยทัศน์ ในขณะทีธ่รรมะจะมีหลักให้เข้าใจบริบทของคน ให้พยายามหา
วิธี กุศโลบาย ให้เหมาะสมกับคนประเภทต่างๆ ในการขับเคลื่อน และผู้น าจะต้องเป็นคนดี มี
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได้ การ
ผนวกท้ัง ๒ ส่วนเข้าด้วยกันจะท าให้ได้ผู้น าที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี  การจะพัฒนาผู้บริหาร ต้องเริ่ม
จากการคัดเลือกบุคคลเข้ามา บุคคลที่มีพ้ืนฐานตามหลักการดังกล่าว ย่อมง่ายต่อความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามที่องค์กรต้องการ ส่วนวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม คือ ให้ความเข้าใจใน
หลักการเป็นผู้น าสมัยใหม่ ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านจิตวิทยา ใช้วิธีการในการพัฒนาภาวะผู้น า โดยใช้
หลักการทางตะวันตกและตะวันออกผสมผสานกัน ควรเป็น Model หรือหลัก Plan-do-check-
action โดยองค์กรต้องมีการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ที่ชัดเจนทั้ง และการน าหลักธรรมเข้ามา
ประยุกต์ใช้เป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้ผู้บริหารในทุกระดับมีหลักธรรมเป็นเครื่องเตือนสติและยึดมั่นในการ
ปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประคอง รัศมีแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของบริหาร
ในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร การครองตนของ

                                                                                                                                            

(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕), บทคดัย่อ.   
 



๑๙๙ 
 

ผู้บริหาร ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บุคลิกภาพของผู้บริหาร๑๗  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้น าที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้น าในแต่ละบทบาท คือ คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และ
การด าเนินการพัฒนามี ๔ รูปแบบย่อย (APEP Models) ได้แก่ ๑) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้น า ด้านการบริหารจัดการ ๒) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้านวิชาชีพ ๓) รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะ ผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ๔) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้าน
บุคลิกภาพในแต่ละรูปแบบ ย่อยประกอบด้วยสาระส าคัญ จุดประสงค์ขอบข่ายสาระการพัฒนา 
กิจกรรมการพัฒนา วิธีการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา  

 ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับทัศนคติ โดยน าไปเข้าค่ายเพ่ือสร้างเครือข่ายของผู้น าผู้บริหาร
ในองค์กรไปพร้อมๆ กันด้วย น าทุกวิธีมาประยุกต์ใช้กับทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ในสังกัดมีอัตตาสูง มีเหตุมีผลที่หลากหลาย
ความคิด ดังนั้น บางสถานการณ์อาจต้องน าทั้ง ๘ วิธีการมาผสมผสานปรับใช้เพ่ือความเหมาะสมและ
พาองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาภาวะผู้น า โดยมีวิธีการบูรณาการ
หลักการตามทฤษฎีตะวันตกและหลักธรรมวิธีการ มีการวางแผน การด าเนินงานที่เป็นขั้นตอน 
มอบหมาย ก ากับดูแล สนับสนุนให้มีการพัฒนาและมีการก้าวหน้าในการเป็นผู้บริหาร โดยยึด
หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย การเป็นผู้น ามีความรับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือ เจรจาด้วยถ้อยค า
ไพเราะอ่อนหวาน วางตัวเหมาะสมกับฐานะ ควรมีการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างศรัทธาให้เกิด
ความสุขในการบริหารงาน สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับเพ่ือนร่วมงานในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี  
มีการท างานเป็นทีม โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็น สรุปอย่างชัดเจนและมอบหมายงานที่แบ่ง
ออกไปอย่างชัดเจน และประชุมติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้ งปัญหาที่เกิดอย่างมีเหตุผล และฝึก
การมีระบบเหมือนชาวตะวันตกและความรับผิดชอบในส่วนหน้าที่ของตนและฝึกจิตใจและการพัฒนา
ของตนเองอยู่เสมอ และควรมีวิธีการการพัฒนาภาวะผู้น าในการบูรณาการหลักการตามทฤษฎี
ตะวันตกและหลักพุทธธรรมเข้าไปปรับใช้ในองค์การ โดยมองว่า ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคล
ที่มีความแตกต่างกันใน ๓ ด้าน คือ อ านาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะการบริหาร  เพ่ือไปสู่จุดหมาย
ร่วมกัน  มีการใช้การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา  การใช้วิธีการการพัฒนาภาวะผู้น าในการบูรณาการ
ตามหลักทฤษฎีทั้งของตะวันตกและหลักพุทธธรรม เพราะในองค์การบริหารส่วนต าบลจะเน้นไปตาม
หลักทางการมุ่งงาน มุ่งผลส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรน า
หลักพุทธธรรมมาปรับใช้ให้เข้ากันแบบสมดุลและยั่งยืนตามหลักทฤษฎี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
                                                 

๑๗
 ประคอง รัศมีแก้ว, คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ, วิทยานิพนธ์ ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑).   



๒๐๐ 
 

วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร ไดศ้ึกษาเรื่อง  รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผล
ต่อภาวะผู้น าของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้น าของ
คณบดีในก ากับของรัฐ คณบดีควรมีคุณลักษณะที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะในการบริหาร๑๘  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สรรฤดี ดีปู่ ได้ศึกษาเรื่อง  รูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ด้านความรู้และความสามารถ 
ด้านเจตคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านทักษะการปฏิบัติงาน๑๙  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุภาว์ อาว
สกุลสุทธิ  ได้ศึกษาเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของหัวหน้างานการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของหัวหน้างานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมภาวะผู้น า ผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า ๔ ส่วน คือ ๑) คุณลักษณะ
ภาวะผู้นาของหัวหน้างานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่ต้องพัฒนา ๒)แนวคิดและหลักการก ากับ
รูปแบบ และวัตถุประสงค์ทั่วไปของรูปแบบโรงพยาบาลชุมชน ๓) กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ
ผู้น า ๔) ขั้นการประเมินผลการพัฒนาและการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๘ วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร , รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้น า

ของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒).   

๑๙ สรรฤดี ดีปู่, รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหา วิทยาลัยราช
ภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง, ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๓).   



