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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการ

หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  ๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร และ        
๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร  

 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และสนับสนุนโดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยก าหนดการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  ๑) รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยแจกแบบสอบถามซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖ กับกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร จ านวน  
๓๗๘  คน ซึ่งสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สัน ๒) รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญกับ จ านวน ๒๑ คน และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๘ รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 

กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๔ คือด้านพรหมวิหาร ๔ ด้านสังคหวัตถุ ๔ ด้านสัปปุริสธรรม ๔ และด้านอิทธิบาท ๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗ (R2.๘๘๗) โดยจ าแนกตามหลักพุทธธรรมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้เชิงทฤษฎี 
กล่าวคือ หลักพรหมวิหาร ๔ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบบงการ (.๗๘๒)  ผู้น าแบบสนับสนุน (.๗๘๐) ผู้น า
แบบมีส่วนร่วม (.๗๙๙) และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (.๗๗๕) ส่วนหลักสังคหวัตถุ ๔ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น า
แบบบงการ (.๗๖๐)  ผู้น าแบบสนับสนุน (.๗๗๘)  ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (.๗๙๗)  และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ  
(.๗๗๐) หลักสัปปุริสธรรม ๗  ที่มีความสัมพันธ์กับผู้น าแบบบงการ (.๘๖๐)  ผู้น าแบบสนับสนุน (.๘๘๘)    
ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (.๘๙๓) และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (.๘๖๗)  และหลักอิทธิบาท ๔ ที่มีความสัมพันธ์กับ
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ผู้น าแบบบงการ (.๘๖๖) ผู้น าแบบสนับสนุน (.๘๗๓) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (.๘๖๗) และผู้น าแบบ                
มุ่งความส าเร็จ (.๘๖๖) 

๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  โดยหลักพรหมวิหาร ๔  คือ มีเมตตา  ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์  มุทิตา คือ  
ความพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข และอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดี   
ยินร้าย ปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม ส่วนหลักสังคหวัตถุ ๔ มี ทาน คือต้องมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ความรู้และค าแนะน า  ปิยวาจา คือ การพูดด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวาน
น่าฟัง และการแสดงออกด้วยการจริงใจ อัตถจิรยา คือ ท าประโยชน์ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วย
ความเตม็ใจไม่หวังผลตอบแทน และ สมานัตตา คือ การวางตัวเหมาะสมถูกกาลเทศะ  หลักอิทธิบาท 
๔ มี ฉันทะ คือ ความพอใจ ต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักและท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ  วิริยะ คือ ความเพียรขยัน
หมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ จิตตะ คือ ความคิดตั้งใจรับรู้ ในสิ่งที่
ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดและวิมังสาคือ ความไตร่ตรองหรือทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาหา
เหตุผล ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวผู้น าหรือผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาวะผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ รู้หลักการ รู้หน้าที่ รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย 
รู้จักผล รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการ
บริหารเวลาอย่างเหมาะสม รู้ชุมชน รู้สังคม รู้บุคคล รู้ประเภท ของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน  

๓. รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาตน ผู้น าควรใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ซึ่งหลักธรรมนี้มีครบด้าน
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ผู้น าจะต้องมีและยึดถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการพัฒนาคน 
ต้องใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔  ผู้น าต้องมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน การพูดจาต้องมีความ
ไพเราะ วางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการ
พัฒนางานผู้น าต้องใช้หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เช่น รู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักประมาณ รู้กาลเวลา รู้ชุมชน ในด้านการบริหารองค์กรผู้น าต้องน าหลักพุทธธรรมอิทธิ
บาท ๔ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาบริหารองค์กร ให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้น
การบูรณาการหลักพุทธธรรมทั้ง ๔ ด้านผู้น าควรน าหลักธรรมต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้มี
จิตส านึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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ABSTRACT 
  The Objectives of this Research were: 1. to study factors relating to Buddhadhamma 
integration for administrative leadership development of Bangkok Administration, 2. To study 
methods of appropriate Buddhadhamma integration for administrative leadership 
development of Bangkok Administration and 3. to propose a model of Buddhadhamma 
integration for  administrative leadership development of Bangkok Administration.   

Methodology was the mixed methods using the qualitative research as 
the principal method, supported by the qualitative method. 1) the quantitative 
method collected data by survey method using questionnaires with reliability score  
of 0.96 from 378 samples who were personnel at Bangkok administrative branches 
and analyzed data with frequency, percentile, mean, standard deviation and 
Pearson’s correlations. 2) the qualitative research collected data from 21 key 
informants and 8 participants in focus group discussion, analyzed data by descriptive 
interpretion.   

Findings were as follows: 
1. Factors relating to Buddhadhamma integration for administrative 

leadership development of Bangkok administration were of 4: Brahmavihara 4, 
Sanghahavattu 4, Sappurisadhamma 7 and Itthipadha 4 together were at 88.7 percent 
(R2 .887). These 4 Dhamma had relations to leadership theories as follows: 
Brahmmavihara 4 was related to dictatorship leader at 78.2 percent, supportive 
leader at 78.0 percent, participatory leader at 79.9 percent and success leader at 
77.5 percent.  Sanghahavattu 4 was related to dictatorship leader at 76.0 percent, 
supportive leader at 77.8 percent, participatory leader at 79.7 percent and success 
leader at 77.0 percent.  Sappurisadhamma 7 was related to dictatorship leader at 



ง 

86.0 percent, supportive leader at 88.8 percent, participatory leader at 89.3 percent 
and success leader at 86.7 percent. Itthipadha 4 was related to dictatorship leader at 
86.6 percent, supportive leader at 87.3 percent, participatory leader at 86.7 percent 
and success leader at 86.6 percent. 

2. Buddhadhamma integration for administrative leadership development 
of Bangkok Administration with Brahmaviharadhamma 4: Metta; loving-kindness, love 
and well wishing and helping others to be happy, Karuna; kindness, wishing to help 
other for suffering release, Mutita; sympathetic joy, joyous with subordinates with 
their success and happiness, Upekkha; neutrality, not to be glad or sorry with sides, 
performing with integrity. Sanghahavattu 4: Dana; giving, sacrifice, helping, sharing and 
advising with loving kindness, Piyavaca; speaking with sweet, kind and pleasant words 
and sincerity, Attacariya; being beneficiary to others with personal and organizational 
benefit without expecting things in return,  Samanattata; proper conduct within time 
and place. Ittipadha4: Chanta; aspiration to perform duty, Viriya, effort to do things 
with exertion,  Chitta: attention to what is being done, Vimamsa; examining and 
testing things with wisdom to find out  causes and effects. These Dhamma principles 
were used by leaders or administrators to develop local administrative organizations, 
both private and public, for highest effectiveness Sappurisadhamma 7: knowing 
principles, duties, objectives, targets, results, self, moderation, time, time values, 
appropriate time management, community, society, and knowing types of persons 
working together. 

3. A model of Buddhadhamma integration for administrative leadership 
development of Bangkok Administration that: Self development; leaders should use 
Brahmaviharadhamma 4: Metta; loving-kindness, Karuna; kindness, Mutita; 
sympathetic joy and Upekkha; neutrality the leaders must apply in duty 
performance. Man development; leaders should use Sanghahavattu 4: giving, helping 
one anothers, Piyavaca, talking nicely to each other, behaving in neautrality, not 
taking sides, being just to subordinates. Work Development; leaders should use 
Suppurisadhamma 7 in administration by knowing cause, effects, moderation, time, 
place and khowing community. Organizations development; leaders should use 
ltthipata 4 for successful operation of these 4 areas of development. These 4 groups 
of Buddhadhamma, when appropriately applied, will create good sense of 
performance responsibility and lead the organizations to the set success.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตานุเคราะห์ดูแลเอาใจใส่ให้ความ
ช่วยเหลือของกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี, 
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่ ได้กรุณาให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขมาด้วยดี ตลอดมา           
ในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไทสง, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิชชุกร นาคธน, อาจารย์  ดร.ยทธนา ประณีต,  อาจารย์  ดร.ประเสริฐ ธิลาว,  และ               
กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ประกอบด้ วย ศาสตราจารย์                  
ดร.บุญทัน ดอกไทสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน, อาจารย์ ดร.ยุทธนา ประณีต,       
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี, อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว และกราบขอบพระคุณ และ
ขอบคุณผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการเชิงพุทธ และสาขา          
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ให้งานวิจัยครั้งนี้ประสบความส าเร็จด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
สอบทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบแบบสอบถามและให้ค าชี้แนะการท าวิจัยมาตลอดช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยและให้ข้อมูลจาก    
การให้สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มทุกท่านท าให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 สุดท้าย คุณความดี การท าประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์นี้ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็น
กตเวทิตาคุณแด่บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์จารย์ ญาติสนิท มิตรสหาย ที่เป็นก าลังใจ และให้การ
สนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ขอให้ความดีเหล่านั้นจงย้อนกลับสู่ทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 
 
 

                                                                        ร้อยต ารวจตรีประจักษ์ ขุราษ ี
                                                                      ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฒ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ณ 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 

. ๑.๖ สมมติฐานในการวิจัย ๗  
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 

บทที่ ๒ เอกสาร และงานวิจ ัยท่ีเก ี่ยวข้อง ๘
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ ๘ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของการบูรณการ ๘ 
  ๒.๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมเพื่อภาวะผู้น า ๑๔ 
  ๒.๒.๑ หลักพรหมวิหาร ๔ ๑๔ 
  ๒.๒.๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ๑๗ 
  ๒.๒.๓ สังคหวัตถุ ๔ ๑๘ 
  ๒.๒.๔ อิทธิบาท ๔ ๑๙ 
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ๒๐ 
  ๒.๓.๑ ความหมายของผู้น าและภาวะผู้นำ ๒๐ 
  ๒.๓.๒ บทบาทหน้าที่ของผู้น าและภาวะผู้น า ๒๙ 
  ๒.๓.๓ คุณสมบัติและลักษณะของภาวะผู้นำ ๓๐
 ๒.๔ ข้อมูลพื้นที่เกี่ยวกับการวิจัย  ๔๔ 

 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๒ 
  ๒.๕.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า ๕๒ 
  ๒.๕.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ๕๘ 
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 สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง  หน้า 

 ๒.๕.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ๕๙ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๕ 
บทที่ ๓ วิธีการด าเนินการวิจัย ๖๖ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๖ 
 ๓.๒ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ๖๖ 
  ๓.๒.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ ๖๗ 
  ๓.๒.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๖๘ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๙ 
  ๓.๓.๑ เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ๗๐ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ๗๑ 
  ๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ๗๒ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๓ 
  ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ๗๓ 
  ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ๗๓ 
  ๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ๗๓ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๗๓ 
  ๓.๕.๑ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิค ๗๓ 
   การวิจัย  
  ๓.๕.๒ การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) ๗๔ 
 ๓.๖ การใช้สถิตวิิเคราะห์ข้อมูล ๗๕ 
บทที ่๔ ผลการวิจัย ๗๗ 
 ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๗๗ 
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  ๗๗ 
   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งหน้าที่การงาน  
   โดยแจกแจงตามความถี่ และค่าร้อยละ  
  ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม ๗๙ 
   เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุเทพมหานคร 
  ตอนที่ ๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นของหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า ๑๐๒ 
    ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร 
  ตอนที่ ๔ การวิเคราะห์ความสมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะ ๑๓๐ 
    ผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานครกับปัจจัยที่เก่ียวกับผู้น า 
    แบบต่างๆ 
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  สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง  หน้า 

  ตอนที่ ๕ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๓๑ 
 ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๓๒ 
  ตอนที่ ๑ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า ๑๓๒ 
   ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร  
 ผลการสัมภาษณ์ ๑๓๓ 
 การสนทนากลุ่มเฉพาะ  ๑๕๙ 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๖๖ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๗๑ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๒ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๗ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๘๐ 
บรรณานุกรม   ๑๘๒ 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย ๑๙๑ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาค่า IOC ๑๙๘ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยง ๒๐๘ 
   ตรงของแบบสอบถาม (Try out)  
 ภาคผนวก ง ค่า Alpha ๒๑๙ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๒๒ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์เชิงลึก) ๒๓๕ 
 ภาคผนวก ช หนังสือขอเชิญร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ Focus Group Discussions ๒๘๓ 
 ภาคผนวก ซ ภาพในการเก็บข้อมูลการท าวิจัย และ สนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๙๒ 
ประวัติผู้วิจัย    ๓๐๔ 
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สารบัญตาราง 

เรื่อง  หน้า 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงตารางสังเคราะห์ความหมายของการบูรณาการ ๑๐ 
ตารางที่ ๒.๒ แสดงตารางสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ ๑๓ 
ตารางที่ ๒.๓ แสดงตารางสังเคราะห์หลักพรหมวิหาร ๔ ๑๖ 
ตารางที่ ๒.๔ แสดงตารางสังเคราะห์หลักสัปปุริสธรรม ๗ ๑๘ 
ตารางที่ ๒.๕ แสดงตารางสังเคราะห์หลักสังคหวัตถุ ๔ ๑๘ 
ตารางที่ ๒.๖ แสดงตารางสังเคราะห์หลักอิทธิบาท ๔ ๑๙ 
ตารางที่ ๒.๗ ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า ๒๖ 
ตารางที่ ๒.๘ บทบาทหน้าที่ของผู้น าและภาวะผู้น า ๓๐ 
ตารางที่ ๒.๙ คุณสมบัติและลักษณะของภาวะผู้น า ๓๔ 
ตารางที่ ๒.๑๐ ทฤษฎีผู้น าเชิงพฤติกรรมและรูปแบบพฤติกรรมของผู้น า ๓๗ 
ตารางที่ ๒.๑๑ คุณลักษณะและกลยุทธ์ของผู้บริหาร ๓๙ 
ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าตามทฤษฎีเชิงสถานการณ์จากการศึกษาของ ๔๒ 
ตารางที่ ๒.๑๓ ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ ๔๒ 
ตารางที่ ๒.๑๔ งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า ๕๗ 
ตารางที่ ๒.๑๕ งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ๕๙ 
ตารางที่ ๒.๑๖ งานวิจัยเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ๖๒ 
ตารางที ่๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๖๗ 
ตารางที ่๓.๒ ตารางแสดงรายชือ่ผู้เชี่ยวชาญการสัมภาษณ์เชิงลกึ ๖๘ 
ตารางที ่๓.๓ ตารางแสดงรายชือ่ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๖๙ 
ตารางที่ ๓.๔ แสดงตารางรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๗๒ 
ตารางที ่๔.๑  แสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ ๗๘ 
 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
ตารางที ่๔.๒ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๗๙ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ  
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔  
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๘๐ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔  
ตารางที่ ๔.๔    ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๘๑ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔  
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 

ตารางที่ ๔.๕    ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๘๒ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔  
ตารางที ่๔.๖ สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ๘๓ 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการ ๘๔ 
 หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการ ๘๕ 
 หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการ ๘๖ 
 หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
ตารางที ่๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๘๗ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ  
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
ตารางที่ ๔.๑๑    สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ๘๘ 
ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๘๙ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗   
ตารางที ่๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๙๐ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗   
ตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น       ๙๑ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗   
ตารางที่ ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๙๒ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗   
ตารางที่ ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๙๓ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗   
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 

ตารางที่ ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๙๔ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗   
ตารางที่ ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๙๕ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗   
ตารางที่ ๔.๑๙  สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรม ๗ ๙๖ 
ตารางที ่๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๙๗ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารองค์กร ตามหลักอิทธิบาท ๔   
ตารางที่ ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๙๘ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารองค์กร ตามหลักอิทธิบาท ๔   
ตารางที่ ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๙๙ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารองค์กร ตามหลักอิทธิบาท ๔   
ตารางที่ ๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น ๑๐๐ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารองค์กร ตามหลักอิทธิบาท ๔   
ตารางที่ ๔.๒๔ สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ๑๐๑ 
ตารางที่ ๔.๒๕  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๐๒ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามเพศ 
ตารางที่ ๔.๒๖  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๐๓ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามอายุ 
ตารางที่ ๔.๒๗  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๐๔ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๒๘  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ ๑๐๕ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านเมตตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 