๒๐๑ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
การวิจัย ครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร

องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้งบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ข้อสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และทฤษฎีหรือแนวคิดของนักวิชาการทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออก โดยเฉพาะ
เรื่องของการบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตกเข้ากับหลักธรรมเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
โดยตรงทั้ง ๓ หลักพุทธธรรม ประกอบด้วย สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา หลักการศึกษา ซึ่งเป็นหลักการ
ครองตนหรือบริหารตน หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมที่ใช้ยึดเหนี่ยวใจคนหรือผู้ตาม และ
หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรม เพ่ือการบริหารงาน การสร้างความส าเร็จในงาน ซึ่ง ๓ 
หลักพุทธธรรม มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน สามารถบูรณาการ เพ่ือปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น ากับ
ศาสตร์ของตะวันตกและหลักธรรมอ่ืนได้อย่างดี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาวะผู้น า

ตามหลักพุทธธรรมส าหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) ผู้บริหาร ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามหลักธรรมให้เห็น 
๓) ก าหนดเป็นนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบัติผ่านกระบวนการวัดและประเมินผล

การด าเนินงาน (Key Performance Individual : KPI) ของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมการพัฒนาจิตใจควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่ เร่งการท า MOU กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร) 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ส่งเสริมท้องถิ่นก าหนดแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารส่วนต าบล  

ทั้งส่วนข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจ า 
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก

พุทธธรรมควบคู่กับหารพัฒนาองค์กร โดยอาจร่วมมือกับสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพ่ือน ากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่เหมาะสม  

๓) ส่งเสริมท้องถิ่นจัดกิจกรรมน าผู้บริหารทั้งส่วนข้าราชการการเมือง และ
ข้าราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมพิธีการทางพุทธศาสนา เช่น การถวายภัตตาหาร



๒๐๒ 
 

เพล แด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมปฏิบัติยามเที่ยง ณ วัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น ๆ 

๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ตั้งอยู่ เกือบทุกจังหวัดของ
ประเทศ ควรจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือจัดฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้น าตามตามหลักพุทธธรรมให้แก่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๕) ควรจัดกิจกรรมขยายผลลงสู่การปฏิบัติในระดับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั่วทั้งองค์กร (ไม่เน้นเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น า) 

๖) ท าการวัดและประเมินผลทุกกิจกรรม  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ท าวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรม
ของผู้บริหารทุกระดับ 

๒) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวพุทธของนักบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตภาคเหนือ 

๓) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช 
   วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

กวี วงศ์พุฒ. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙. 
โกวิทย์  พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด. ๒๕๔๓. 
กิต ิตยัคคานนท์. เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : เปลวอักษร, ๒๕๔๓. 
กรมวิชาการ .  คู มือการสร างค านิยมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยระดับประถมศึ กษา.  
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๑. 
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์และทวี ผลสมภพ. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
  รามค าแหง, ๒๕๒๙. 
ชัยอนันต์ สมุทรวณิช. ประชาธิปไตยสังคมนิยมกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 
  ๒๕๒๐. 
ติน  ปรัชญพฤทธิ์. ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม.  เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน 
  องค์การ หน่วยที่ ๑๑. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗. 
ณรงค์  เส็งประชา. มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งที ่๔. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้งติ้งเฮ้าส, ๒๕๔๑. 
ทินพันธุ์ นาคะตะ. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร :หจก.สหาย 
  บล็อกและการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
เทื้อน ทองแก้ว และเฉลา ประเสริฐสังข์. ภาวะผู้น าทางการศึกษา. จันทบุรี : สถาบันราชภัฏร าไพ 
  พรรณี, ๒๕๔๒. 
ธีรโชติ เกิดแก้ว. พระพุทธศาสนากับปัญหาสังคม. ปทุมธานี : ส านักพิมพ์สื่อตะวัน, ๒๕๔๗. 
ประพนธ์  ผาสุขยืด. ทางเลือกทางรอด. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เออาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์   

  พับบิเคชั่น, ๒๕๔๑. 
ประยงค์ สุวรรณบุปผา. รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก – ตก. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง 
  เฮ้าส์, ๒๕๔๑. 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษร 
  เจริญทัศน อจท. จ ากัด, ๒๕๓๙. 
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พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
  ประชากรธุรกิจ จ ากัด, ๒๕๕๘. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร :  
   โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  

  . พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ.    
  กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา ๒๕๔๖. 
พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม). ภาวะผู้น าเชิงพุทธ. กรงุเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ์,     
  ๒๕๔๙. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). คุณธรรมส าหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานครฯ : มปพ. 
  ๒๕๔๑. 
พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ .  
  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๒๘. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน 
  พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖. 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พิมใจ โอภานุรักษธรรม. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,๒๕๔๒. 
พิสณุ ฟองศรี. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ด่านสุภาการ 
  พิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
พุทธทาสภิกขุ. คูมือมนุษย ์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
พุทธทาสภิกขุ. ฆราวาสธรรม. กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓. 
พุทธทาสภิกขุ. สุญญตา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๑๘. 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕. 
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์.    
  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 



 

๒๐๕ 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ. เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๔. 
สุพาณ ี สฤษฎ์วานิช. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 
สุรพล  พรมกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานครฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๔. 
สุรพล  สุยะพรหม. การเมืองกับการปกครองของไทย.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช   
  วิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. วิสัยทัศน์ขุนคลัง. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร : ผู้จัดการ, ๒๕๔๔. 
วัชรี ทรงประทุม. ความคิดทางการเมืองในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๗. 
พิมใจ โอภานุรักษธรรม. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๒. 

(๒) รายงานวิจัย /วิทยานิพนธ์ : 

การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์. “ภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในเขต 
  กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์,  
  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๖. 
เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย. “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างานในองค์การ และกิจกรรม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลกการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ”. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์).  : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒. 

กฤษดา ผ่องพิทยา.“การวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึง 
  ประสงค์พฤติกรรมภาวะผู้น าที่พึงประสงค์และปัจจัยชีวสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น   
  พ้ืนฐาน”,วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคาแหง,  
  ๒๕๕๔.   
กุศล โพธิ์สุวรรณ. ภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)”.  
  วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
กรองกาญจน์ พฤฒิพฤกษ์. “อิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารและพนักงานที่มีผลต่อความส าเร็จในการ 
   ด าเนินกิจการ กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด จังหวัด 
  สมุทรสาคร”, รายงานการวิจัย. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕.   
คะนอง วังฝายแก้ว และคณะ. “ศึกษาพฤติกรรม คุณธรรม และจริยธรรมทางการเมืองของบัณฑิตที่ 
  ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
 พะเยา”รายงานการวิจัย. พะเยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
 พะเยา, ๒๕๔๗. 



 

๒๐๖ 

จิดาภา เร่งมีศรีสุข.“ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
  ภาคกลาง”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   (รัฐประศาสนศาสตร์).มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 
ณัฏฐวัฒน ์ สุดประเสริฐ, “คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวทาง 
  พระพุทธศาสนาเถรวาท”.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธสาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย :  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ.“ภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก”.วิทยานิพนธ์ดุษฎี 
  บัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๘.  
บุญเลิศ จีรภัทร์ และคณะ, “การจัดการบริหารประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.   
บุญแสง  ชีระภากร. “ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนทิ้งถิ่น”. 
   วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์).มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕๕๒. 
ปทุมพร เปียถนอม. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการส าหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
  เอกชน”. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, คณะครุศาสตร์ :  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
ปิลัญ ปฏิพิมพาคม. “รูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา). บัณฑิต 
  วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 
ปรัชญา ชุ่มนาเสียว.“การพัฒนาภาวะผู้นาในองค์การด้วย E.Q”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  
   บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๕๒.  
ประคอง รัศมีแก้ว. “คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ”. วิทยานิพนธ์ ปรัชญา 
  ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑.   
พูนสุข มาศรังสรรค์. “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์พุทธ 
  ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท ์พิลาพันธุ์). “รูปแบบการบริหารจัดการสานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน 
  ของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐ 
  ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 



 

๒๐๗ 

ไพโรจน์  พรหมมีเนตร .“รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม”.    
   วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย :  
  มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒. 
วรเทพ ภูมิภักดิพรรณ. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 
  เอกชน”.วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย :  
  มหาวิทยาลัยบูรพา,๒๕๕๒.   
วรภาส ประสมสุข. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎี 
   บัณฑิต (การบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙. 
วิทยา จิตนุพงศ์. “องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
  สาธารณสุข”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคาแหง,  
  ๒๕๕๔.   
วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร.” รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้น า 
  ของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหาร 
  การศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒.   
ศิริรัตน์ คลังเย็น. การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
สุภาวดี นพรุจินดา.“องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
  สาธารณสุข”.ปริญญาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
  ๒๕๕๓.  
สุรินทร์ธร ศิธรกุล.“ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). 
  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  
สมคิด สกุลสถาปัตย์. “รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบ 
  ยั่งยืน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย :  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 
สรรฤดี ดีปู่. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหา วิทยาลัย 
  ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง”. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราช 
  ภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๓.   
อภิษฎาข์ ศรีเครือดง.“รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน 
  มหาวิทยาลัยของรัฐ”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 



 

๒๐๘ 

 
(๓) บทความ / สาระสังเขปออนไลน์ 
โกวิทย์ พวงงาม,รศ,ดร .นายกองค์การบริหารส่วนต าบล. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.kpi. 
  ac.th/wiki/index.php [๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
จ านวนพนักงานลูกจ้างของ อปท. พิษณุโลก : ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : Saranluck Ongwan  
  <riffcake_2@hotmail.co.th>. (๘ มีนาคม ๒๕๖๐) 
ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น :จากรัฐธรรมนูญ ๕๐    
   สู่ร่างพระราชบัญญัติ.[ออนไลน์].แหล่งที่มา : www.kpi.Ac.th/๕๒-๐๓#๒๐๐๖ [๙ เม.ย.    
  ๒๕๕๙]. 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์. ผู้น ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www. 
  opdc.go.th/uploads/files/Change%๒๐Management_ Khunying.ppt  
  [ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙] 
ปรัชญา ชุ่มนาเสียว. การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  
   http://joomlas.ru.ac.th/km/hrd/job/Jounal/1/10_Pachyar.pdf. [๒๖ พฤษภาคม  
  ๒๕๕๙]. 
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวง  
  มหาดไทย,[ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp. 
   [๕ พ.ค. ๒๕๕๙]. 
 
(๔) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ นายธวัช สิงหเดช, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นายคุณาธิป มาดหมาย,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์, ๑๗ ธันวาคม  
  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ, ๑๙ ธันวาคม   
  ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นางสาวปัทมา สืบสายอ่อน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ, ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ ,  ประธานสถาบันศึกษาเพ่ือการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ,  
  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗. 

http://www.kpi.ac.th/๕๒-๐๓#๒๐๐๖
http://www.opdc.go.th/uploads/files/Change%20Management_


 

๒๐๙ 

สัมภาษณ์ นายสมชาย เทพรักษ์, ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์  
  ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นางบุษบา  ศักรางกูร, ผู้อ านวยการฑัณฑสถานหญิงพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสีดี, ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายอนันต์  แตงหมี, ผู้บริหารทีมฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพ่ือ 
  การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ, ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพ้ืนที่ภาคเหนือหอการ 
  ค้าไทย จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร.,อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ ์
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก.  

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๑๘ รูป/คน ดังนี้ 

๑. กลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งวิจัย 

ได้ก าหนด ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

๑. นายธวชั  สิงหเดช    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์  

๒. นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ  

๓. นายคุณาธิป  มาดหมาย    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ 

๔. นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ  

๕. นางสาวปัทมา  สืบสายอ่อน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์  

๖. นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ  ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

๒. กลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้านการบริหารองค์การและภาวะผู้น า หรือ ผู้ที่เป็นนักวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านองค์การและภาวะผู้น า จ านวน ๖ ท่าน 

๑. พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์        ประธานสถาบันศึกษาเพ่ือการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน 

๒. นายสมชาย  เทพรักษ์            ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลก 

๓. นางบุษบา  ศักรางกูร      ผู้อ านวยการฑัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  

๔. นายสมภพ  นาคสีดี      ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 

๕. นายอนันต์  แตงหมี            ผู้บริหารทีมฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง 

๖. นายวิโรจน ์จิรัฐิติกาลโชติ         ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพ้ืนที่ 