ตารางที่ ๔.๒๙  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ ๑๐๕ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านอุเบกขา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๓๐  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๐๖ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตารางที่ ๔.๓๑  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๐๗ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ตารางที่ ๔.๓๒  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๐๘ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามเพศ 
ตารางที่ ๔.๓๓  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๐๙ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามอายุ 
ตารางที่ ๔.๓๔  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๑๐ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๓๕  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ ๑๑๑ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
  กรุงเทพมหานคร ด้านปิยวาจา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๓๖  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๑๒ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตารางที่ ๔.๓๗  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๑๓ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ตารางที่ ๔.๓๘  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๑๔ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามเพศ 
ตารางที่ ๔.๓๙  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๑๕ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามอายุ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 

ตารางที่ ๔.๔๐  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๑๖ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๔๑  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็น ๑๑๗ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านธัมมัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๔๒  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็น ๑๑๗ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
  กรุงเทพมหานคร ด้านอัตถัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๔๓  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็น ๑๑๘ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
  กรุงเทพมหานคร ด้านอัตตัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที๔่.๔๔ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็น ๑๑๘ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
  กรุงเทพมหานคร ด้านมัตตัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๔๕  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็น ๑๑๙ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
  กรุงเทพมหานคร ด้านปุริสัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๔๖  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็น ๑๑๙ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
  กรุงเทพมหานคร ด้านปคคลปโรปรัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๔๗  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๒๐ 
  พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตารางที่ ๔.๔๘  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็น ๑๒๑ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
  กรุงเทพมหานคร ด้านธัมมัญญุตา  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตารางที่ ๔.๔๙  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ ๑๒๒ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
  กรุงเทพมหานคร ด้านอัตถัญญุตา  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตารางที่ ๔.๕๐  การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ ๑๒๓ 
  ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
  กรุงเทพมหานคร ด้านกาลัญญุตา  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 



ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 

ตารางที่ ๔.๕๑  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๒๔ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ตารางที่ ๔.๕๒  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๒๕ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามเพศ 
ตารางที่ ๔.๕๓  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๒๖ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามอายุ 
ตารางที่ ๔.๕๔  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๒๗ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ ๔.๕๕  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๒๘ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตารางที่ ๔.๕๖  การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก ๑๒๙ 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ตารางที่ ๔.๕๗ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร ๑๓๐ 
 ของ กรุงเทพมหานคร กับปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้น าแบบต่างๆ 
ตารางที่ ๔.๕๘ แสดงความถี่รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร ๑๓๒ 
 ของ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฒ 

 

สารบัญแผนภาพ 

เรื่อง  หน้า 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานคร/ ๔๓ 
 โครงสร้างการแบ่งกลุ่มเขต  
แผนภาพที่ ๒.๒ รูปแบบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ๕๑ 
แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๕ 
แผนภาพที่ ๔.๑ กรอบสังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อมูลเชิงปริมาณ, ข้อมูลเชิงคุณภาพ ๑๖๓ 
   และข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๖๕ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

การใช้อักษรย่อ 
 อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์ต่างๆ ได้จัดท าตามที่อ้างในพระไตรปิฎกภาษาบาลี และภาษาไทย 
อรรถกถา ฎีกาและปกรณวิเสส ภาษาบาลี ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เฉพาะที่ต้องการอ้างหลาย
ฉบับจะใส่อักษรย่อของฉบับนั้นๆ ไว้ คัมภีร์ภาษาบาลี บางคัมภีร์มิได้ใช้อักษรย่อๆไว้ ให้พิมพ์
รายละเอียดแบบเชิงอรรถทั่วไปอักษรย่อเรียงตามล าดับคัมภีร์ ดังนี้ 
ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
 การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุถึง
เล่ม/ข้อ/หน้า ตามล าดับ เช่น วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก มหาววิภงฺคปาลี 
ภาษาบาลี เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๕ วิ.มหา. (ไทยฬ ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก มหา
วิภังค์ ภาษาไทย เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๒๑-๒๒ เป็นต้น 

พระสตุตันตปิฎก 
ข.ชา.  (บาลี) =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ข.ชา.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (บาลี) =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลี (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (บาลี) =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย จตฺตาลีสนิปาตชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย จตฺตาลีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
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บทที่ ๑ 
  บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ ประเภท อีกทั้งพ้ืนที่หรือเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครยังเป็นส่วน
เดียวกับเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของราชการบริหารส่วนกลางอีกด้วย และก่อนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนี้จะมีโครงสร้างและอ านาจหน้าที่เช่นในปัจจุบันได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง แก้ไขมาแล้ว
หลายครั้ง บทบาทและความส าคัญท้ังในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากพ้ืนที่ อ่ืนๆ ของประเทศ ความเป็นรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร ดังเห็นจากการมีพระราชบัญญัติเฉพาะองค์การ นั่นคือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเขต ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด ๕๐ เขต มีฐานะคล้ายกับ
การปกครองระดับอ าเภอ และแต่ละเขตยังแบ่งเป็นแขวง มีฐานะคล้ายกับต าบล๑  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งต่อมาได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยได้แก่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดสาระส าคัญใน
การบริหารงานกรุงเทพมหานคร๒ 

กรุงเทพมหานคร ช่วยลดภาระของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ในลักษณะรวม
ศูนย์หรือรวมอ านาจการบริหารที่รัฐบาลในส่วนกลางนั้น  ความเป็นจริงแล้วรวมทั้งอ านาจและ
ผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการขัดขวางความเจริญก้าวหน้า เพราะรัฐไม่สามารถจัดสรรผลประโยชน์และการ
ให้บริการ แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด ใกล้ชิด ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพราะรัฐบาล
ต้องบริหารงานระดับชาติที่เกี่ยวกับการจัดหาและสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
ถนน และทางด่วน การติดต่อกับต่างประเทศ การป้องกันประเทศ การจัดเก็บภาษี การส่งเสริมอาชีพ 
เพ่ิมรายได้ และการลงทุน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในบริการหลัก ๆ เช่น การรักษาพยาบาล 
การจัดสวัสดิการสังคม๓  

                                         
 ๑ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ, การปกครองท้องถิ่นไทย, (สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘๕.   
 ๒ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ การปกครองท้องถิ่นไทย, (สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘๘ – ๑๘๙. 
 ๓วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ ์ 
โฟเพช, ๒๕๔๕), หน้า ๓๕.   
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กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ 
และมีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยามาเป็นมหานครที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
๑,๕๖๘.๗๔ ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ๕,๗๑๐,๘๘๓ คน (พ.ศ.๒๕๕๑) และมี
ลักษณะเป็นเมืองเอกนคร หรือ เมืองโตเดี่ยว (Primate City) ซึ่งหมายถึง เมืองที่เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาจนท าให้มีการเติบโตเหนือเมืองอ่ืนๆ คาดการณ์ว่ารวมประชากรแฝงของกรุงเทพมหานครมี
ประชากรราว ๑๐ ล้านคน การขยายตัวอย่างรวดเร็วและความส าคัญของกรุงเทพมหานครในฐานะ
เมืองหลวงส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครอยู่ตลอดเวลา จากเดิมการ
บริหารกรุงเทพมหานครอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเวียง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงเมืองและ
กระทรวงนครบาล ตามล าดับและต่อมามีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในช่วงหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล        
พ.ศ. ๒๔๗๖ ท าให้มีการจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพขึ้น และได้พัฒนาเป็นเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี และสุดท้ายจัดตั้งเป็นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีลักษณะเป็นเขต
การปกครองแบบพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกรุงเทพหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘     
ซึ่งก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง   
มีผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ใน
ต าแหน่งตามวาระคราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง การด าเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงท างานร่วมกัน มีเขตการปกครองอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 
๕๐ เขตด้วยกัน ผู้ว่ากรุงเทพมหานครถือว่าเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็น “ผู้น าท้องถิ่น” ซึ่งผู้น าท้องถิ่นนั้นถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เป็น
ตัวแทนและกลไกของรัฐบาลมีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน นอกจากจะเป็น เจ้าหน้าที่ของ
ราชการแล้ว ผู้น าท้องถิ่นยังเป็นผู้ที่ประชาชนในชุมชนนั้นๆให้ความเคารพนับถือ จึงมีอิทธิพลที่จะชี้น า
ความคิดของประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ เช่น การแนะน าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง 
โดยการโน้มน้าวให้ประชาชนในเขตต่างๆท่ีตนรับผิดชอบไปออกเสียงเลือกตั้ง เพราะผู้น าท้องถิ่นเป็นผู้
ที่มีความรู้กว่าผู้อื่น เป็นคนที่ประชาชนนับถือจะท าสิ่งใดมักมีคนเอาเป็นตัวอย่างท าตาม เป็นที่พ่ึงของ
ผู้อื่นยามที่ผู้อ่ืนมีปัญหา มีทุกข์ และท่ีส าคัญผู้น าท้องถิ่นมักเป็นผู้พิจารณาท าความเข้าใจสิ่งแปลกใหม่
ได้ง่ายและยอมรับไปปฏิบัต ิ

ความส าคัญอีกประการ คือ ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับ
ประชาชนในสังคมหรือชุมชน ความส าคัญของผู้น าไม่ว่าจะด ารงอยู่ในฐานะใด ต าแหน่งใด มีที่มาโดย
การสมมติแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งให้มีอ านาจ ในสถานะผู้น าประชาชนเป็นสมมติราชพระราชามี
ความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางความเป็นสังคมและรัฐยังผลถึงความเป็นอยู่ ของสมาชิกหรือ
ประชาชนภายใต้การน านั้น แม้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ได้ให้ความส าคัญ กับผู้น าโดยตรัส
ถึงความเป็นผู้น ามีปรากฏดังพุทธพจน์ว่า   

“เมื่อโคท้ังหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายคด เมื่อมีโคหัวหน้าฝูงว่ายคดอย่างนี้ 
โคท้ังหมดก็ย่อมว่ายคดไปตามกัน ในหมู่มนุษย์ท้ังหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่
ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้  ถ้าพระราชาเป็นใหญ่ไม่
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ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมไม่เป็นสุขทั่วกัน เมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามตรง 
เมื่อมีโคผู้น าฝูงว่ายข้ามตรงอย่างนั้น โคทั้งหลายก็ย่อมว่ายข้ามตรงไปตามกัน  ในมนุษย์ทั้งหลายก็
เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติ
ธรรมไปตามโดยแท้ ถ้าพระราชา เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมรัฐก็ย่อมเป็นสุขทั่วกัน”๔  

พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความส าคัญของผู้น า ต่อความอยู่สวัสดิ์ภาพ และสันติสุขของตน 
องค์กร สังคมและประเทศชาติทั้งหมด๕ 

ผู้น าจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศและจะต้องมีคุณลักษณะ คือ      
มีสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความดีงาม และความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมา
ประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามและลักษณะผู้น าที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วย หลัก ๓ 
ประการ คือ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง ตลอดจนต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทางของหลักพุทธ
ธรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการการพัฒนาคนและสังคม๖ 

ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่
เน้นหนักและให้ความส าคัญเฉพาะการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะแต่ขาดการน า
หลักธรรมเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาจิตใจ (Attribute) และเพ่ือให้การพัฒนาภาวะผู้น าตาม
หลักธรรมเกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมทั้งเรื่องการเป็นผู้น าที่ดี ผู้น าที่มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จและเป็นผู้น า
ที่สามารถโน้มน้าวใจคนให้ปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริง โดยเลือกหลักพุทธธรรมธรรมสัปปุริสธรรม ๗ 
คือ ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ), ตถัญญุตา (รู้จักผล), อัตตัญญุตา (รู้จักตน), มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ), 
กาลัญญุตา (รู้จักเวลา), ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน), ปุคลปโรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) , หลักพุทธธรรม
พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา (ความรัก), กรุณา (ความสงสาร), มุทิตา (ความพลอยยินดี), อุเบกขา 
(ความมีน้ าใจเป็นกลาง), และ หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน การให้สิ่งของ และให้ความ
ช่วยเหลือ, ปิยวาจา การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ, อัตถจริยา การท าประโยชน์ เรื่องงาน 
เรื่องส่วนตัว ด้วยความเต็มใจ, สมานัตตตา การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ และปฏิบัติไปตามความ
เที่ยงธรรม และหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ (ความพอใจ), วิริยะ (ความเพียร), จิตตะ 
(ความคิด), วิมังสา (ความไตร่ตรอง) ภาวะผู้น าตามทฤษฎีเชิงสถานการณ์ และผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อองค์การที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาบูรณาการในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการน าองค์กรขึ้นเป็น
องค์การประสิทธิภาพสูงได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

 

                                         
 ๔ข.ชา.๒๗/๖๓๔-๖๓๗/๑๔๙.  
 ๕พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทตถาตาพับลิเคช่ัน 
จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๒.   
 ๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ.
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดา ๒๕๔๖), หน้า ๓๑ – ๓๒.   
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๑.๒ ปัญหาที่ต้องการทราบ 
๑.๒ .๑  ปั จจั ยที่ มี ความสัม พันธ์ ต่ อการ พัฒนาภาวะผู้ น าทางการบริ หารของ 

กรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง 
๑.๒.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร

ของกรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง 
๑.๒.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 

กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

    ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาผู้น าทางการบริหารของ

กรุงเทพมหานคร  
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น า

ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร    
๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ

บริหารของกรุงเทพมหานคร  

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เรื่อง การบูรณาการพัฒนา

หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ดังนี้  
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ซึ่งได้ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา

ภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดั้งนี้ 

 ๑.๔.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  
- ผู้น าแบบบงการ (Directive leadership)   
- ผู้น าแบบให้การสนับสนุน (Supportive leadership)  
- ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (Participative leadership)  
- ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-oriented leadership)  
๑.๔.๑.๒ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า

ตามหลักพุทธธรรมมีหลักธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าที่ส าคัญ ดังนี้ 
การพัฒนาตน สอดคล้องกับ หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา ความรักใคร่

ปรารถนาดี มีไมตรี , กรุณา ความสงสาร คิดช่วยเหลือ , มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี , อุเบกขา       
ความวางใจเป็นกลาง 

การพัฒนาคน สอดคล้องกับ หลักพุทธธรรมสังคหะวัตถุ ๔  
การพัฒนางาน สอดคล้องกับ หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗  
การพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับ หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔  



๕ 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร  
ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม

ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
๑.๔.๒.๑ ตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทางการ

บริหารของกรุงเทพมหานคร 
๑.๔.๒.๒ ตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาวะ

ผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
๑.๔.๓  ขอบเขตด้านประชากรและ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ ทั้งสิ้น จ านวน ๒๑ ท่าน 

โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
๑.๔.๓.๑ กลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์เกีย่วข้องโดยตรงกับผู้บริหารของ กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)๗ จ านวน ๙ คน 

๑.๔.๓.๒ กลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้านการบริหารอง และภาวะผู้น า หรือ ผู้ที่เป็น
นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านองค์กรและภาวะผู้น า จ านวน ๑๐ คน 

๑.๔.๓.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดใช้เป็นแหล่งข้อมูล 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ มีจ านวน ๒ คน โดยได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

๑.๔.๓.๔ ท าการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทางการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร โดยการแจกแบบสอบถามสมาชิกในหน่วยงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทั้งหมด ๕๐ เขต และมีจ านวน
ประชากรทั้งหมด ๖,๙๒๗ คน หากแต่ผู้ วิจัยได้ ก าหนดขอบเขตการศึกษาพ้ืนที่ ไว้  ๙ เขต                          
ซึ่งประกอบด้วย  เขตพระนคร, เขตปทุมวัน, เขตจตุจักร, เขตหนองจอก, เขตบางกอกน้อย, เขตบางขุน
เทียน, เขตสายไหม, เขตวังทองหลาง และ เขตคันนายาว๘ 

๑.๔.๔  ขอบเขตด้านพื้นที่  
พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาพ้ืนที่ไว้   ๙ เขต ดังนี้ คือ เขต     