                                                          ภาคเหนือหอการค้าไทย จังหวัดพิษณุโลก 



๒๑๔ 

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิทางพุทธศาสนา 

๑ .พระครูสิริรัตนานุวัตร รศ.ดร.   อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

๒.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ    อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

๓.พระครูพิพิจจารุธรรม, ดร.     อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

๔.พระครูพิทักษ์ชินรัตน์, ดร.    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา 

๕. รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง     อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

๖. นายวัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
 



๒๑๖ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 

 



๒๑๗ 

 



๒๑๘ 

 



๒๑๙ 

 



๒๒๐ 



๒๒๑ 



๒๒๒ 



๒๒๓ 



๒๒๔ 



๒๒๕ 



๒๒๖ 



๒๒๗ 



๒๒๘ 



๒๒๙ 



๒๓๐ 



๒๓๑ 



๒๓๒ 



๒๓๓ 

 



๒๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 



๒๓๕ 

 
แบบสัมภาษณ์  

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
พิษณุโลก  

ผู้ให้การสัมภาษณ์  

☐ ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   

☐  ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเก่ียวข้องกับองค์การและภาวะผู้น า หรือนักวิชาการฯ  

☐  ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา  
ชื่อ...............................................นามสกุล.........................................ต าแหน่ง....................................... 
สถานที.่......................................................................... วัน/เดือน/ปี......................เวลา..................... 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

๑. เพศ    ☐ชาย   ☐หญิง 

๒. สถานภาพ   ☐บรรพชิต   ☐คฤหัสถ ์
๓. อายุ.................................................ป ี

ตอนที่ ๒ ข้อค าถามการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมฯ  
 ๑. ท่านคิดว่า ภาวะผู้น า คืออะไร 
 ๒. การพัฒนาภาวะผู้น าท าอย่างไร 
 ๓. ท่านคิดว่า ผู้น าที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร ?  
 ๔. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเกี่ยวกับ การครองตน  
       คือ การปฏิบัติตนในฐานะผู้น าองค์การที่มีประสิทธิพล ได้แก่ หลักธรรมอะไรบ้าง ? 
 ๕. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเกี่ยวกับ  การครองคน    
      อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันในองค์กร และ สังคม 
      อย่างมีความสุขได้แก่หลักธรรมอะไรบ้าง ? 

๖. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเกี่ยวกับ การครองงาน    
       คือ ที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักบริหาร เพ่ือให้บรรลุภารกิจขององค์การ 
         อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ได้แก่ หลักธรรมอะไรบ้าง ? 
  ๗. ท่านคิดว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใดบ้างท่ีสามารถสร้างภาวะผู้น าได้โดยองค์รวม 
            ด้าน การครองตน ครองคน และการครองงาน 

 



๒๓๖ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

  
๑. ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ดร.บุษกร  วัฒนบุตร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ดร.อนุวัติ  กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก่ไข้เครื่องมือในการวิจัย 



๒๓๙ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก่ไข้เครื่องมือในการวิจัย 
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๒๔๑ 

 



๒๔๒ 

 



๒๔๓ 

 



๒๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวตัถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC)  

ของแบบสอบถาม



๒๔๕ 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก 
นายดอนล่าร์ เสนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
********************************* 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปลผล 

 ๑. ด้านบุคลิกภาพ (Personality)         

๑ ผู้น ามีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ มีอารมณ์มั่นคง ไม่
หวั่นไหวง่าย ไมโ่กรธง่าย ไมใ่จร้อนฉุนเฉียว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ ผู้น ามีความม่ันใจในตนเอง เช่น การตัดสินใจอย่าง
เด็ดเดี่ยวมากกว่าที่จะลังเล 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ ผู้น ามคีวามรู้สึกไวในการรับรู้ต่อความต้องการของ
ผู้อื่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ ผู้น ามีความมุมานะ พยายามอย่างต่อเนื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ ผู้น ามีความสามารถเป็นที่พ่ึงพาอาศัยของผู้อื่น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๒. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence)         

๖ ผู้น ามวีิสัยทัศน์ โดยมีการขับเคลื่อนผู้ตามไปสู่
ความคิดท่ีสูงส่งขึ้น สร้างความหวังให้แก่ผู้ตามรู้สึก
เป็นประโยชน์ และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๗ ผู้น ามกีารพัฒนาค าสัญญาและความเชื่อมั่น เช่น 
การสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคคลในการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ที่วางไว้  ไม่ใช่ท าโดยการบังคับข่มขู่ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘ ผู้น ามกีารส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ ให้แก่
บุคลากร เพ่ือพัฒนาทักษะให้พร้อมกับแนวโน้ม
สภาพแวดล้อมในอนาคต 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 



๒๔๖ 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปลผล 
๙ ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

องค์การ สามารถบริหารจัดการตามสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไปได้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐ ผู้น ามีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน ามาพัฒนา
องค์การอยู่เสมอ 

๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

 ๓. คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill)         

๑๑ ผู้น ามกีารออกค าสั่ง การบอกให้ท า การก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการท างานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคอย
กากับตรวจตราการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒ ผู้น ามกีารให้การชี้แนะ ในลักษณะเป็นผู้สอนงาน 
หรือเป็นพี่เลี้ยงให้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วย 
อ านวยความสะดวกต่างๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๓ ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ส่งเสริมสนับสนุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดย
ไม่มีลักษณะเข้าไปควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๔ ผู้น าสามารถสร้างความไว้วางใจจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ปล่อยให้ท างานเองโดยอิสระ มอบ
อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจเสมือน
หนึ่งเขาคือผู้น าคนหนึ่ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๕ ผู้น าสามารถน าพาให้บุคลากรในองค์กรมีความ
เชื่อมั่น และมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

 ๑. ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลัก
ไตรสิกขา ๓ 

        

 ๑.๑ ศีล (พฤติกรรม)         

๑ ผู้น ามีความสามารถคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ภารกิจในการเป็นผู้บริหาร 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

 



๒๔๗ 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปลผล 

๒ ผู้น ามีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และ
สังคม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ ผู้น าทุ่มเทเวลาให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ มีส่วนร่วม 
กับการท างานอย่างสม่ าเสมอกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๔ ผู้น าให้ความยุติธรรมกับทุกคน ทั้งในเรื่องของการให้
ความดีความชอบ การยกย่องส่งเสริมคนท าความดี
หรือแม้แต่การลงโทษบุคคลที่ได้กระท าผิด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ ผู้น ามีความรับผิดชอบ มีจิตเมตตา ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่นและม่ันใจในตนเอง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๑.๒ สมาธิ (ความตั้งม่ันแห่งจิตใจ)         

๖ ผู้น าได้ฝึกฝนตนเองให้มีก าลังใจ มีความมุ่งมั่นต่อ
การพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗ ผู้น าสามารถแก้ปัญหาในการบริหาร โดยการรู้เท่า
ทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน ด้วยจิตใจที่หนักแน่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘ ผู้น าพัฒนาการคิดเป็นระบบและฝึกให้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙ ผู้น าได้ฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่น 
เหมาะสมต่อการบริหารงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐ ผู้น าได้ฝึกฝนตนเองในการอบรมจิตใจ และท าสมาธิ
อยู่เสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๑.๓ ปัญญา (ความรอบรู้)         

๑๑ ผู้น าสามารถแก้ปัญหาในการบริหารงานด้วย
หลักการคิด วิเคราะห์  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒ ผู้น าฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อน ามาใช้
ในการบริหารงานเสมอ 

๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 



๒๔๘ 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปลผล 

๑๓ ผู้น าสามารถแก้ปัญหาในการบริหาร โดยการรู้เท่า
ทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑๔ ผู้น าให้ความส าคัญกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๕ ผู้น ามีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

 ๒. ด้านการครองคน(บริหารคน)ตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ 

        

 ๒.๑ ทาน (การให้)         
๑ ผู้น าเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อผู้อยู่ใต้การ

ปกครองอย่างใกล้ชิด 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ ผู้น าเป็นผู้ที่มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓ ผู้น าสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ ผู้น าให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานของบุคลากร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ ผู้น าให้ความส าคัญและยกย่องชมเชยแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลงานดี 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

 ๒.๒ ปิยวาจา (การกล่าววาจาเป็นที่รัก)         

๖ ผู้น ากล่าววาจาสุภาพ น่าประทับใจ ไม่กล่าววาจา
ล่วงเกินหรือดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๗ ผู้น าใช้วาทศิลป์ในการพูดอย่างสร้างสรรค์ 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เกิดพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๘ ผู้น ากล่าวยกย่อง และชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาที่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๔๙ 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปล
ผล 

๙ ผู้น าพูดใหก้ าลังใจ และให้โอกาสแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐ ผู้น าให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท า
ให้เกิดพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๒.๓ อัตถจริยา (การประพฤติเป็นประโยชน์)         
๑๑ ผู้น าเป็นผู้ไม่นิ่งดูดาย ต่อประโยชน์อันจะก่อให้เกิด

ผลดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒ ผู้น าตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร และส่วนรวม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๓ ผู้น าส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ ความช านาญในต าแหน่ง หน้าที่ของตน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๔ ผู้น าให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านด้วย
ความเอ้ือเฟ้ือ จริงใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๕ ผู้น าแนะน าและชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๒. ด้านการครองคน(บริหารคน) ตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ 

        

 ๒.๔ สมานัตตตา (ความเสมอต้นเสมอปลาย)         

๑๖ ผู้น าวางตนเป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
หรือค าติชมจากผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๗ ผู้น าวางตนได้เหมาะสมแก่ฐานะคน แก่บุคลากร
ตามเหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๘ ผู้น า เป็นผู้ที่ปฏิบัตตินในต าเหน่งหน้าท่ีการงานได้อย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๙ ผู้น าปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง ที่ดขีองผู้ใต้บังคับบัญชาท้ัง
กาย วาจา  

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 



๒๕๐ 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปลผล 

๒๐ ผู้น าบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๓. ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิ
บาท ๔ 

        

 ๓.๑ ฉันทะ  (ความพอใจ,ชอบใจ)         

๑ ผู้น าพอใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ ผู้น าพอใจกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานใน
องค์กร 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓ ผู้น าพร้อมจะให้ค าปรึกษาและให้บริการกับ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๔ ผู้น าพึงพอใจในต าแหน่ง และหน้าที่ ที่ได้รับ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ ผู้น ามีความปรารถนาในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๓.๒ วิริยะ (ความขยัน)         

๖ ผู้น ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน แม้ว่างานที่
ปฏิบัติจะต้องใช้เวลายาวนานนับปีจึงจะส าเร็จผล 
ไม่ท้อถอยพยายามจนส าเร็จ 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๗ ผู้น าได้ฝึกฝนรอบรม เพิ่มเติมองค์ความรู้ เพื่อน ามา
พัฒนาการบริหารงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘ ผู้น าทุ่มเทชีวิตให้กับการบริหารงาน และพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๙ ผู้น าบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น มีเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑๐ ผู้น าบริหารงานด้วยความศรัทธา รอบคอบและ
จริงจังอยู่เสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๕๑ 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปลผล 

 ๓.๓ จิตตะ (ความเอาใจใส่,ความตั้งใจ) 
     

 
  

๑๑ ผู้น าบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์และ
เปลี่ยนแปลงส าหรับการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒ ผู้น าเอาใจใส ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑๓ ผู้น ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑๔ ผู้น ามีจิตใจที่หนักแน่น มั่นคง เหมาะแก่การ
บริหารงานอยู่เสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๕ ผู้น ามีความจริงใจ และเอาใจใส่ต่อการบริหารงานใน
องค์กร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๓.๔ วิมังสา (การหม่ันตรวจสอบ)         

๑๖ ผู้น าฟังปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน
เสมอ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารงานอยู่
เสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๗ ผู้น าศึกษาวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๘ ผู้น าตรวจสอบถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นเสมอ
ก่อนการปฏิบัติงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๙ ผู้น าตรวจสอบขั้นตอน และวิธีการท างาน เพื่อใช้ใน
การบริหารงานเสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๐ ผู้น ามสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

 



๒๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ของแบบสอบถาม 



๒๕๓ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 



๒๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ. 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 



๒๕๕ 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก 
นายดอนล่าร์ เสนา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
********************************** 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.982 70 
 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale 

Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a11 263.20 1195.200 .575 .982 
a12 263.20 1183.200 .737 .982 
a13 263.40 1204.800 .336 .982 
a14 263.33 1189.057 .773 .982 
a15 263.67 1190.989 .434 .982 