พระนคร, เขตปทุมวัน, เขตจตุจักร, เขตหนองจอก, เขตบางกอกน้อย, เขตบางขุนเทียน, เขตสายไหม, เขต   
วังทองหลาง และเขตคันนายาว รวม ๓๗๘ คน 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การวิจัยนี้ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙  ถึงเดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา  ๑๐  เดือน  

 

                                         
 ๗สุรพล พรมกุล, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๔),    
หน้า ๘๒. 
 ๘ข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ อ้างอิงจากระบบ MIS ๒ เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
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๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๕.๑ การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ทุกชนิดที่บรรจุอยู่

ในแผนของหลักสูตรเป็นการเชื่อมโยงในแนวนอน ระหว่างหัวข้อ และเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆที่เป็น
ความรู้ ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน 

๑.๕.๒ พุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ง
ประกอบด้วย 

๑) หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ หมายถึง ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ 
พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ ประกอบด้วย  

- เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี 
- กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยเหลือ 
- มุทิตา หมายถึง ความเบิกบานพลอยยินดี 
- อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง  

๒) หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ
ของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ ๔ ประการ 
ประกอบด้วย 

- ทาน หมายถึง การให้สิ่งของ และให้ความช่วยเหลือ 
- ปิยวาจา หมายถึง การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ 
- อัตถจริยา หมายถึง การท าประโยชน์ เรื่องงาน เรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจ 
- สมานัตตตา หมายถึง การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ  

๓) หลักพุทธธรรสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็น
สัตบุรุษ เป็นคุณสมบัติของคนดี ๗ ประการ ประกอบด้วย 

- ธัมมัญญุตา หมายถึง การรูเ้หตุ 
- อัตถัญญุตา หมายถึง การรู้ผล 
- อัตตัญญุตา หมายถึง การรู้ตน 
- มัตตัญญุตา หมายถึง การรู้ประมาณ  
- กาลัญญุตา หมายถึง การรู้เวลา 
- ปริสัญญตา หมายถึง การรู้ชุมชน 
- ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง รู้บุคคล รู้ประเภท 

๔) หลกัพุทธธรรมอิทธบาท ๔ หมายถึง คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่ง
หมาย ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมแก่ความเป็นผู้น าหรือนักปกครอง ผู้ปรารถนาความส าเร็จในการ
ท างาน มี  ๔ ประการ ประกอบด้วย 

-  ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ  
- วิริยะ หมายถึง ความเพียร 
- จิตตะ หมายถึง ความคิด 
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- วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง หรือทดลอง 
 ๑.๕.๓ การพัฒนา  หมายถึง  กระบวนการสร้างบุคคล องค์กร และสภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้น 

     ๑.๕.๔ ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่ผู้น าใช้ศิลปะ ความสามารถ อิทธิพลและ
วิธีการที่ก่อให้เกิดการกระท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติงานของผู้ตามเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกในรูปแบบของกระบวนการความสามารถหรือกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิด
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน  
               ๑.๕.๕ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้มีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด และผู้บริหารยังแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง, 
ผู้บริหารระดับกลาง และ ผู้บริหารระดับล่าง เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รองผู้ว่าฯปลัด
กรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร 

๑.๖ สมมติฐานในการวิจัย 
   จากวัตถุประสงค์ ข้อ ๒.๑ จึงต้องตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

 ๑.๖.๑ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกัน 
                 ๑.๖.๒ ปัจจัยทางด้านหลักพุทธธรรมมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าแบบต่างๆ  
  ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

  ๑.๗.๑ ท าให้รู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของ กรงุเทพมหานคร 

  ๑.๗.๒ท าให้ได้เรียนรู้การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร
ของ กรุงเทพมหานคร 

  ๑.๗.๓ ท าให้ได้รูปแบบการบูรณาการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร 

  ๑.๗.๔ ผลการวิจัยสามารถน าไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปส่งเสริมการพัฒนา
ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร 
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 บททีี่ี ๒ 
เอกสารีและงานวิจี ยที่เกีี่ยวข้อง 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมทางการบริหาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือภาวะผู้น า 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
๒.๔ ข้อมูลพื้นที่เกี่ยวกับการท าวิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.๑ีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวก บการบูรณาการ 
๒.๑.๑ีความหมายของการบูรณการ 
 “บูรณาการ” มีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า “Integrant” หมายถึง การท าให้รวมกันได้

ทั้งหมดไม่มีส่วนใดขาดหายไปและมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “Integration” หมายถึง การท าสิ่งที่
บกพร่องให้สมบูรณ์โดยการเพ่ิมเติมส่วนที่ยังขาดอยู่เข้าไป (แปลมาจาก Oxford Dictionary) หรือ
การน าส่วนประกอบย่อยตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปมารวมกันเพ่ือท าให้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหมดที่ใหญ่
กว่า (แปลมาจาก World English Dictionary) 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า “บูรณาการ” นั้น คือ การท าให้สมบูรณ์ หรือการท าให้หน่วยย่อยๆ 
ที่สัมพันธ์ ซึ่งอาศัยกันอยู่เข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม และการบูรณาการ 
นั้นได้มีผู้ที่ให้ความหมายมากมายหลายหลาก ดังนั้นเราจึงได้แยกจ าแนกความหมายของค าว่าบูรณา
การ 

 “การบูรณาการ” การน าสิ่งหนึ่งเข้ารวมกับอีกสิ่งหนึ่งเพ่ือท าให้สิ่งเดิมเพ่ิมพูน สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เอ้ือประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเข้าเป็นส่วนประกอบของอีกสิ่ง
หนึ่งเพ่ือให้สิ่งนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นและได้รวบรวมค าอ่ืนๆ ที่มีความหมายเช่นเดียวกับการ บูรณา
การตามพจนานุกรมในภาษาไทยได้แก่ การเชื่อมโยงหมายถึง การท าให้เป็นเนื้อเดียวกันการผนวก
หมายถึง การเพ่ิมเข้า การประสาน หมายถึง การท าให้เข้ากันได้ การร่วมกัน หมายถึง การน าสิ่งสอง
สิ่งขึ้นไปมาบวกกัน หรือรวมกัน การเติมเต็ม หมายถึง การเพ่ิมสิ่งที่ยังบกพร่อง หรือยังขาดอยู่ให้
สมบูรณ์,๑ “การบูรณาการ” การน าสิ่งที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันมาจัดรวมกันอย่างประสมกลมกลืน
สรุปว่า การบูรณาการ หมายถึง การรวบรวม การเพ่ิม การตัด การเชื่อมโยง การประสาน ระหว่างสิ่ง
หนึ่งหรือหลายสิ่งเข้ามารวมกันให้เป็นนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับความต้องการและสภาพชีวิต

                                         
 ๑เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,ีการคิดเชิงบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๖), หน้า ๔–๘.  

 



๙ 
 

จริง มีความสมดุล สมบูรณ์และครบถ้วน,๒ “การบูรณาการ” เป็นกระบวนการที่อยากให้เกิด
ความสัมพันธ์แบบองคาพยพแบบองค์รวม ให้ส่วนต่างๆ รวมกันเป็นหนึ่ง ประสานสัมพันธ์อย่างเป็น
เอกภาพ ท าให้เกิดความสมบูรณ์ จึงเป็นการน าส่วนต่างๆ มารวมกัน แต่ไม่ใช่รวมแบบกลไก แบบ
เครื่องจักร แต่แบบมีชีวิต แบบองคาพยพ มักใช้ค าว่า “ผนึกพลัง” (Synergy) เพ่ืออธิบายการรวมกัน
เข้าในลักษณะนี้ ถ้ามีการประสานงานกันอย่างกลมกลืนก็จะเกิดพลังทวีคูณ๓  

“การบูรณาการ” ก็เป็นอีกค าหนึ่งที่ถูกน ามาใช้กันทางการบริหารกันแพร่หลาย ตั้งแต่
ผู้น ารัฐบาลชุดก่อนได้มีแนวนโยบายปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของผู้บริหารราชการ โดยเฉพาะผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีลักษณะของ “การบูรณาการ” มากขึ้น โดยให้ยึดแนวทางการปฏิบัติงานใน
ลักษณะของ CEO (Chief Executive Officer) ซึ่งภาคเอกชนเค้าท ากันอยู่ เพราะมองว่าเป็นการ
ปฏิบัติงานที่ผู้น าองค์กร จะต้องเป็นได้มากกว่า “ผู้ออกค าสั่ง” หรือ “ผู้บังคับบัญชาสูงสุด” เรียกกลุ่ม
ผู้ว่าราชการที่ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานว่า “ผู้ว่าฯ CEO” ฉะนั้น การน าค า “บูรณาการ” ไปใช้นั้นมี
หลากหลายลักษณะ ซึ่งก็แล้วแต่การตีความให้เหมาะสมกับการใช้งาน แต่โดยรวมแล้วมีจุดร่วมกันคือ 
“การบูรณาการ” เป็นการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่น ามาบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
หรือท าให้ดีขึ้น คุณลักษณะของผู้บริหารแบบบูรณาการ จึงต้องมีทั้งศาสตร์ คือ ความรู้ ภูมิปัญญา 
ความช านาญ และมีศิลป์คือความสามารถในการประสานความสัมพันธ์ของคนและทรัพยากรใน
หน่วยงานอย่างเหมาะสม ให้สามารถปฏิบัติงานไปได้ด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพ (efficiency) 
และเกิดประสิทธิผล (effective), ๔  บูรณาการ คือ “การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ทุก
ชนิด  ที่บรรจุอยู่ในแผนของหลักสูตร เป็นการเชื่อมโยงแนวนอนระหว่างหัวข้อและเนื้อหาต่าง ๆ      
ที่เป็นความรู้ทั้ง  ๓  ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย และ จิตพิสัย การบูรณาการ ท าให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และรู้ในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง การบูรณาการความรู้เป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะในยุคที่มีความรู้ข้อมูลข่าวสารมากจึงเกิดเป็นหลักสูตรที่ เรียกว่าหลักสูตรบูรณการ 
(Integrated curricula) ซึ่งพยายามสร้างหัวเรื่อง (Themes) ในโปรแกรมวิชาโดยน าความคิดหลักใน
วิชามาสัมพันธ์กัน และสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนด้วย”,๕ บูรณาการ หมายถึงการน าเอาศาสตร์สาขาวิชา  
ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบ
บูรณาการ (Integrated Curriculum) คือ หลักสูตรที่น าเอาเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ  มาหลอมรวมเข้า
ด้วยกัน  ท าให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป  เช่นเดียวกันการเรียนการสอนที่ด าเนินการด้วย
วิธีบูรณาการเรา เรียกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated  Instruction) คือ 
เน้นที่องค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และ  

                                         
 ๒ส าลี รักสุทธี และคณะ,ีคู่มือการเขียนแผนการจ ดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ใหม่ของ ก.ค.(กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖. 
 ๓เสรี พงศ์พิศ, บูรณาการคืออะไร, หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน , ฉบับวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕. 
 ๔จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ, บูรณาการคืออะไร, (ออนไลน์), แหล่งท่ีมา 
https://www.gotoknow.org/posts/74693 [๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 
 ๕ชนาธิป พรกุล, CAFS : A student – Centered  Instructional  Model. (กรุงเทพมหานคร 
:   โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๔๓) , หน้า ๘๗. 
 

https://www.gotoknow.org/posts/74693


๑๐ 
 

เน้นที่การเรียนของผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู ,๖  ค าว่า บูรณาการ คือ การน า
ศาสตร์ต่างๆ มาผสมผสานกันเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง๗ 

ตารางท่ีี๒.๑ีแสดงตารางส งเคราะห์ความหมายของการบูรณาการ 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 
(๒๕๔๖, หน้า ๔ – ๘.) 

การน าสิ่งหนึ่งเข้ารวมกับอีกสิ่งหนึ่งเพ่ือท าให้สิ่งเดิมเพ่ิมพูน สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อกัน 

ส าลี  รักสุทธี และคณะ 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๖.) 

การรวบรวม การเพ่ิม การตัด การเชื่อมโยง การประสาน 

เสรี พงศ์พิศ, (๒๕๕๕) กระบวนการที่อยากให้เกิดความสัมพันธ์แบบองคาพยพแบบองค์รวม 
จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ การผสมผสานทรัพยากรที่อยู่น ามาบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิด

การพัฒนา 
ชนาธิป  พรกุล, (๒๕๔๓, 
หน้า ๘๗) 

การเชื่อโยงความรู้ และประสบการณ์ทุกชนิด ที่บรรจุอยู่ในแผนของ
หลักสูตร เป็นการเชื่อมโยงแนวนอนระหว่างหัวข้อและเนื้อหาต่างๆที่
เป็นความรู้ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

สุ วิ ทย์  มูลค า  และคณะ , 

(๒๕๔๓ หน้า ๑๓๒) 
 

การน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบบูรณา
การ (Integrated Curriculum) 

วัฒนา  ระงับทุกข์, (๒๕๔๒ 
หน้า ๙๖)  

การน าศาสตร์ต่างๆ มาผสมผสานกันเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 สรุปได้ว่า การบูรณาการ เป็นการน าสิ่งหนึ่งเข้าร่วมกับอีกสิ่งหนึ่งเพ่ือให้สิ่งเดิมเพ่ิมพูน 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นการเชื่อมโยงความรู้ การน าศาสตร์ต่าง ๆ และประสบการณ์ทุกชนิด ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการน ามาบริหารจัดการร่วมกันให้
เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการรวบรวม การเพ่ิม การตัด การประสาน ให้
สมบูรณ์และเอ้ือประโยชน์ต่อกันยิ่งขึ้น  

๒.๑.๒ีแนวคิดเกี่ยวก บการบูรณาการ 
 แนวคิดเชิงบูรณาการี(Integrative approach) เป็นแนวคิดการวิจัยที่มุ่งเน้นการบูรณา
การ กรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีการประสมประสานคุณลักษณะต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ทันต่อ
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การวิจัยภาวะผู้น าตามแนวคิดเชิงบูรณาการ 
จึงประกอบด้วย กรอบแนวคิด (Conceptual framework) ในลักษณะการบูรณาการด้าน

                                         
 ๖สุวิทย์  มูลค าและคณะ, Child center : Storyline method : การบูรณาการหล กสูตรและการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, (กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พริ้น จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๒. 
 ๗วัฒนา  ระงับทุกข์, แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, (กรุงเทพมหานคร  :  แอลทีเพรสจ ากัด, 
๒๕๔๒), หน้า ๙๖. 