๒๕๖ 

 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale 

Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a26 263.13 1203.292 .337 .982 
a27 262.93 1195.375 .499 .982 
a28 263.33 1198.851 .327 .982 
a29 263.40 1203.007 .380 .982 
a210 263.33 1189.471 .629 .982 
a311 263.27 1189.030 .842 .982 
a312 263.47 1186.326 .651 .982 
a313 263.20 1187.752 .762 .982 
a314 263.20 1194.372 .500 .982 
a315 263.20 1199.338 .616 .982 
b111 263.47 1177.223 .840 .982 
b112 263.40 1193.766 .513 .982 
b113 263.13 1191.430 .746 .982 
b114 263.27 1182.685 .628 .982 
b115 263.27 1180.340 .880 .982 
b126 263.40 1179.972 .707 .982 
b127 263.00 1174.069 .882 .982 
b128 263.53 1169.499 .792 .982 
b129 263.33 1167.402 .799 .982 
b1210 263.80 1180.303 .686 .982 
b1311 263.20 1181.131 .686 .982 
b1312 263.40 1175.697 .710 .982 
b1313 263.53 1161.361 .928 .981 
b1314 263.20 1177.269 .759 .982 
b1315 263.27 1185.995 .568 .982 

 



๒๕๗ 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale 

Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b211 263.20 1170.097 .739 .982 
b212 263.13 1188.809 .665 .982 
b213 263.33 1178.437 .760 .982 
b214 263.33 1172.644 .782 .982 
b215 263.27 1188.202 .596 .982 
b226 263.13 1183.982 .542 .982 
b227 263.20 1190.234 .463 .982 
b228 263.07 1187.926 .502 .982 
b229 263.40 1171.283 .872 .982 
b2210 263.27 1175.926 .750 .982 
b2311 263.33 1170.713 .644 .982 
b2312 263.13 1180.671 .735 .982 
b2313 263.20 1187.338 .649 .982 
b2314 263.33 1184.644 .640 .982 
b2315 263.33 1183.402 .763 .982 
b2416 263.27 1160.892 .858 .982 
b2417 263.33 1168.920 .848 .982 
b2418 263.40 1171.421 .783 .982 
b2419 263.33 1182.161 .791 .982 
b2420 263.33 1177.609 .695 .982 
b311 263.27 1188.754 .682 .982 
b312 263.47 1197.499 .633 .982 
b313 263.20 1192.441 .644 .982 
b314 263.27 1197.030 .490 .982 
b315 263.20 1198.786 .486 .982 



๒๕๘ 

 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale 

Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b326 263.20 1197.683 .430 .982 
b327 263.20 1188.166 .554 .982 
b328 263.47 1185.499 .590 .982 
b329 263.20 1176.717 .769 .982 
b3210 263.53 1184.120 .684 .982 
b3311 263.40 1187.559 .644 .982 
b3312 263.47 1184.533 .811 .982 
b3313 263.47 1170.878 .860 .982 
b3314 263.47 1167.016 .843 .982 
b3315 263.73 1186.961 .627 .982 
b3416 263.47 1175.844 .768 .982 
b3417 263.53 1191.568 .783 .982 
b3418 263.20 1191.890 .552 .982 
b3419 263.27 1188.202 .529 .982 
b3420 263.40 1198.593 .490 .982 

 



๒๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 

 
 
 



๒๖๑ 

 



๒๖๒ 

 



๒๖๓ 

 



๒๖๔ 

 



๒๖๕ 

 



๒๖๖ 



๒๖๗ 

 



๒๖๘ 

 



๒๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 



๒๗๐ 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ตามหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย แบบสอบถามฉบับนี้มี ๓ ตอนดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ ๒  การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก  
ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก

พุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับหาข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ค าตอบของท่าน

ผู้วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์โดยรวม จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านและหน้าที่การปฏิบัติงานของท่าน
แต่ประการใด ขอได้โปรดตอบค าถามทุกข้อตามสภาพที่เป็นจริง เพราะค าตอบของท่านมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อการสรุปผลการวิจัย และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  
เป็นอย่างด ีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
         

                นายดอนล่าร์ เสนา 

                     นสิิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๒๗๑ 

ตอนที่ ๑  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย     ลงใน        หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับสถานภาพของท่าน 
 

๑.๑  เพศ  

 ชาย                  หญิง 

๑.๒  อายุ  

                ต่ ากว่า ๒๐ ปี      ๒๐-๒๙ ป ี            ๓๐-๓๙ ป ี

                  ๔๐-๔๙ ปี         ๕๐-๕๙ ปี            ๖๐ ปี ขึ้นไป   

๑.๓  ประสบการณ์ในการท างาน  

                ต่ ากว่า ๕ ปี                ๕ -๙ ปี                ๑๐-๑๔ ปี 

                 ๑๕-๑๙ ปี                 ตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป 

๑.๔  วุฒิการศึกษา  

                 ต่ ากว่าปริญญาตรี         ปริญญาตรี         

              ปริญญาโท                  ปริญญาเอก    

๑.๕  รายได้ 

                ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท     ๕,๐๐๐ - ๙,๙๙๙ บาท   ๑๐,๐๐๐ - ๑๔,๙๙๙ บาท 

                 ๑๕,๐๐๐ - ๑๙,๙๙๙ บาท     ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗๒ 

ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องตามความเป็นจริงเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ 
ระดบั ๕  หมายถึง มีภาวะผู้น าระดับมากท่ีสุด 
ระดับ ๔  หมายถึง  มีภาวะผู้น าระดับมาก 
ระดับ ๓  หมายถึง  มีภาวะผู้น าปานกลาง 
ระดับ ๒  หมายถึง  มีภาวะผู้น าน้อย 
ระดับ ๑  หมายถึง มีภาวะผู้น าน้อยท่ีสุด 
 

ข้อ 
คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก 
ระดับภาวะผู้น า 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านบุคลิกภาพ (Personality)      
๑ ผู้น ามีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ มีอารมณ์มั่นคง ไม่หวั่นไหวง่าย ไมโ่กรธง่าย  