๑๑ 
 

คุณลักษณะ (Traits) พฤติกรรม (Behavior) อ านาจและอิทธิพล (Power and Influent) และ
สถานการณ ์(Situational)๘ 

 ๒.๑.๒.๑ กลุ่มนักวิชาการด้านพุทธศาสนา 
 ส าหรับทางพระพุทธศาสนาก็มีความพยายามที่จะใช้หลักพุทธธรรมมาอธิบายให้เข้า

กับวิชาการสมัยมากขึ้นโดยที่พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ค านิยามค าว่า “บูรณา
การ” (Integration) ค่อนข้างจะสอดรับกับราชบัญฑิตยสถานว่า “หมายถึง การน าสิ่งที่แยกกันมา
รวมเข้าเป็นอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม (The whole) โดยท่านได้ยกประเด็นพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์มาอธิบายเพิ่มเติมว่า “ถ้าศรัทธาในพระพุทธศาสนากับปัญญาในทางวิทยาศาสตร์เป็นไป
ในทางเดียวกันคือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ องค์รวมนี้แหละคือ 
บูรณาการ และเนื่องจากวิทยาศาสตร์ครอบคลุมไปถึงศาสตร์สมัยใหม่ ที่อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สร้างระบบความรู้ขึ้นมา เช่น ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เราจึงสามารถบูรณาการ
พระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ด้วย ซึ่งการบูรณาการพระพุทธศาสนากับวิทยาการหรือศาสตร์
สมัยใหม่ว่าวิธีการการศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่จึงท าได้ ๒ วิธี คือ 

วิธีที่ ๑ พุทธวิทยา (Buddhology) หมายถึง การปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา คือ 
ใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง และน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา วิธีนี้ใช้องค์
ความรู้ในความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัยและมีเหตุผลเป็นที่
ยอมรับได้ง่ายข้ึน 

วิธีที่ ๒ ธรรมวิทยา (Dhammology) หมายถึง การปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ 
คือ ใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้ง และน าหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติมเข้าไปในเนื้อหาของ
ศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้ เพราะศาสตร์สมัยใหม่มุ่งแสวงหาความจริงโดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรมการน าหลัก
ศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเติมเต็มให้กับศาสตร์เหล่านั้น ย่อมจะช่วยให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ 

นอกจากนี้ยังหมายรวมไปด้วยวิธีบูรณาการแบบนี้จึงเป็นการศึกษาแบบธรรมประยุกต์ 
ซึ่งหมายถึง การปรับใช้ธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เป็นสะพาน วิธีการ
นอกจากจะท าให้ธรรมอกาลิโกคือไม่ล้าสมัย เพราะสามารถปรับเข้ากับวิถีแห่งชีวิตของทุกคนทุกยุ ค
ทุกสมัย แล้วยังจะเป็นการช่วยน าศีลธรรมกลับมาสู่โลกนี้อีกด้วย “ธรรมประยุกต์จะท าให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิต เนื่องจากธรรมเก่ียวข้องกับทุกกิจกรรมของชีวิต ธรรมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด 
ผู้น าธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสม่ าเสมอย่อมเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาประโยชน์นั่นแหละ
จะท าให้รักษาพระพุทธศาสนาอยู่กับสังคมตลอดไป พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดในสังคมใดก็ต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น ในท านองเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยจะอยู่รอดในสังคมโลกด้วยการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการสร้างความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ความเป็นเลิศนี้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีการบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ การด าเนินการในลักษณะนี้ย่อมถือว่าสอดรับกับปรัชญา

                                         
๘ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล ,ีเอกสารประกอบการบรรยายภาวะผู้น าีการสร้างทีมงาน

และการน าทีม.ี(ออนไลน์) แหล่งที่มาี: https://www.gotoknow.org/posts/382933#0 [๔ กันยายน ๒๕๕๖]. 

https://www.gotoknow.org/posts/382933#0


๑๒ 
 

มหาวิทยาลัยที่ว่า จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม”๙ 

๒.๑.๒.๒ กลุ่มนักวิชาการตะวันตก 
วิธีคิดแบบบูรณาการที่น่าสนใจประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนคือ 
ขั้นที่ ๑ ถอดกรอบ เพ่ือที่จะให้หลุดจากกับดักทางความคิดทางวัฒนธรรมทางความรู้ 

ทางประสบการณ์ เป็นต้น 
ขั้นที่ ๒ ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่ององค์รวม สหวิทยาการคิดโดยวิธีอุปนัย

การมอบประสานขั้วตรงข้ามและมอบแบบทุกฝ่ายชนะ 
ขั้นที่ ๓ คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง๑๐ 
การบูรณาการทั้ง ๓ ขั้นเป็นการน าศาสตร์หรือความรู้วิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันน ามาเข้า

ด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพ่ือน ามาจัดเป็นการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อเดียวกัน 
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละ
รายวิชา และเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนที่มากกว่า การให้เนื้อหาโดยครูเป็นผู้ก าหนดซึ่งลักษณะที่
ส าคัญของการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ 

๑. เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ กระบวนการ และการปฏิบัติ 
๒. เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาได้อย่างกลมกลืน 
๓. เป็นการบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง 
๔. เป็นการบูรณาการเพ่ือจัดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาต่างๆ 
๕. เป็นการบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างความคิดรวบยอดของวิชาต่าง ๆ 

เพ่ือท าให้เกดิการเรียนรู้ที่มีความหมาย๑๑ 
กล่าวได้ว่า กรอบการบูรณาการจะมอบไปที่องค์ความรู้ในหลายๆ ศาสตร์ที่ถูกน ามา

ผนวก ผสมผสานให้เข้าด้วยกันเพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในสิ่งนั้น ๆ ซึ่งมีทั้งกรอบ องค์ความรู้
กระบวนการ การปฏิบัติงาน การจัดการหลักสูตรการด าเนินชีวิต เป็นต้น แต่ ส าหรับทางด้าน  
อาจารย์สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ บ่งบอกถึงลักษณะการบูรณาการที่มุ่งไปสู่การเรียนรู้ทางวิชาการในทุก
ขั้นตอนแต่สุดท้ายก็สามารถน ามาผสมผสานกันอย่างลงตัวมากที่สุดจะมี ๖ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ เป็นการผสมผสานเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในลักษณะ
การหลอมรวมกันโดยการตั้งเป็นหน่วย (Unit) หรือหัวเรื่อง (Theme) 

๒. การบูรณาการเชิงวิธีการ เป็นการผสมผสานวิธีการสอนแบบต่างๆ เข้าในการสอน 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี การสนทนา การอภิปราย การใช้ค าถาม การ
บรรยาย การค้นคว้าและการท างานกลุ่ม การไปศึกษานอกห้องเรียนและการน าเสนอข้อมูลเป็นต้น 

                                         
 ๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนาก บศาสตร์สม ยใหม่ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๔๙ , ๕๙. 
 ๑๐เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์, การจ ดการเครือข่ายี :ีกลยุทธ์ส าค ญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓. 
 ๑๑ภาศกร พันธุ์รอด, บูรณาการ, (ออนไลน์) , แหล่งที่มา : 
http://202.44.34.144/kmit/knowledge_detail.php?IDKM=334  [๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 

http://202.44.34.144/kmit/knowledge_detail.php?IDKM=334


๑๓ 
 

๓. การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ โดยออกแบบการเรียนรู้ให้มีทั้งการให้
ความรู้และกระบวนการไปพร้อมๆ กัน เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และ
กระบวนการการสร้างความคิดรวบยอดเป็นต้น 

๔. การบูรณาการความรู้ ความคิด กับคุณธรรม โดยเน้นทั้งพุทธิพิสัยและจิตพิสัยเป็น
การเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน เพ่ือที่นักเรียนจะได้เป็น “ผู้มีความรู้           
คู่คุณธรรม” 

๕. การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง ควบคู่ไปพร้อมๆ กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

๖. การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงของนักเรียน พยายามให้เด็กได้เรียนรู้
เนื้อหาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความหมายในสิ่งที่เรียน๑๒ 

กล่าวได้ว่ า ค าว่า “บูรณาการ” เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา เดิมใช้ค าว่า 
“บูรณาการรวมหน่วย” เป็นค าบัญญัติให้ตรงกับค าว่า “Integration” ซึ่งส่วนใหญ่จะมอบไปในส่วน
ของการศึกษาโดยมาก จะเห็นได้จากการจัดการหลักสูตรที่ถูกผนวกน ามาผสานเพ่ือให้เกิดรูปแบบ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนนักเรียนซึ่งก็ไม่แตกต่างไปจากการบูรณาการตามแนว
พระพุทธศาสนาที่อาศัยศาสตร์สมัยใหม่ที่ผนวกผสานกับหลักพุทธธรรมเพ่ือน าไปอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมและน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในเชิงการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขของมนุษย์ ถึงแม้ว่าจะมี
ลักษณะเฉพาะในการบูรณาการแต่การสร้างองค์ความรู้ให้สามารถร่วมเดินทางไปได้แบบองคาพยพใน
หลายๆ ส่วนก็จะเป็นการพัฒนาสังคมไปโดยอัตโนมัติที่เน้นในเชิงขององค์ความรู้แบบสหวิชาการ 

ตารางท่ีี๒.๒ีแสดงตารางส งเคราะห์แนวคิดเกี่ยวก บการบูรณาการ 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
ผู้ ช่ ว ยศ าต ราจ าร ย์  ด ร .
วรวิทย์ จินดาพล (ออนไลน์) 

เป็นแนวคิดการวิจัยที่มุ่งเน้นการบูรณาการกรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผู้น าที่มีการประสมประสานคุณลักษณะต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้ทัน
ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ภาศกร พันธุ์รอด, 
(ออนไลน์) 

แนวคิดการบูรณการ ได้แก่ การน าศาสตร์หรือความรู้วิชาต่างๆ ที่
สัมพันธ์กันน ามาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน 

สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 
(ออนไลน์) 

   ๑. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ  
   ๒. การบูรณาการเชิงวิธีการ 
   ๓. การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียนรู้  
   ๔. การบูรณาการความรู้ ความคิด กับคุณธรรม การบูรณาการ 

                                         
 ๑๒สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, ๒๕๔๖, อ้างใน วารุณี คงมั่นกลาง, การสอนแบบบูรณาการคืออะไร? 
(ออนไลน์), แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/400257%20%5B%E0%B9%98 [๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗]. 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/400257%20%5B%E0%B9%98


๑๔ 
 

(ต่อ) 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
 ความรู้กับการปฏิบัติ  

   ๕. การบรูณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริง 

สรุปได้ว่า แนวคิดการบูรณการ คือ การน าศาสตร์หรือความรู้วิชาต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน
น ามาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน และเป็นแนวคิดการวิจัยที่มุ่งเน้นการบูรณาการ
กรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีการประสมประสานคุณลักษณะต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้ทันต่อ
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเชิงการบูรณาการเนื้อหาสาระ เชิงวิธีการ 
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ ความคิด คุณธรรม การปฏิบัติ และในชีวิตจริง 

๒.๒ีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวก บหล กพุทธธรรมเพ่ือภาวะผู้น า 
๒.๒.๑ีหล กพรหมวิหารี๔ 

 พระไตรปิฎก ให้ความหมายไว้ว่า พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่าง
ประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมข้อนี้นับว่าเป็น
สิ่งส าคัญส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองที่จ าเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติ๑๓ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ทัศนะว่าพรหมวิหารธรรม หมายถึง คุณธรรม
ส าหรับผู้ใหญ่นักปกครองหรือผู้บริหาร๑๔ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงพรหมวิหาร หมายถึง หลักธรรม
ส าหรับผู้ใหญ่๑๕ 

พระมหาบุญมี มาลาวชิโร ได้กล่าวถึง พรหมวิหาร ๔ ไว้ว่า เป็นธรรมของพรหมหรือของ
ท่านผู้เป็นใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าหลักธรรมหมวดนี้จะเหมาะส าหรับผู้เป็นใหญ่เท่านั้น ทุกคนสามารถน า
หลักธรรมนี้ไปใช้ได้ทุกคน เพราะเป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ
บริสุทธิ์๑๖ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงตรัสไว้ว่า พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าเป็น
คุณธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ อันประกอบด้วยเมตตา 

                                         
 ๑๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/ ๓๐๕/ ๒๗๕. 
 ๑๔พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบ บประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๔. 
 ๑๕พระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๖-๗๘. 
 ๑๖พระมหาบญุม ีมาลาวชิโร, พุทธบริหาร, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส ์จ ากัด,๒๕๕๓), หน้า 
๗๒–๗๓. 



๑๕ 
 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ๔ ประการนี้ และทรงเรียกคุณธรรมนี้ว่า พรหมวิหาร เป็นธรรมเป็นที่อยู่ซึ่งมี
ทั้งความดีและความสุข๑๗ 

แก้ว ชิดตะขบ ได้ให้ความหมายของพรหมวิหาร ๔ ไว้ว่า พรหมวิหาร หมายถึง ธรรมเป็น
เครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมที่
ต้องมีไว้เป็นหลักและก ากับความประพฤติให้เป็นไปโดยชอบ ถูกต้องตามท านองคลองธรรม จึงจะชื่อ
ว่าด าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบ๑๘ 

วรญา ทองอุ่น ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดมีคุณธรรมตามพรหมวิหาร ๔ ผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นผู้มี
พระคุณยิ่งใหญ่เพราะผู้ที่มีคุณธรรมตามพรหมวิหาร คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกื้อกูลต่อผู้อื่น๑๙ 

หล กี"พรหมวิหารี๔" มีด งนี้ 
๑. เมตตา รู้สึกสงสารผู้อ่ืน เอ็นดูผู้อ่ืนอยู่เสมอ แม้ใครจะด่าจะว่า หรือใครจะมาท าร้าย 

ก็ยังนึกเอ็นดูสงสารในคนเหล่านั้น หากมีศัตรู ก็คิดกับศัตรูดั่งมนุษย์ที่น่าสงสารคนหนึ่งที่ยังเวียนว่าย
ตายเกิดหาที่สุดไม่ได้ มองศัตรูด้วยสายตาที่เอ็นดูดั่งสายตาของมารดาแลดูบุตร สิ่งนี้จะท าให้ท่านมี
แววตาเป็นประกายดั่งแก้วใส และมีพลังท าให้คนที่คิดร้ายหรือศัตรูต่างๆเปลี่ยนใจมาคิดดีต่อเรา ไปที่
ไหนคนก็รักใคร่ อยากใกล้ชิด แม้ว่าจะเพ่ิงรู้จักกันก็ตาม เพราะกระแสพลังของความเมตตา มีพลังมาก
ที่สุดในโลกใบนี้ เมตตาธรรม ค้ าจุนโลก  

๒. กรุณา ยื่นมือช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ ช่วยเหลือแม้กระทั่งศัตรู ช่วยแม้กระทั่งไม่ท าให้
ศัตรูโกรธเรา ช่วยไม่ให้เค้าเผลอก่อกรรมกับเรา เค้าด่ามาก็ไม่ด่าตอบ เพ่ือช่วยให้เค้าไม่มีเวรกับเรา 
เห็นขอทาน หรือคนที่เดือดร้อนก็ช่วยเหลือแบบไม่ต้องตระหนี่ พระพุทธองค์สอนให้ท าทาน  เพ่ือลด
ความตระหนี่ในตัว และเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันและกัน เป็นการท าบุญซึ่งถือว่าเป็นอริยทรัพย์ตามติดไป
ภพหน้าได้ทุกภพ ท่านจะดูมีสง่าราศี แม้แต่หมายังไม่กล้ากัด มีแต่เดินตามกระดิกหาง หรือคนเจอ
หน้าก็รักใคร่ ไปที่ไหนคนก็อยากเสวนาด้วย  

๓. มุทิตา ยินดีในสิ่งที่ผู้อ่ืนมี ยินดีในสิ่งที่ผู้อ่ืนเป็น ใครจะได้ดีกว่าเราก็ยินดีกับเค้า เค้าท า
ความดีเราก็อนุโมทนา ไม่อิจฉาริษยา ไม่ไปนินทาให้ร้ายเค้า ไม่หมันไส้หรือน้อยเนื้อต่ าใจใดๆ ส่วนใคร
ด่าว่าเราก็ยินดีในเสียงที่ด่าเข้ามา เสียงนินทาเราก็ยินดีที่เค้าได้นินทาเราไป เพราะแสดงว่าเราได้เคย
ท ากรรมกับเขามาก่อน เราจึงต้องมาโดนด่าในวันนี้ ส่วนที่เราต้องยินดี นั่นก็เพราะว่าเราได้มีโอกาสได้
ชดใช้กรรมแล้ว เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสชดใช้กรรมให้หมดไปโดยไม่เกิดการจองเวรกัน  
และได้บุญเพ่ิมข้ึนอีกอย่างหนึ่ง คือ อภัยทาน นี่เป็นการท าให้เรายินดีน้อมรับแม้แต่ค าด่าค าติฉินนินทา 
ยินดีที่ผู้อ่ืนดีกว่าเรา ยินดีที่เราไม่มีวันจะเก่งเหมือนใคร พอใจที่เกิดมาแบบนี้ แล้วท่านจะมีเสน่ห์มาก 
จะมีความมั่นใจในตัวเอง และสีหน้าสว่างไสว ความหมองจะไม่มี  

                                         
 ๑๗สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, รวมธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิช
ช้ิง, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๕-๒๐๔. 
 ๑๘แก้ว ชิดตะขบ, รวมวิชาธรรมศึกษาช ้นตรี, (ตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖), 
(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๙๓-๙๔. 
 ๑๙วรญา ทองอุ่น, มนุษย์ส มพ นธ์ในองค์การ, (สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, ๒๕๔๘), หน้า 
๒๑๐–๒๑๒. 