ไมใ่จร้อนฉุนเฉียว 
     

๒ ผู้น ามีความม่ันใจในตนเอง เช่น การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมากกว่าที่จะลังเล      
๓ ผู้น ามคีวามรู้สึกไวในการรับรู้ต่อความต้องการของผู้อื่น      
๔ ผู้น ามีความมุมานะ พยายามอย่างต่อเนื่อง      
๕ ผู้น ามีความสามารถเป็นที่พ่ึงพาอาศัยของผู้อื่น      
 ๒. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence)      
๖ ผู้น ามวีิสัยทัศน์ โดยมีการขับเคลื่อนผู้ตามไปสู่ความคิดท่ีสูงส่งขึ้น สร้าง

ความหวังให้แก่ผู้ตามรู้สึกเป็นประโยชน์ และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
     

๗ ผู้น ามกีารพัฒนาค าสัญญาและความเชื่อมั่น เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ 
แก่บุคคลในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  ไม่ใช่ท าโดยการบังคับข่มขู่ 

     

๘ ผู้น ามกีารส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ ให้แก่ บุคลากร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ให้พร้อมกับแนวโน้มสภาพแวดล้อมในอนาคต 

     

๙ ผู้น ามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์การ สามารถบริหารจัดการ
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ 

     

๑๐ ผู้น ามีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาองค์การอยู่เสมอ      
 
 
 
 
 



๒๗๓ 

ข้อ 
การพัฒนาคุณลักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดพิษณุโลก 
ระดับภาวะผู้น า 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๓. คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill)      

๑๑ ผู้น ามีการออกค าสั่ง การบอกให้ท า การก าหนดขั้นตอนและวิธีการท างาน 
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคอยกากับตรวจตราการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

     

๑๒ ผู้น ามกีารให้การชี้แนะ ในลักษณะเป็นผู้สอนงาน หรือเป็นพ่ีเลี้ยงให้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยอานวยความสะดวกต่างๆ 

     

๑๓ ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่งเสริมสนับสนุน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มีลักษณะเข้าไปควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน 

     

๑๔ ผู้น าสามารถสร้างความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา ปล่อยให้ท างานเอง 
โดยอิสระ มอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจเสมือนหนึ่งเขาคือ
ผู้น าคนหนึ่ง 

     

๑๕ ผู้น าสามารถน าพาให้บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่น และมีเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

     

 
 

ข้อ 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
ระดับภาวะผู้น า 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านการครองตน (บริหารตน) ตามหลักไตรสิกขา ๓      
 ๑.๑ ศีล (พฤติกรรม)      
๑ ผู้น ามีความสามารถคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ภารกิจ 

ในการเป็นผู้บริหาร 
     

๒ ผู้น ามีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเองให้เขากับการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร และสังคม 

     

๓ ผู้น าทุ่มเทเวลาให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมกับการท างาน 
อย่างสม่ าเสมอกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

๔ ผู้น าให้ความยุติธรรมกับทุกคน ทั้งในเรื่องของการให้ความดีความชอบ  
การยกย่องส่งเสริมคนท าความดีหรือแม้แต่การลงโทษบุคคลที่ได้กระท าผิด 

     

๕ ผู้น ามีความรับผิดชอบ มีจิตเมตตา ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและมั่นใจในตนเอง      
 
 



๒๗๔ 

ข้อ 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
ระดับภาวะผู้น า 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑.๒ สมาธิ (ความตั้งม่ันแห่งจิตใจ)      
๖ ผู้น าได้ฝึกฝนตนเองให้มีก าลังใจ มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนางานให้บรรลุ

เป้าหมาย 
     

๗ ผู้น าสามารถแก้ปัญหาในการบริหาร โดยการรู้เท่าทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
ด้วยจิตใจที่หนักแน่น 

     

๘ ผู้น าพัฒนาการคิดเป็นระบบและฝึกให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ      
๙ ผู้น าได้ฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่น เหมาะสมต่อการบริหารงาน      
๑๐ ผู้น าได้ฝึกฝนตนเองในการอบรมจิตใจ และท าสมาธิอยู่เสมอ      
 ๑.๓ ปัญญา (ความรอบรู้)      
๑๑ ผู้น าสามารถแก้ปัญหาในการบริหารงานด้วยหลักการคิด วิเคราะห์       
๑๒ ผู้น าฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงานเสมอ      
๑๓ ผู้น าสามารถแก้ปัญหาในการบริหาร โดยการรู้เท่าทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน      
๑๔ ผู้น าให้ความส าคัญกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงาน      
๑๕ ผู้น ามีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ      
 ๒. ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔      
 ๒.๑ ทาน (การให้)      
๑ ผู้น าเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อผู้อยู่ใต้การปกครองอย่างใกล้ชิด      
๒ ผู้น าเป็นผู้ที่มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม      
๓ ผู้น าสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ      
๔ ผู้น าให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร      
๕ ผู้น าให้ความส าคัญและยกย่องชมเชยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลงานดี      
 ๒.๒ ปิยวาจา (การกล่าววาจาเป็นที่รัก)      
๖ ผู้น ากล่าววาจาสุภาพ น่าประทับใจ ไม่กล่าววาจาล่วงเกินหรือดูถูก

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

๗ ผู้น าใช้วาทศิลป์ในการพูดอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เกิดพลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

     

๘ ผู้น ากล่าวยกย่อง และชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 

     



๒๗๕ 

ข้อ 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
ระดับภาวะผู้น า 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๙ ผู้น าพูดใหก้ าลังใจ และให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่บางครั้งไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
     

๑๐ ผู้น าให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้เกิดพลังใจใน 
การปฏิบัติหน้าที่ 

     

 ๒. ด้านการครองคน (บริหารคน) ตามหลักสังคหวัตถุ ๔      
 ๒.๓ อัตถจริยา (การประพฤติเป็นประโยชน์)      
๑๑ ผู้น าเป็นผู้ไม่นิ่งดูดาย ต่อประโยชน์อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และองค์กร 
     

๑๒ ผู้น าตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ขององค์กร และ
ส่วนรวม 

     

๑๓ ผู้น าส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ 
ในต าแหน่ง หน้าที่ของตน 

     

๑๔ ผู้น าให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านด้วยความเอ้ือเฟ้ือ จริงใจ      
๑๕ ผู้น าแนะน าและชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม      
 ๒.๔ สมานัตตตา (ความเสมอต้นเสมอปลาย)      
๑๖ ผู้น าวางตนเป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือค าติชมจากผู้อ่ืน 