๑๖ 
 

๔. อุเบกขา การวางเฉย ระลึกเสมอว่า ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริง เขาก็มีสิทธิ์
ที่จะเลวหรือดี เขาก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเรา เขาท าอะไรมา ท่านก็วางเฉย อย่าไปเอามาเก็บจน
ปั่นป่วนใจ มีใจเป็นกลาง ใครมาพูดอะไรกระทบใจ ก็ท าใจเฉยๆไว้ เหมือนสายลมโชยที่พัดคลอใบหู 
ไม่มีแก่นสารใดๆให้มาท าร้ายใจเราได้ ใครท าอะไรมาก็วางเฉย เพราะเชื่อในกรรมว่า กรรมจะจัดสรร
ผลกรรมได้ยุติธรรมที่สุด ความทุกข์ท่ีแท้จริงคือทุกข์ท่ีต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น  

สรุป พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอัน
ประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ใหญ่หรือ
ผู้ปกครองที่จ าเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักและก ากับความประพฤติให้เป็นไปโดยชอบ ถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบ 

ตารางท่ีี๒.๓ีแสดงตารางส งเคราะห์หล กพรหมวิหารี๔ 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๖ หน้า ๑๒๔). 

คุณธรรมส าหรับผู้ใหญ่นักปกครองหรือผู้บริหาร 
 

พระธรรมโกศาจารย์ 
 (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
( ๒๕๔๙ หน้า ๗๖-๗๘). 

หลักธรรมส าหรับผู้ใหญ่ 
 

พระมหาบุญมี มาลาวชิโร 
 (๒๕๕๓ หน้า ๗๒ – ๗๓, ๓๙). 

เป็นธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ว่า
หลักธรรมหมวดนี้จะเหมาะส าหรับผู้เป็นใหญ่เท่านั้น ทุกคน
สามารถน าหลักธรรมนี้ไปใช้ได้ทุกคน เพราะเป็นหลักธรรมที่
จะช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐบริสุทธิ์ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (๒๕๓๙ หน้า ๑๙๕-๒๐๔). 

ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ อันประกอบด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ๔ ประการนี้ และทรงเรียกคุณธรรมนี้ว่า พรหม
วิหาร เป็นธรรมเป็นที่อยู่ซึ่งมีทั้งความดีและความสุข 

แก้ว ชิดตะขบ (๒๕๔๗ หน้า ๙๓-
๙๔). 

ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ 
หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ 

วรญา ทองอุ่น (๒๕๔๘ หน้า ๒๑๐ 
– ๒๑๒). 

เป็นผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่เพราะผู้ที่มีคุณธรรมตามพรหมวิหาร 
คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกื้อกูลต่อผู้อื่น 

 

 

 

 



๑๗ 
 

๒.๒.๒ีหล กส ปปุริสธรรมี๗ 
หลักสัปปุริสธรรม๒๐  เป็นอีกหลักธรรมหนึ่งที่มนุษย์ปฏิบัติตามแล้วสามารถท าให้บรรลุนิพพาน

ได้หรืออาจกล่าวได้ว่าหลักธรรมที่เป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ให้อย่างยิ่งในสัปปุริสสูตร           
อุปริปัญญาสก์ มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบหรือมนุษย์
โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกท่ีดี มีคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือคุณสมบัติที่เรียกว่า     
สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ๒๑ 

๑) ธ มม ญญุตา รู้จักเหตุ ผู้บริหารจ าต้องเป็นคนที่รู้จักเหตุว่าปัญหา หรือความส าเร็จที่
เกิดข้ึนในขณะนี้นั้นมีมาจากเหตุอะไร และเหตุที่เกิดขึน้นั้นจะสามารถน าไปสู่ผลอะไรบ้าง 

๒) อ ตถ ญญุตา รู้จักผล  ผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องรู้จักผลของการกระท าทุกอย่างที่ได้
กระท าลงไปว่าสิ่งที่ได้กระท าลงไปนั้นย่อมมีผลอะไรเกิดขึ้น   โดยเฉพาะการท างานเชิงนโยบาย 
ย่อมจะมีการวางแผนงานที่เล็งถึงผลของการกระท าในสิ่งเหล่านี้ 

๓) อ ตต ญญุตา รู้จักตน  ผู้บริหารต้องสามารถประเมินตนเองออกว่ามีความรู้
ความสามารถมากน้อยแค่ไหน  พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 

๔) ม ตต ญญุตา รู้จักประมาณ  ผู้บริหารจะต้องรู้จักประมาณในทุกด้าน ไม่ปล่อยให้ท า
อะไรตามใจตัวเองจนก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

๕) กาล ญญุตา รู้จักเวลา บางครั้ง บางเวลา บางโอกาสผู้น าต้องปล่อยให้งานช้า
ลง  บางเวลาต้องรีบท างานให้ทันสถานการณ์ คือรีบในเวลาที่ควรรีบ เร่งในเวลาที่ควรเร่ง ให้จัดล าดับ
ความส าคัญอะไรก่อนอะไรหลัง  แล้วลงมือท างาน 

๖) ปริส ญญุตา รู้จักชุมชน  ผู้บริหารก่อนที่จะเข้ามาท างานจ าเป็นต้องมองดูภูมิหลัง
ของชุมชนที่ตัวเองบริหารงานอยู่ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร  ระเบียบวิธีปฏิบัติมีอะไรบ้าง  

๗) ปุคลปโรปร ญญุตา รู้จักบุคคล  การใช้คนเป็นสิ่งส าคัญผู้บริหารจ าต้องใช้คนให้ถูก
กับงาน  หรือที่พูดกันว่า  Put  the  right  man  in  the  right  job  เป็นต้น๒๒ 

กล่าวได้ว่า หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ไม่ได้เป็นเรื่องเก่าตกยุคล้าสมัยตามกาลเวลา
แต่กลับยืนหยัดคงทนต่อการพิสูจน์ ดังเช่น สัปปุริสธรรม ๗ ที่สามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย
อย่างเช่นปัจจุบันได้อย่างสอดคล้อง การบริหารยุคใหม่จึงควรต้องมีความสมดุลสองด้าน คือ ด้าน
ความรู้ความสามารถ และ ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยน าหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการบริหาร
ผสมผสานกับแนวคิดตะวันตก อันจะเป็นส่วนส่งเสริมการใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็เป็นเครื่องควบคุมยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ให้บุคคลใช้ความรู้
ความสามารถไปในทางที่ผิด หรือใช้แบบสุดโต่งเกินความพอดี ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตนเองและองค์กร 
ตลอดจนสังคมโดยรวมในอนาคตได้ ฉะนั้นการน าเอาหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับตัวได้ใน
ทุกสถานการณ์ มองทุกสิ่งว่าเป็นได้อยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในชีวิต พร้อมที่จะท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ
สังคมตลอดไป 
                                         

๒๐ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (ไทย) ๒๗/๗๘-๗๙/๖๐๘. 
๒๑พระธรรมปิกฎ (ป.อ. ปยุตฺโต), ผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔), หน้า 

๒๐. 
๒๒ที่.ปา. (ไทย)  ๑๑ / ๓๓๐ / ๓๓๓.  



๑๘ 
 

ตารางท่ีี๒.๔ีแสดงตารางส งเคราะห์หล กส ปปุริสธรรมี๗ 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
พระธรรมปิกฎ (ป.อ.  
ปยุตฺโต)  
(๒๕๔๔, หน้า ๒๐) 

ธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ 
เป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ชาติ 

 ส งคหว ตถุ๒๓ แปลว่า ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ าใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีท าให้คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห์ 
ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท าให้อยู่กันด้วยความรัก
ความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไป ท าให้รถแล่นไปได้
ตามท่ีต้องการสังคหวัตถุมีสี่ประการ คือ 

๑. ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืน ช่วยปลูกฝังให้เป็นคน
ที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมา) 

๒. ปิยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว 
พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน (พูดจาจับใจ) 

๓. อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป) 
๔. สมานัตตา การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย 

วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) 

ตารางท่ีี๒.๕ีแสดงตารางส งเคราะห์หล กส งคหว ตถุี๔ 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
วรุตม์ ทวีศรี 
(๒๕๕๗, หน้า ๗๗) 

ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ าใจกัน 

๒.๒.๔ีอิทธิบาที๔ 
 อิทธิบาท หรือ อิทธิบาที๔ เป็นศัพท์ในพุทธศาสนา หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่
ความส าเร็จ หรือ คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณเครื่องส าเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความส าเร็จ 
คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ 

๑) ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะท าให้ ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป 

                                         
 ๒๓วรุตม์ ทวีศรี, วิทยานิพนธ์การพ ฒนาภาวะผู้น าตามหล กธรรมเพ่ือพ ฒนาสู่องค์การประสิทธิภาพสูง
ของหน่วยงานวิจ ยและพ ฒนาในส งก ดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๗๗. 

. 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1


๑๙ 
 

๒) วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน 
เอาธุระไม่ท้อถอย 

๓)  จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่                         
ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 

๔) วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ 
ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
เป็นต้น๒๔ 

ตารางท่ีี๒.๖ีแสดงตารางส งเคราะห์หล กอิทธิบาที๔ 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
พระธรรมปิฎก  
(ประยทธ์ ปยุตฺโต),  
(เล่ม ๑๙, หน้า ๒๒๗ ข้อที่ 
๑๑๓๗) 

ฐานหรือหนทางสู่ความส าเร็จ หรือ คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณ
เครื่องส าเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย 

สรุปได้ว่า ผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นลักษณะของผู้น าที่ดี เป็นผู้น าที่มีธรรมใน
ตนเอง คือ เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องชี้น าในการปกครองและการบริหาร รัฐ ประเทศ องค์กรหรือหมู่
คณะให้เป็นไปด้วยดี และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ธรรมจึงเป็นเครื่องเสริมสร้าง
คุณสมบัติของผู้น าให้มีภาวะผู้น าสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยดีเห็นได้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้น าที่ดีได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่รู้จักบทบาท
และหน้าที่ของตนที่ต้องรับผิดชอบ ในองค์การ ในด้านหน้าที่หลัก และความผิดชอบตามต าแหน่งใน
องค์การตามหลักการบริหาร และยังต้องรู้จักหน้าที่รอง คือ การเป็นบุคคลตัวอย่าง ที่ท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนกลุ่มที่ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพและ
ประสานงานภายในกลุ่มให้มีความสามัคคี เพื่อให้งานต่างๆ ส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจึงควรเป็นผู้
ที่มีทั้งธรรมและความรู้ เพ่ือสร้างศรัทธาที่ดีให้เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสัญลักษณ์แบบอย่างที่ดี
ขององค์กร ผู้น าจึงควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับผู้น าและน าไปประยุกต์ใช้ให้
ถูกต้องอย่างเหมาะสมกับองค์กรหรือสังคมที่ตนน าหรือปกครองอยู่ และจะเป็นผู้น าที่ดีที่พึงประสงค์ 
คือ มีทั้งความรู้ดี ความสามารถดี และความประพฤติดี อันเป็นภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับผู้น าในยุค
ปัจจุบันที่ต้องการผู้น าที่มีธรรม มีวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรด าเนิน
กิจกรรมขององค์กร หน่วยงานหรือสังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กรนั้นๆ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคง 

 

                                         
 ๒๔พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".  พระไตรปิฎกฉบับ
หลวง เล่มที่ ๑๙ หน้า ๒๗๗ ข้อที่ ๑๑๓๗. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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๒.๓ีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวก บภาวะผู้น า  
 ๒.๓.๑ ความหมายของผู้น าและภาวะผู้นำ 

ภาวะผู้น า (Leadership) หรือความเป็นผู้น า ซึ่งหมายถึงความสามารถในการน า เป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับความส าเร็จของผู้น า ภาวะผู้น าได้รับความสนใจและมีการศึกษามาเป็น
เวลานานแล้ว เพ่ือให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้น ามีความสามารถในการน าหรือมีภาวะ
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ การศึกษานั้นได้ศึกษาตั้งแต่คุณลักษณะของผู้น า อ านาจของผู้น า รวมถึง
พฤติกรรมของผู้น าแบบต่างๆ และอ่ืน ๆ ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการศึกษาภาวะผู้น าอยู่ตลอดเวลา และ
พยายามจะหาภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพในแต่ละองค์กรและสถานการณ์ต่างๆ กัน 
 ในเรื่องความหมายของภาวะผู้น านี้ ได้มีนักปราชญ์หลายท่านให้ความหมายไว้เป็นอัน
มากทั้งนี้ เนื่องมาจากสาเหตุ ๓ ประการ๒๕ คือ  

๑. ภาวะผู้น ามีขอบเขตกว้างขวาง และเก่ียวข้องกับตัวแปรตามต่างๆ มากมาย 
๒. ภาวะผู้น าเป็นผลงานของสหวิชา สหสถาบัน และสหอาชีพ ฉะนั้น วิธีการมองภาวะ

ผู้น าของแต่ละวิชา สถาบัน และอาชีพ จึงแตกต่างกันออกไป 
๓. องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า ถือเป็นข้อยุติยังไม่ได้ เนื่องจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ ยังขัดแย้งกันอยู่มาก 
มีนักวิชาการและนักปราชญ์ทั้งหลายได้ให้ความหมายของค าว่า “ภาวะผู้น า” ไว้มากมาย

ในที่นี้จะน าเสนอทัศนะของนักวิชาการที่หลากหลายเนื่องจาก ภาวะผู้น า เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ ในฐานหัวหน้างานสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือความต้องการของหน่วยงาน๒๖ เช่น ภาวะผู้น า คือ 
ความเป็นผู้น า หมายถึง คุณสมบัติอันพึงมีของผู้น า เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถ
ของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ ดีงามอย่างถูกต้องและ
ชอบธรรม ดังนั้น องค์ประกอบของภาวะผู้น าจึงได้แก่ ตัวผู้น า ผู้ตาม จุดหมาย หลักการและวิธีการ 
สิ่งที่จะท า และสถานการณ์ รวมทั้งได้กล่าวถึงลักษณะผู้น าไว้ ๓ ข้อ คือ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง 

มองกว้าง คือ ไม่ใช่มองแค่องค์กร หรือชุมชนของตน แต่มองไปทั่วไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้อง 
มีผลส่งมาหรือมีอิทธิพลกระทบการภายนอกจากสังคมอ่ืน จากคนพวกอ่ืนกลุ่มอ่ืน จากปัญหาของ
โลก จากกระแสโลกวิวัฒน์อะไรต่างๆ ก็รู้ทั่วรู้ทัน มองไปทั่วทั้งหมด โลกเวลานี้เป็นอย่างไร มีกระแส
ไปทางไหน มีปัญหาอะไร มีความต้องการอะไร เราปรับตัวปรับองค์กรของเราให้เข้ากับมันได้ มีส่วน
ร่วมเกื้อหนุนมันได้ หรือช่วยแก้ไขได้ มองเห็นโอกาสและช่องทางที่จะด าเนินการตามจุดหมายอย่าง
น้อยถ้าไม่น ามัน ก็ไม่ให้ถูกครอบง าหรือไม่ล้าหลัง 

คิดไกล หมายความว่า คิดในเชิงเหตุปัจจัยทั้งสาวไปข้างหลัง และสืบไปข้างหน้า คือเอา
ภาวะและสถานการณ์ปัจจุบันตั้ง แล้วใช้ปัญญาสืบสาวเหตุปัจจัยในอดีต ย้อนยาวไปให้เห็นว่าเป็น
อย่างนี้เพราะอะไร แล้วก็มองเป้าหมายอนาคตว่ามันจะเป็นอย่าง โยงเหตุปัจจัยที่เป็นมาจากอดีต

                                         
         ๒๕กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓. 
         ๒๖กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, หน้า ๑๗.  