ด้วยความจริงใจ 
     

๑๗ ผู้น าวางตนได้เหมาะสมแก่ฐานะคน แก่บุคลากรตามเหตุการณ์ และ
สิ่งแวดล้อม 

     

๑๘ ผู้น า เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนในต าเหน่งหน้าที่การงานได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย      
๑๙ ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งกาย วาจา       
๒๐ ผู้น าบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต      
 ๓. ด้านการครองงาน (บริหารงาน) ตามหลักอิทธิบาท ๔      
 ๓.๑ ฉันทะ  (ความพอใจ,ชอบใจ)      
๑ ผู้น าพอใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี      
๒ ผู้น าพอใจกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในองค์กร      
๓ ผู้น าพร้อมจะให้ค าปรึกษาและให้บริการกับประชาชน      
๔ ผู้น าพึงพอใจในต าแหน่ง และหน้าที่ ที่ได้รับ      
๕ ผู้น ามีความปรารถนาในการปฏิบตัิงานให้บรรลุผลส าเร็จ      



๒๗๖ 

 

ข้อ 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๓.๒ วิริยะ (ความขยัน)      
๖ ผู้น ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน แม้ว่างานที่ปฏิบัติจะต้องใช้เวลายาวนาน

นับปีจึงจะส าเร็จผล ไม่ท้อถอยพยายามจนส าเร็จ 
     

๗ ผู้น าได้ฝึกฝนรอบรม เพิ่มเติมองค์ความรู้ เพื่อน ามาพัฒนาการบริหารงาน      
๘ ผู้น าทุ่มเทชีวิตให้กับการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง      
๙ ผู้น าบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น มีเป้าหมายอย่างชัดเจน      
๑๐ ผู้น าบริหารงานด้วยความศรัทธา รอบคอบ และจริงจังอยู่เสมอ      
 ๓.๓ จิตตะ (ความเอาใจใส่,ความตั้งใจ)      
๑๑ ผู้น าบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงส าหรับการ

ปรับปรุงที่ดีขึ้น 
     

๑๒ ผู้น าเอาใจใส ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นย า      
๑๓ ผู้น ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี      
๑๔ ผู้น ามีจิตใจที่หนักแน่น มั่นคง เหมาะแก่การบริหารงานอยู่เสมอ      
๑๕ ผู้น ามีความจริงใจ และเอาใจใส่ต่อการบริหารงานในองค์กร      
 ๓.๔ วิมังสา (การหม่ันตรวจสอบ)      
๑๖ ผู้น าฟังปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนเสมอ เพ่ือน าข้อมูล 

มาปรับใช้ในการบริหารงานอยู่เสมอ 
     

๑๗ ผู้น าศึกษาวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

๑๘ ผู้น าตรวจสอบถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นเสมอก่อนการปฏิบัติงาน      
๑๙ ผู้น าตรวจสอบขั้นตอน และวิธีการท างาน เพื่อใช้ในการบริหารงานเสมอ      
๒๐ ผู้น ามสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 

ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะ 

  ท่านมีข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดพิษณุโลก อย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ๑. การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ด้านการครองตน 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

....................................................................... .........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
 ๒. การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ด้านการครองคน 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
๓. การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ด้านการครองงาน (บริหารงาน) 

............................................................................................................................................ .................... 

.............................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 

            นายดอนล่าร์ เสนา 

                    นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 

 

 



๒๗๘ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฎ  

ภาพประกอบการสัมภาษณ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ ์

 
 

สัมภาษณ์ รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
 

สัมภาษณ์ นายวัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 



๒๘๐ 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆพุ์ทธชินราช 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

 
 

สัมภาษณ์ พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์  
ประธานสถาบันศึกษาเพ่ือการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



๒๘๑ 

 
 

สัมภาษณ์ นายสุทธิวัตติ์  ต่ายวัลย ์
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
 

สัมภาษณ์ นายอนันต์ สิทธิรุ่งโรจน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



๒๘๒ 

 

 
สัมภาษณ์ นายคุณาธิป  มาดหมาย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวปัทมา  สืบสายอ่อน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์  

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 



๒๘๓ 

 
 

สัมภาษณ์พระครูพิทักษ์ชินรัตน์, ดร. 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา จังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 



๒๘๔ 

 
 

สัมภาษณ์ นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ 
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 

สัมภาษณ์นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ 
ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 



๒๘๕ 

 
 

สัมภาษณ์ นายสมชาย  เทพรักษ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลก 

 วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 
 

สัมภาษณ์ นายสมภพ  นาคสีดี 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๒๘๖ 

ประวัติผู้วิจัย 

  
ชื่อ   : นายดอนล่าร์  เสนา  

เกิด   : เกิดวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๗ 

สถานที่เกิด  : ๑๖๘ หมู่ที ่๓ บ้านแม่ยื้อ ต าบลหนองไม้กอง อ าเภอไทรงาม  
             จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๑๕๐ 

การศึกษา         : เปรียญธรรม ๗ ประโยค จากส านักเรียนวัดโรงช้าง อ าเภอเมือง  
  จังหวัดพิจิตร 

     พธ.บ. (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มจร  
            รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มส.ธ.  ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) นิด้า  

ประสบการณ์ท างาน   : ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นสูง 
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ร.ร.สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม สมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กรุงเทพฯ 

   รักษาการหัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร 
   อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร 

ปีท่ีเข้าศึกษา  : พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : ๓๕/๑ หมู่ ๖ ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

สถานที่ท างาน  : ๒๑๗ หมู่ ๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
       วิทยาลัย ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

ผลงานทางวิชาการ : บทความเรื่อง “ผู้น า Leader”, นิตยสารพุทธจักร. (พฤศจิกายน-ธันวาคม    
  ๒๕๖๐). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  บทความเรื่อง “อ านาจ Power”, นิตยพุทธจักร. (พฤศจิกายน-ธันวาคม    
  ๒๕๖๐). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  บทความเรื่อง “จริยธรรมทางการบริหาร”, วารสาร มจร พุทธชินราช    
  ปริทัศน์ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐).  
  โทร. ๐-๘๑๐๔-๑๕๘๘-๙,  E-Mail : senadthai@gmail.com 