๒๑ 
 

ประสานเข้ากับปัจจุบันแล้วก็หยั่งเป็นอนาคต สามารถวางแผนเตรียมการเพ่ืออนาคตให้บรรลุ
จุดหมาย 

ใฝ่สูง หมายความว่า ใฝ่ปรารถนาจุดหมายที่ดีงามสูงส่ง จุดหมายที่ดีงามก็คือ ความดีงาม
ของชีวิต ความดีงามของสังคมความเจริญก้าวหน้าที่สันติสุขของมวลมนุษย์ ผู้น าจะต้องมีความ
ปรารถนาในสิ่งนี้อย่างจริงจัง ไม่ใช่มัวปรารถนาหรือใฝ่ในลาภยศ หรือผลประโยชน์ ซึ่งในทางธรรมไม่
ถือว่าสูงอยากได้ลาภยศแล้วเอาไปรวมกับมักใหญ่ก็กลายเป็นมักใหญ่ใฝ่สูง๒๗ 

ภาวะผู้น า คือพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า (Leaders) และ    
ผู้ตาม (Followers)  ซึ่ งท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเ พ่ือให้บรรลุจุดมุ่ งหมายร่วม หรือเป็น
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองค์การ๒๘  
ภาวะผู้น า เป็นสิ่งที่ติดตัวมาหรือเรียกว่า แวว สิ่งที่มาจากสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ค่อยๆ ปรุง
แต่งขึ้นมา และสิ่งที่เกิดจากการฝึกอบรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ภาวะผู้น าของผู้น าไทยน่าจะมี
ลักษณะ ๕ ประการ เป็นส่วนประกอบสภาพจิตใจมั่นคง มีความเมตตากรุณา มีเจตคติมุ่งไปข้างหน้า 
สร้างสรรค์หาทางแก้ไข มีความสามารถด้านการพูดและการแสดงออก เอาจริงเอาจังและมีผลงาน๒๙  
ภาวะผู้น า ครอบคลุมในมิติที่กว้างขวางและหลากหลายกว่าเรื่องความกล้าหาญและการตัดสินใจ  
การเป็นผู้น าต้องมีความสามารถในการน า ผลักดันและสั่งการให้กิจกรรมทุกอย่างด าเนินนาม
เป้าหมาย และครรลองครองธรรมที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วยความกล้าหาญ ความสามารถใน   
การโน้มน้าวจูงใจ และจังหวะเวลาในการตัดสินใจ๓๐ รวมทั้งการใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของ
ต าแหน่งให้ผู้อ่ืนยอมปฏิบัติตาม เพ่ือที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ก าหนดไว้๓๑ คือ 
พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared 
Goal) หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วม หรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น และ
ให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองค์การ๓๒ ภาวะผู้น า หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง หรือ
ผู้น าพยายามที่จะใช้ก าลังสมอง ก าลังกาย และก าลังใจ เพ่ือจูงใจหรือดลใจให้ผู้ตามกระท าการอย่าง

                                         
         ๒๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า :ีความส าค ญต่อการพ ฒนาคนีพ ฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑ – ๓๒. 
         ๒๘รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 
         ๒๙ไพบูลย์ วิฒนศิริธรรม, ภาวะผู้น าของไทยในอนาคตี:ีภาวะผู้น า ความส าคัญต่ออนาคตไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิพม์พิมพ์ไทย, ๒๕๔๐), หน้า ๙๖. 
         ๓๐สมคิด จาตุศรีพิทักษ์,วิสัยทัศน์ขุนคลัง,พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิพม์ผู้จัดการ, ๒๕๔๔), 
หน้า ๗๗. 
         ๓๑เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์,การวิจ ยเกี่ยวก บภาวะผู้น าและพฤติกรรมผู้น าีประมวลสาระีชุดวิชาการวิจ ย
ทางการบริหารการศึกษาีหน่วยที่ี๙, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐,), หน้า ๙. 
         ๓๒รังสรรค์ ประเสริฐศรี ,ภาวะผู้น า,(กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์ ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 



๒๒ 
 

ใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม และการจูงใจหรือดลใจเช่นนั้น
จะต้องไม่เป็นการบังคับ ตลอดจนได้รับความยินยอมจากผู้ตามด้วย๓๓ 

นอกจากนี้ยังหมายถึง กระบวนการที่บุคคลใช้อ านาจหรืออิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้บุคคล
หรือกลุ่มยอมปฏิบัติตามความต้องการของตน ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด๓๔ เนื่องจาก
ภาวะผู้น านั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในด้านต่างๆ ขององค์กร โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะ
ถือว่าผู้น า (Leaders) เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Persons) ส่วนภาวะผู้น า (Leadership) นั้น 
เป็นคุณลักษณะหรือสิ่งที่แสดงออกมา (Actions) จากบุคคลที่เป็นผู้น าอย่างเป็นกระบวนการ๓๕ เป็น
พลังชนิดหนึ่งที่สมารถส่งแรงกระท าอันก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มคน และระบบองค์กร ไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์๓๖ เป็นกระบวนการมิใช่บุคคล ถึงแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับความชอบธรรมในการใช้
อ านาจของตัวผู้น า ซึ่งเป็นศูนย์กลางและเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการภาวะผู้น าและผู้ตาม เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้หากไม่มีผู้ตามจะมีผู้น าไม่ได้ ภาวะผู้น าจึงเป็นกระบวนการของการมี
อิทธิพลเหนือกลุ่มเพ่ือการก าหนดเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายของ
กลุ่ม๓๗ เป็นลักษณะความสัมพันธ์ รูปแบบหนึ่งระหว่างคนในกลุ่ม เป็นความสัมพันธ์ที่บุคคลหนึ่งหรือ
หลายคน ซึ่งเราเรียกว่า ผู้น า สามารถท าให้คนส่วนมากเป็นผู้ตาม ด าเนินการไปในทิศทางและวิธีการ
ที่ผู้น าก าหนดหรือต้องการ๓๘ 

ส่วนนักวิชาการต่างประเทศได้มองภาวะผู้น าในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
โดยมีผู้น าเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนๆ ในกลุ่ม ภาวะผู้น าจึง
เกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพล และปฏิสัมพันธ์กันระกวางบุคคลเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่ง
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วย๓๙ การใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือที่จะท าให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้๔๐ 

                                         
         ๓๓ติน ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมีพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร , พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕. 
         ๓๔ทองใบ สุดชารี, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 
๒๕๔๔), หน้า ๔. 
         ๓๕ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการจ ดการท นสม ยยุคโลกาภิว ตน์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนพานิช, 
๒๕๔๐), หน้า ๔๐. 
         ๓๖นิตย์ สัมมาพันธ์, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : อินโนกราฟฟิกส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑. 
         ๓๗นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, การพ ฒนาบุคลิกผู้น าและผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๕), 
หน้า ๑๕. 
         ๓๘ปรัชญา เวสารัชช์, ผู้น าองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : รัฐศาสตร์สาร, ๒๕๒๓), หน้า ๒๗. 
         ๓๙J.L.Gibson, J.M.Ivancevich, & J.H.Donnelly, Organization Behavior Structure Process. 
9th ed, (New York : McGraw-Hill,1997), p.272. 
         ๔๐Koontz, Harole and Cyril O’ Donnell, Principle of Management, 2nd ed., (New York : 
Mc Graw-Hill Book Company,1959), p.435. 



๒๓ 
 

ภาวะผู้น า เป็นการประกอบกันของลักษณะที่บุคคลชี้น าให้บุคคลอ่ืน กระท าการเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการได้๔๑ ภาวะผู้น า เป็นการใช้อิทธิพล พฤติกรรม ความเชื่อและเป้าหมาย
ของผู้น าในองค์การนั้น เพ่ือจูงใจให้บุคคลอ่ืนๆ ร่วมมือในการปฏิบัติงาน๔๒ หรือเป็นกระบวนการซึ่ง
ผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจา
ของบุคคลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และผู้น าต้อง
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า ควรสนับสนุนในความสามารถของพวก
เขา๔๓ ได้กล่าวว่าภาวะผู้น า  เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า โดยพยายามที่จะท าให้สมาชิก
ขององค์การ ประพฤติไปในทิศทางที่จะท าให้องค์การนั้นๆ บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้๔๔ หรือ
การชักน าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามเป้าหมาย โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ผู้น า มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆกัน๔๕ เป็นคุณสมบัติของการที่บุคคลใช้อิทธิพลกับบุคคลอ่ืน 
และสามารถท าให้บุคคลอ่ืนรับฟังและเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ยอมท าตามค าแนะน าของ
เขา ทั้งนี้เพ่ือให้กลุ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์๔๖ 

ความหมายของภาวะผู้นำในท ัศนะน ักว ิชาการที่ให ้ความหมายของภาวะผู ้นำไว ้หลาย
ท ัศนะ ด ้วยก ันที่น ่าสนใจท้ังน ักว ิชาการต ่างประเทศและภายในประเทศ และเกี่ยวก ับประเด ็นที่ได ้
ศ ึกษาในครั้งนี้ ด ังนั้นเพ ื่อความเข ้าใจอ ันถ ูกต ้อง ผู ้ว ิจ ัยจ ึงได ้รวบรวมความหมายของภาวะผู ้น าจาก
ผู ้ร ู้ทัง้หลายด ังนี้ Nothouse เสนอว ่า ภาวะผู ้นำว ่าเกีย่วข ้องก ับค ุณล ักษณะ ความสามารถ ท ักษะ 
พฤต ิกรรม และ ความส ัมพันธ ์๔๗ ความสามารถในการชักจ ูงผู ้อ ื่นให ้ทางด ้าน Schermerhorn ได ้
กล ่าวถ ึงภาวะผู ้นำว่า ค ือความสามารถใช ้อิทธ ิพลของบ ุคคลต ่อกลุ ่มเพ ื่อให ้ประสบความสำเร ็จตาม
เป ้าหมายที่ตัง้ไว ้  และ Yukl, G มองว ่า ภาวะผู ้นำเป ็นกระบวนการในการดลบ ันดาลใจ ให ้บ ุคคล
อ ื่นท่ีงานให ้ประสบผลสำเร ็จ๔๘  และกระบวนการในการใช ้อ ิทธ ิพลของผู ้นำต ่อการทำก ิจกรรม
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๒๔ 
 

ของแต ่ละบ ุคคลในความพยายามท่ีจะให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่ง๔๙  ซ่ึงจะเป ็นพฤต ิกรรมส ่วนต ัวของบ ุคคลหนึ่งที่จะชัก นำก ิจกรรมของกลุ ่มให ้บรรล ุเป ้าหมาย
ร ่วมก ัน หร ือเป็นความสัมพันธ์ที่ม ีอ ิทธ ิพลระหว่างผู ้นำ และผู ้ตามซึ่งทำให ้เก ิดการเปลี่ยนแปลง
เพ ื่อให ้บรรล ุจ ุดมุ ่งหมายร ่วมก ัน หร ือเป ็นความสามารถที่จะสร ้างความ เช ื่อมั่นและให ้การ
สน ับสน ุนบ ุคคลเพ ื่อให ้บรรล ุเป ้าหมายองค ์การ๕๐ หร ือจะม ีครอบคล ุมในม ิต ิที่กว ้างขวางและ
หลากหลาย กว่าเรื่องความกล้าหาญ และการต ัดส ินใจ การเป ็นผู ้นำต ้องม ีความสามารถในการนำ 
ผล ักด ัน และสั่งการ ให ้ก ิจกรรมท ุกอย ่างดำเน ินไปตามเป ้าหมายและการบรรล ุเป ้าหมายและ
ครรลองท่ีถ ูกต ้อง ซ่ึงต ้อง ประกอบด้วย ความกล้าหาญ ความสามารถในการโน ้มน ้าวใจ และจ ังหวะ
เวลาในการต ัดส ินใจ๕๑ บุคคลที่ถูกเลือก หรือ ได้รับการแต่งตั้ง ให้น ากลุ่มและมีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่มเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ของกลุ่มและเพ่ือท าหน้าที่ของกลุ่ม (Dejnozka, ๑๙๘๓)ี๕๒ 
บุคคลที่ริเริ่ม หรือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการกระท าของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้น า
ที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มด าเนินไปด้วยดี (Fiedler,๑๙๖๗)ี๕๓ บุคคล
หนึ่งซึ่งมีผู้ตามและมีอิทธิพลที่จะท าให้ผู้ตามช่วยกันก าหนดวัตถุประสงค์และบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
หรือ เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยใช้อิทธิพลจูงใจผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตาม ผู้น าเป็นผู้ตัดสินใจ ก าหนดปัญหา วางแผน และรับผิดชอบต่อความอยู่รอด หรือการ
พัฒนาขององค์การ นอกจากนั้นแล้วผู้น ายังมีส่วนท าให้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์การและพนักงานรวมทั้ง
สามารถใช้อ านาจหรืออิทธิพลต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือน ากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง การเป็นผู้น านั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การเป็นผู้น าที่ดีนั้นเป็นเรื่องยาก๕๔ เป็นผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่ใช้
เหตุผลสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้อย่างชาญฉลาด ใช้ความรู้ได้ถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา สามารถ
วิเคราะห์อดีต เข้าใจปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตได้ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ในการด าเนินชีวิต
ปรารถนาอทุิศตัวเพ่ือการเผยแพร่แนวความคิดและถ่ายทอดสัจจะทางปัญญาที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
ด้วยวิธีการต่างๆ และเป็นบุคคลส าคัญที่เป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงประเทศ หรือสามารถ
ช่วยเหลือบ้านเมืองได้๕๕  ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผน และผลักดัน แต่ผู้น า
จะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบัติงาน คอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตาม
ความสามารถให้บรรลุเป้าหมาย๕๖ 
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๒๕ 
 

 ภาวะผู้น าที่คาดหวังและเป็นที่ต้องการว่าประกอบด้วย ผู้น าผู้ยึดหลักการผู้น าต้องมี
ความรู้ และมีวิสัยทัศน์ ผู้น าต้องเป็นนักปฏิบัติ และผู้น าต้องเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน๕๗ 
เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การเจริญก้าวหน้า และบรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคง และช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๕๘ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของ
ต าแหน่งผู้น าที่ได้รับมอบหมายบุคคลอ่ืนในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้ตามแม้จะเป็นหัวหน้า  
 บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ กลุ่มย่อยหรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆก็ตาม และ
มีวิสัยทัศน์ เป็นนักปฏิบัติ และได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่
ของต าแหน่งผู้น า เช่น การวางแผน การชี้แนะ สั่งการ สามารถปกครอง บังคับบัญชา บริหาร ผลักดัน 
และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้น าอาจเป็นบุคคลที่มี
ต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ต าแหน่งของผู้น าแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน 
และองค์การทีอ่ยู่ เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการผู้อ านวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการเหล่า
ทัพ ผู้ว่าราชการ นายอ าเภอ ก านัน เจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี เป็นต้น๕๙ 
 โดยสรุปกล่าวได้ว่า ภาวะผู้น า (Leadership) คือ องค์ประกอบหรือคุณลักษณะต่างๆ 
ของตัวผู้น าเอง ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาได้ฝึกฝนและเรียนรู้ได้ ลักษณะดังกล่าวสามารถทราบได้โดย
การแสดงออกหรือพฤติกรรมต่างๆ ของตัวผู้น าเอง ซึ่งผู้น าที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ 
เช่น ต้องมีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้น าจะ
ขาดไม่ได้คือ ผู้น าต้องประกอบด้วยหลักคุณธรรม ถ้ามีผู้น าที่เก่งแต่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว 
องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ก็ไม่เป็นสุข ดังนั้น คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีนั้น ยิ่งมีมากในตัวบุคคล
ใดหรือผู้น าคนใดได้มากเพียงไร ย่อมสามารถน าตนและหมู่คณะไปถึงความส าเร็จตามเป้าหมายอย่าง
ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเพียงนั้น หรือหมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลที่
เหนือกว่าให้คนอ่ืนท างานได้ในระดับต่างๆ ที่ต้องการ หรือเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอ านาจ         
มีอิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจคน ให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือค าสั่งของ
เขาได้ ผู้น ามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของคนอ่ืน เป็นความสามารถจูงใจให้เกิด
ความสัมพันธ์ของอ านาจ มีศิลปะที่ก่อให้เกิดการยอมตาม มีความตั้งใจ ไม่ย่อท้อ มีความอดทน      
มีความกล้าหาญ มีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้อิทธิพล และมีบทบาทที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดผลงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือ ท าให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บรรลุผล 

จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวคิดที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๑ ดังนี้ 

                                         
๕๗สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลักษณ์ สมิตะศิริ, ผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศพริ้น

ติ้งเซ้นเตอร์, ๒๕๔๒), หน้า ๘๕-๘๙. 
๕๘DuBrin, อ้างใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ธนชัชการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า 

๑๒.   
๕๙Yukl, Gary A., Leadership in Organization, (2 rd ed), (New jersey : Prentice Hall Anker, 

1989), pp.3-4.     



๒๖ 
 

ตารางท่ีี๒.๗ีความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
กวี วงศ์พุฒ (๒๕๓๙, 
หน้า ๑๗)   

เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ 
ในฐานะหั วหน้ า งานสามารถควบคุมการปฏิบั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือความตองการของ
หน่วยงาน   

กิตติ ตยัคคานนท์ 
(๒๕๓๕, หน้า ๒๐)   

ศิลปะหรือความหมายของบุคคลหนึ่งที่จูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อ
บุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้
กระบวนการสื่อความหมายหรือการติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกับ
ตน ด าเนินการจนกระท่ังบรรลุผลส าเร็จ   

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๒๗) 

ผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่ใช้เหตุผลสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้อย่างชาญ
ฉลาด ใช้ความรู้ได้ถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา สามารถวิเคราะห์อดีต เข้าใจ
ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตได้ 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ 
(๒๕๓๘, หน้า ๓๕)   

การที่บุคคลหนึ่ง หรือผู้น าพยายามที่จะใช้ก าลังสมอง ก าลังกาย 
และก าลังใจ เพ่ือจูงใจหรือดลใจให้ผู้ตามกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามความประสงค์ของตน เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม และการ
จูงใจหรือดลใจเช่นนั้นจะต้องไม่เป็นการบังคับตลอดจนได้รับความ
ยินยอมจากผู้ตามด้วย   

ทองใบ สุดชารี (๒๕๔๔, 
หน้า ๔)   

กระบวนการที่บุคคลใช้อ านาจหรืออิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้บุคคล
หรือกลุ่มยอมปฏิบัติตามความต้องการของตนเพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด   

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๖, 
หน้า ๒)   

คือคุณสมบัติของบุคคล เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ 
ความสามารถของบุคคลที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและ
พากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม   

ธงชัย สันติวงษ์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๔๐)   

เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในด้านต่างๆ  ขององค์กร 
โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า ผู้น า (Leaders) เป็นตัวบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล (Persons) ส่วนภาวะผู้น า (Leadership) นั้น 
เป็นคุณลักษณะหรือสิ่งที่แสดงออกมา (Actions) จากบุคคลที่ 
เป็นผู้น าอย่างเป็นกระบวนการ  

นิตย์ สัมมาพันธ์ 
(๒๕๔๖, หน้า ๓๑)   

พลังชนิดหนึ่งที่สามารถส่งแรงกระท าอันก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
กลุ่มคน และระบบองค์กร ไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์   

นงลักษณ์ สุทธิวัฒน
พันธ์ (๒๕๔๕, หน้า 
๑๕)   

เป็นกระบวนการมิใช่บุคคล เป็นกระบวนการของการมี
อิทธิพลเหนือกลุ่มเพ่ือการก าหนดเป้าหมายและการบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม   



๒๗ 
 

(ต่อ) 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
บุญทัน ดอกไธสง,(๒๕๓๕,
หน้า ๒๖๖) 

ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผน และผลักดัน 
แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบัติงาน คอย
ช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ปรัชญา เวสารัชช ์
(๒๕๒๓, หน้า ๒๗)   

เป็นลักษณะความสัมพันธ์ รูปแบบหนึ่งระหว่างคนในกลุ่ม เป็น
ความสัมพันธ์ที่บุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึ่งเราเรียกว่าผู้น า สามารถ
ท าให้คนส่วนมากเป็นผู้ตาม ด าเนินการไปในทิศทางและวิธีการที่ผู้
นาก าหนด   

รังสรรค์ ประเสริฐศร ี, 
(๒๕๔๔,หน้า ๑๑) 

เป็นความส ัมพันธ ์ที ่ม ีอิทธ ิพลระหว ่างผู ้นำ และผู ้ตาม ซึ ่งท าให ้เก ิด
การเปลี่ยนแปลงเพือ่ให้บรรลุจ ุดมุ่งหมายรว่มก ัน 

รศ.วิเชียร วิทยอุดม, 
(๒๕๕๐, หน้า๑) 

บุคคลที่ริเริ่ม หรือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการกระท าของกลุ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้น าที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสัมพันธ์
ของสมาชิกภายในกลุ่มด าเนินไปด้วยดี 

ศักดิ ์ไทย ส ุรกิจบวร, 
(๒๕๔๕,หน้า ๒๓๘) 

กระบวนการในการใช ้อ ิทธิพลของผู้น าต่อการท าก ิจกรรมของแต ่ละ
บุคคลในความพยายามที่จะให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, (๒๕๔๕, หน้า๒๒๙) 

บุคคลหนึ่งซึ่งมีผู้ตามและมีอิทธิพลที่จะท าให้ผู้ตามช่วยกันก าหนด
วัตถุประสงค์และบรรลุวัตถุประสงค์นั้น หรือ เป็นบุคคลที่ท าให้
องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยใช้อิทธิพลจูงใจ
ผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม 

สงวน นิตยารัมภ์พงศ์และ
สุทธิลักษณ์ สมิตะศิริ , 
(๒๕๔๒ ,หน้า ๘๕-๘๙) 

ภาวะผู้น าที่คาดหวังและเป็นที่ต้องการว่าประกอบด้วย ผู้น าผู้ยึด
หลักการผู้น าต้องมีความรู้ และมีวิสัยทัศน์ ผู้น าต้องเป็นนักปฏิบัติ 
และผู้น าต้องเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน 

สุพานี สฤษฏ์วานิช 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๖๙)   

ความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ตามหรือน าผู้ตามไปอย่างสัมฤทธิ์
ผลหรือเป็นความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนท างาน
อย่างเต็มที่เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการท างานอย่างเหมาะสม  

สมคิด จาตุศรีพ ิทกัษ ์
,(๒๕๔๔,หน้า.๗๗) 

ความสามารถในการนำ ผล ักด ัน และสั ่งการให ้ก ิจกรรมท ุกอย ่าง
ด าเน ินไปตามเป ้าหมายและการบรรล ุเป ้าหมายและครรลองที่ 
ถูกต้อง 

รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์,
(๒๕๕๐,หน้า๑๔) 

บุคคลที่ถูกเลือก หรือ ได้รับการแต่งตั้ง ให้น ากลุ่มและมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

สมัย จิตต์หมวด (๒๕๔๗, 
หน้า ๒๙๖) 

การที่บุคคลหนึ่งหรือผู้น าพยายามใช้กาลังสมอง กาลังกาย และ
ก าลังใจ เพ่ือจูงใจ หรือดลใจให้ผู้ตาม หรือกลุ่มกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้เป็นไปตามความประสงค์ของตน และเพ่ือประโยชน์ 



๒๘ 
 

(ต่อ) 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
 ส่วนรวม และการจูงใจหรือดลใจนั้นจะต้องไม่เป็นการบังคับ 
DuBrin, รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี, (๒๕๔๔, 
หน้า ๑๒) 

เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การเจริญก้าวหน้า และบรรลุผลส าเร็จโดยเป็น
ผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคง และช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

Emory S. Bogardus 
(1974) 

บุคลิกภาพในการกระท าการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่ม สถานการณ์ของ
กลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งในเชิงผล 
เพ่ือให้มีภาวะผู้น าครอบงาบุคคลอื่นได 

George R. Terry 
(1977)  

 

การสร้างอิทธิพลหรืออ านาจต่อผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้
บรรลุถึงจุดหมายที่ก าหนดไว้ 

Hersey Pual (1985) กระบวนการใช้อิทธิพลกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม เพ่ือความส าเร็จ
ของเป้าหมายในสถานการณ ์

Morphet (1967) เป็นการใช้อิทธิพล พฤติกรรม ความเชื่อและเป้าหมายของผู้น าใน
องค์การนั้น เพ่ือจูงใจให้บุคคลอื่นๆ ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

Ordway Tead (1956) เป็นการประกอบกันของลักษณะที่บุคคลชี้น าให้บุคคลอ่ืน กระท าการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการได 

R. Schmidt (1984) ความสัมพันธ์ระหว่างคนคนหนึ่ง (ผู้น า) กับกลุ่ม (ผู้ตาม) และ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เกิดจากการที่ผู้น ากับผู้ตามมีผลประโยชน์
ร่วมกัน 

Rensis Likert (1967) กระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่านิยม 
และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลที่จะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

Schermerhorn,(2005) เป็นความสามารถใช้ อิทธิพลของบุคคลต่อกลุ่มเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

Sidney Baldwin (1976) เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความ
เชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
มากกว่า โดยพยายามที่จะท าให้สมาชิกขององค์การ ประพฤติไปใน
ทิศทางท่ีจะท าให้องค์การนั้นๆ บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ 

Solomal Ben (1950) การชักน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามเป้าหมาย โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ที่ผู้น า มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ กัน 

Yukl, Gary A., (1989) 
pp.3-4. 

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ กลุ่มย่อยหรือผู้ช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆก็ตาม และมีวิสัยทัศน์ เป็นนักปฏิบัติ และได้รับการ
แต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของ 



๒๙ 
 

(ต่อ) 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
 ต าแหน่งผู้น า 

 ๒.๓.๒ีบทบาทหน้าที่ของผู้น าและภาวะผู้น า 
๒.๓.๒.๑ีภาวะผู้น ามีบทบาทท่ีแบ่งอย่างกว้างๆีออกเป็นี๔ ประการีคือ  

๑) การก าหนดแนวทางหลัก (Path finding) ผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการ
ก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบ 
(blueprint of action) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน และนอกจากนั้น 
ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่ผู้น าต้องได้รับการสนับสนุนและ
ความมุ่งมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเป้า หมายด้วย ผู้น าต้องมีความสามารถน าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วม
ในการสร้างพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และสื่อสารอย่างชัดเจน ผู้น าต้องชี้ให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต  

๒) การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล (Aligning) การสร้างระบบ
การท างานที่มีประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทาง เดียวกัน คือการลงมือสร้างแผน
หลักท่ีก าหนดขึ้นในข้ันตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้นขององค์การควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือบรรลุวัตถุ ประสงค์เดียวกัน ผู้น ายังต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน  และ
โครงสร้างองค์การท างานให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้  

๓) การมอบอ านาจ (Empowering) หากผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่
พนักงานอย่างจริงจังจะท าให้บรรยากาศในการท างาน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ  ที่สร้างสรรค์ และพนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ ดังนั้นผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้น
การสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ 
และศักยภาพท่ีมีอยู่ในบุคคลทุกคน  

๔) การสร้างตัวแบบ (Modeling) ผู้น าต้องสร้างความน่าเชื่อถือต้องมี
คุณสมบัติของผู้น าที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ 
(Characteristics) กับความรู้ความสามารถ (Competence)ี๖๐ เพราไม่ว่าบุคคลจะมีความสามารถ
เพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้น าที่แท้จริงได้ หากปราศจากซ่ึงคุณสมบัติที่เหมาะสม๖๑  

 

 
                                         

๖๐ธีรศักดิ์ ชนะบางแก้ว, นักวิชาการ วิทยาลัยภูมปิัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ออนไลน์) แหล่งที่มา : 
http://www.baanjomyut.com/library_2/the_nature_of_leadership/03.html [ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

๖๑พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์, (๒๕๔๗), Leadership for Organizational Effectiveness, การบริหารคน,    
๓(๒๔), (๒๕๔๗), หน้า ๖๕, ๖๘. 

http://www.baanjomyut.com/library_2/the_nature_of_leadership/03.html


๓๐ 
 

ตารางท่ีี๒.๘ีบทบาทหน้าที่ของผู้น าและภาวะผู้น า 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
ธีรศักดิ์ ชนะบางแก้ว, 
(ออนไลน์ ) 

ผู้น าต้องมีความสามารถ สร้างองค์การท างานให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ 

พรทิพย์ อ้ยยิมาพันธ์, 
(๒๕๔๗ ,หน้า ๖๕ , ๖๘) 

ผู้น าต้องมีความสามารถ สร้างองค์การท างานให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีหัวใจของการเป็นผู้น าคือต้อง
สร้างความน่าเชื่อถือ 

 ๒.๓.๓ีคุณสมบ ติและล กษณะของภาวะผูน้ำ 
 การศ ึกษาภาวะผู ้นำในแนวค ิดนี้ การเป ็นผู ้นำขึ้นอยู ่ก ับล ักษณะส ่วนบ ุคคลว่าจะเหมาะ
เป ็น ผู้นำหรือไม่ คุณลักษณะของผู้นำชนิดนี้อาจจะมาจากพันธ ุกรรมหร ือสิ่งแวดล ้อมก ็ได้ ม ีผู ้พยายาม
จะศ ึกษา คุณลักษณะผู้นำทางกาย ซึ่ง อร ิสโตเต ิล (Aristotle) เช ื่อว ่าความเป ็นผู ้นำเริ่มมาแต ่กำเน ิด 
จ ึงเก ิดทฤษฎ ีผู้ ยิ่งใหญ่และเชื่อก ันมาจนถึงป ีค.ศ.๑  ๕๐ ความเช ื่อเรื่องความเป็นผู้น าโดยคุณล ักษณะ
นี้ พยายามจำแนก ผู้นำออกเป็น ผ ู้ที่มี คุณลักษณะทางกายและทางจิตว ิทยาที่ผู้นำนั้นเกี่ยวข ้อง     
ซ่ึงพยายามอธ ิบายพฤต ิกรรม ผู้นำนั้น ดังนั้นผ ู้ที่มีความเชื่อตามแนวคิดนี้ จึงพยายามท ี่จะแยก
ค ุณสมบ ัต ิพิเศษที่ต ิดมาก ับผู ้นำว ่าแตกต ่าง ก ับบ ุคคลอ ื่นโดยทั่วไป เช ่น ศ ึกษาภาวะผู ้นำตาม
ค ุณล ักษณะโดยวิเคราะห ์ประวัต ิบ ุคคลสำค ัญ ซ่ึงพบว่า บ ุคคลสำค ัญ ๆ ม ีพฤต ิกรรมเป ็นผู ้นำที่เก ิด
จากค ุณล ักษณะเป ็นส ่วนมาก โดยค ุณล ักษณะของผู ้นำนั้นอาจ จ าแนกเป ็น ๓ ล ักษณะ ค ือ         
๑) ล ักษณะทางกาย พบว ่าผู ้นำที่เป ็นห ัวหน ้าม ักจะม ีความส ูง และม ีน ้าหน ัก มากกว่าคนปกติโดย
เฉลี่ย ๒) ล ักษณะทางสต ิป ัญญา พบว ่าสต ิป ัญญาม ีความส ัมพันธ ์ก ับความเป ็นผู ้นำที่มี ความสามารถ
ทางสมองส ูงกว ่าคนอ ื่น ๆ  จะเป ็นผู ้ได ้ร ับการยอมร ับให ้เป ็นผู ้นำ ๓) ล ักษณะบ ุคล ิกภาพเช ่น ความ
เช ื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการปร ับต ัว การม ีล ักษณะเด ่นการเป ็นคนเป ิดเผยไม ่เก ็บต ัว และ 
ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คุณลักษณะดังกล่าวมักจะพบในผู้นำมากกว่าคนปกต ิ๖๒ 
 สุวีิระีทรงเมตตาีกล่าวถึงค ุณสมบัติที่ส าคัญของผ ู ้น า ดังนี้ 
 ๑) L = LOVE (ความร ัก ความเมตตา ความกร ุณา) ผู ้น าจะต้องเป็นผู ้ที่มีความรัก 
ความเมตตา ความกรุณาต่อผู้ร่วมงานหร ือผ ู้ ใต้บ ังค ับบ ัญชา ถ้าเราร ักคนอ ื่น คนอ ื่นก ็ร ักเรา ด ังนั้น
เราจะต ้อง ให ้ ความร ัก ก ับผู ้ ใต้บ ังค ับบ ัญชา ผ ู้ ใต้ บ ังค ับบ ัญชาก ็จะจงร ักภ ักด ีก ับเราสน ับสน ุน 
ช ่วยเหล ือในการ ท างานของเราด้วยความจร ิงใจ ถ ้าเราให้เกียรติผ ู้ใต้บังคับบัญชาผ ู้ใต้บังคับบัญชาก็
จะให้เกียรติเราในทีส่ ุด 
 ๒) E = EDUCATION (การให ้ความร ู้ ความเข ้าใจ การสอนงาน) ผ ู้น าต้องให้ความร ู้  
ให้ ความเข้าใจ ให ้ว ิธ ีการทางาน แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาโดยการแนะนำส ั่งสอน การที่ผู้นำเส ียเวลาสอน
งานก ับ ผู ้ใต้บ ังค ับบ ัญชาเพ ียงครั้งเด ียว แต่ผ ู้ ใต้บ ังค ับบ ัญชาก ็สามารถช่วยงานผ ู้ นำไดไปจนตลอด
ชีวิตราชการ นอกจากนี้แล้วการสอนงานยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างผู้น า

                                         
         ๖๒ ธร ส ุนทรายุทธ, หล กการและทฤษฎีทางบรีิหารการศึกษา, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา), หน้า ๘. 



๓๑ 
 

 
 

กับผู้ใต้บังคับบัญชา ถึงแม้ว่าจะโยกย้ายแยกจากกันไปท างานในหน่วยงานอ่ืนแล้ว แต่ความผูกพัน
ระหว่างผู้สอนงานกับผู้ถูกสอนยังคงผูกพันตลอดไป ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาถือว่าเป็นมงคลในฐานะครูกับ
ศิษย์ที่มิอาจลืมเลือนได้ 
 ๓) A = ADAPTATION (การปรับตัวให้เข้าก ับสถานการณ ์และสภาพแวดล้อม) ผู ้น า
จะต้องมี การปร ับต ัวให้เข ้าก ับสถานการณ์และสภาพแวดล ้อมอยู ่เสมอ ผู ้นำจะต ้องคอยต ิดตาม
ความเคลื่อนไหว ของสภาวะแวดล ้อมอย ่างเหมาะสมถ ้าผู้น าไม ่สามารถปร ับเปลี ่ยนให ้ เข ้าก ับสภาวะ
แวดล ้อมได้ ในที่ส ุดต ัวผู้นำนั้นจะไม ่ สามารถด ารงสภาวการณ ์ผู้น าได้ อ ีกต ่อไป หร ือหน่วยงานนั้นไม ่
อาจจะคงอยู ่ ต่อไป อาจจะต้อง เลิกกิจกรรมในที่สุด 

 ๔) D = DECISION (การต ัดส ินใจ) ผ ู้นำจะต้องม ีการต ัดส ินใจอย ่างฉ ับพล ันท ันท ีโดย
อาศ ัย กลุ ่มเป ็นเครื่องม ือในการพิจารณา หมายความว ่า ผ ู้ นำจะต ้องนำข ้อม ูลข ่าวสารจากเพ่ือน
ร่วมงานหรือผู้ใต้ บ ังค ับบ ัญชามาประกอบการต ัดส ินใจ และที่ด ีที่ส ุดจะต้องให ้ผู ้มาร่วมงานหร ือ
ผู้ใต้บังค ับบ ัญชามามี ส ่วนร ่วมในการระดมสมองและการต ัดส ินใจ ซ่ึงการด าเน ินการด ังกล่าวจะ
ได้แนวร ่วมทีผ่ล ักด ันให้ การ ด าเน ินงานประสบความสำเร ็จได้อย่างมีประส ิทธิภาพ แต ่ถ้าเป็นกรณี
จำเป็นเร่งด่วนผ ู้น าจะต ้องเป็นผู้น าที่กล้าตัดสินใจและกล ้ารับผ ิดชอบในสิ่งที่อาจจะเก ิดขึ้นเนื่องจาก
การตัดส ินใจนั้น 

๕) E =  ENTHUSIASTIC (ความกระต ือร ือร ้น) ผู ้นำจะต ้องม ีความกระตือรือร้นอยู่
ตลอดเวลา ม ีการต ิดตามผลการเปลี่ยนแปลงของผู ้ใต ้บ ังค ับบ ัญชาฝ ึกฝนหาความร ู ้  ม ีการพัฒนา
ด้านต่างๆ และม ีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย หมายความว ่า ผู้นำจะต้องมีสุขภาพ
พลานาม ัยที่ สมบ ูรณแข ็งแรง กระฉ ับกระเฉงและม ีความคล ่องต ัวในการท างาน ม ีการออกก าล ัง
กายสม่ าเสมอและมี ความพร ้อมที่จะปฏ ิบ ัต ิงาน ผู้น าจะต้องติดตามดูแลการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ใต้บังคับบัญชารวมตลอดถ ึงปัญหาและอ ุปสรรคทีอ่าจจะเก ิดขึ้นจากพวกเขาเหล่านั้น  เพ ื่อจะได ้
แก ้ไขล ่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น นอกจากนี้แล ้วยังเป็นการติดตาม ท ัศนะคต ิของผู ้
ใต้บ ังค ับบ ัญชาที่มีต่อผู้น า เพ่ือไม่ ให้เกิด ความเสื่อมศรัทธาและหวาดระแวงหรือความไม ่เช ื่อมั่นใน
ต ัวผู ้บ ังค ับบ ัญชาทีอ่าจจะเก ิดขึน้ได้  เพ ื่อผู ้น าจะ ได้แก ้ไขสถานการณ์ดังกล ่าวก่อนที่จะสายเกินไปกว่า
จะแก้ไขได้  ผู ้นำจะต ้องเป็นผู ้ที่ม ีการศ ึกษาหาความรู้ เพ ิ่มเต ิมและพ ัฒนาตนเองอย ่างสม่ าเสมอ 
เมือ่ใด ก ็ตามที่ผู ้น าหย ุดพ ัฒนาตนเอง ผู ้น าก ็จะม ีความรู้ ความสามารถน ้อยกว ่าผู ้ใต้บังค ับบ ัญชา
และก ็จะหมดสภาพการเป็นผู ้นำในที่ส ุดและในประการส ุดท้ายผ ู้ นำ จะต ้องเป็นผ ู ้ที่มีความ
กระตอืรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถท างานได ้เสร ็จอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพก่อนเวลาที่ก าหนด
หร ือภายในทีก่ำหนดเป ็นอย่างนอ้ย 
 ๖) R = RESPONSIBILITY (ความร ับผ ิดชอบ) ผู ้นำจะต ้องม ีความร ับผ ิดชอบต ่อตนเอง 
ต ่อครอบครัว ต ่อผู ้บังคับบัญชา ต ่อเพ ื่อนร่วมงาน ต่อผ ู้ใต ้บังค ับบ ัญชา และต่อประชาชนผ ู้ใช้
บร ิการ หมาย ความว ่าผู ้น าต้องเป ็นผู ้ที่ม ีความสามารถในการควบค ุมตนเองได้  จะต้องมีวินัยใน
ตนเองโดยไม่ต้องมีผู ้ใดมาคอยคุมดูแลหรือบังคับ ผู ้น าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
น ับตั ้งแต ่บ ุตร ภรรยา และความสงบเร ียบร ้อยของครอบครัว เพื ่อเป ็นแบบอย่างที ่ด ีของ



๓๒ 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไป ผ ู้น าจะตองมีความร ับผ ิดชอบต ่อผ ู ้ใต้บ ังค ับ
บ ัญชา หมายความว ่า เมื ่อผ ู้ใต้บังค ับบ ัญชากระทำ การผิดพลาดโดยไม ่ได ้เจตนาหรือเหตุสุดว ิสัย 
เนื่องจากการปฏ ิบัติหน ้าที่และผู ้น าจะต้องร ับความผ ิดพลาด นั้นไว้เส ียเอง ในทางตรงก ันข ้ามถ ้าม ี
ความด ีความชอบเก ิดขึ้น เนื่องจากการกระท าของผู ้ใต ้บ ังค ับบ ัญชา และผู้น าที่ร่วมกันด าเน ินการจน
ได้ร ับคำยกย ่องชมเชย ผู ้นำจะต้องยกความด ีที่เก ิดขึ้นเหล่านั้นให ้ก ับผู ้ใต้ บ ังค ับบ ัญชาผ ู้ นำจะต้องม ี
ความร ับผ ิดชอบต ่อประชาชนผู ้ใช้บร ิการ หมายความว ่าผู ้นำจะต ้องบร ิการก ับ ประชาชนหร ือ
ผู ้ใช้บริการเสมือนหนึ่งบุคคลเหล ่านั้นเป็นเจา้นายของผู ้ให้บริการ 
 ๗) S = SINCERITY (ความจร ิงใจ) ผู ้นำจะต้องม ีความจร ิงใจต่อผ ู้บ ังค ับบ ัญชาเพ ื่อน
ร ่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชนและผู้ใช้บริการ หมายความว่าผู้น าจะต้องแสดงความจริงใจต่อ
ผู้บังคับบัญชาด้วยการปกป ้องบุคคลที่ประสงค์ร้ายต่อผู้บังคับบัญชา ผ ู้น าจะต ้องแสดงความจร ิงใจต ่อ
เพ ื่อนร ่วมงานด ้วย การแสดงตัวเป ็นมิตรแท้ ผู ้น าจะต้องแสดงความจริงใจต่อผู้ใต้บังค ับบ ัญชาด ้วย
การให้ความเป ็นธรรมและ ใช ่ระบบค ุณธรรมในการปกครองบ ังค ับบ ัญชาไม ่หลอกใช้ งานก ับ
ผ ู้ใต้บังค ับบ ัญชา ผู ้นำจะต ้องแสดงความ จริงใจต ่อประชาชนหร ือผ ู้ใช้บร ิการด้วยการให้บริการกับ
บุคคลเหล ่านั้นเสมือนหน ึ่งเป ็นญาติผ ู ้ใหญ ่
 ๘) H = HARMONY. HONESTY (ความซ่ือส ัตย ์ ) ผ ู้น าจะต ้องม ีความซ่ือส ัตย ์ทั้งต่อ
ตนเอง และหน ้าที่ความร ับผ ิดชอบเพ ื่อจะได ้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เป ็นที่ไว ้วางใจ
ของผ ู้บังค ับบ ัญชา เป็นที่น่าเช ื่อถือและเลื่อมใสแก่ประชาชนผ ู้ใช ้บริการโดยทั่วไป 
 ๙) I = INTELLIGENCE (ความม ีไหวพร ิบ) ผู ้นำจะต ้องม ีไหวพร ิบ และเชาวน์ปัญญา
ในการ ว ิเคราะห ์ปัญหา การตัดสินใจในสถานการณ ์ต่าง ๆ  ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ๑๐) P = PERSUASIVENESS (ความอ ่อนน้อมถ ่อมตน) ผู้นำจะต้องม ีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน หมายความว่า ผู ้นำจะต ้องให ้ เก ียรติ ให ้ความเคารพต ่อผ ู้ บ ังค ับบ ัญชา ให ้เก ียรต ิเพ ื่อน
ร ่วมงานและผ ู้ ใต้ บังคับบัญชาและประชาชนผ ู ้ใช ้บริการ๖๓ 

 ทฤษฎีนี้ เช ื่อว ่า “บ ุคคลบางคนเก ิดมาพร ้อมด ้วยล ักษณะบางประการที่จะช ่วย
สน ับสน ุนให้ เขาเป็นผู้น าได้ ซึ่งหมายถึงค ุณลักษณะ” ดังนี้ 

๑) บ ุคล ิกภาพ (Personality) เป ็นเรื่องที่ต ิดมาก ับต ัวบ ุคคลแต ่ละคน ในส ่วนทีส่ามารถ 
ปร ับปร ุงแก ้ไขให ้ด ีได้ บ ุคล ิกภาพด ังกล ่าว ได ้แก ่ ความสามารถในการปร ับต ัวความ 
ต ้องการี่จะนำความ ต ้องการทางอารมณ ์  ความเป ็นต ัวของต ัวเอง  ความอ ุตสาหพยายาม ความคิด
สร้างสรรค์ ความทะเยอทะยาน 

๒) ความรู้ ความสามารถ (Intelligence)  สมองของคนเรานี้ธรรมชาต ิสร ้างมาเพ ื่อใช ้ 
สต ิป ัญญาให ้เก ิดประโยชน ์ต ่อส ่วนรวม ความร ู้ความสามารถจะเห ็นได ้จาก เชาวน์ป ัญญา ความแม ่นยำ
ในการ ตัดสินใจ ระดับความรู้ ความคล่องแคล่วในการใช ้ภาษา 

                                         
          ๖๓ สุวิระ ทรงเมตตา, เทคนิคภาวะผู้น ายุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ต ารวจ, ๒๕๔๓), ๑๐๑  
หน้า ๖. 



๓๓ 
 

 ๓) ค ุณล ักษณะด ้านสังคม (Social skill) การเข ้าส ังคมเป ็นของคนท ุกคน เพราะคนเราไม่ 
สามารถอยู ่ได ้คนเด ียวในโลก การเข ้าส ังคมของคนแต ่ละระด ับต ้องม ีพ ิธ ีร ีตองแตกต ่างก ันออกไป 
ตามสภาพการณ ์และเหต ุการณ ์นั้นๆ ค ุณล ักษณะด ้านส ังคม เช ่น การร ู้จ ักประน ีประนอม ความสามารถ
ในการ บรหิาร ความรว่มมือ ความเป็นที่นยิมชมชอบ ความเป็นนักการทูต 
 ๔) ค ุณล ักษณะด ้านกายภาพ (Physical characteristics) ถ ือเป ็นเรื่องที่ต ิดต ัวมาอย ่างเห ็น
ได้ ช ัด ซ่ึงสิ่งเหล ่านี้อาจสามารถแก ้ไข ปร ับปร ุงด ้วยการให ้อาหาร หร ือร ับประทานอาหารที่ถ ูก
ส ุขล ักษณะ รวมท้ังการออกกาล ังกายท่ีเหมาะสมด ้วย ค ุณล ักษณะด ้านกายภาพ ม ีด ังนี้ ส ่วนส ูง 
น้ าหน ัก ความฝ ึกฝน ความสมบูรณ์ของรา่งกาย๖๔ 
 ล ักษณะของผู ้นำทีเ่ป ็นผู ้บร ิหารไว ้ ๖ ประการ ได ้แก่  ผู ้นำต ้องเป ็นผู ้บ ุกเบ ิก ผู ้นำจะต ้อง
ก ้าว ให้ทันโลก ผู้นำจะต ้องเป ็นน ักพัฒนา ผู ้นำจะต ้องเป ็นน ักต ่อสู้ ผู ้นำจะต ้องม ีบทบาทร ่วมพัฒนา
ส ังคม ผู ้นำจะต ้องม ีความร ับผ ิดชอบในว ิชาเร ียน ทางด ้านนายแพทย ์ก ิตติ ย ัคคานนท์ กล ่าวเสริมว่า 
“ผู ้นำที่ด ีควรมี ล ักษณะได ้แก่ ม ีส ุขภาพแข ็งแรงม ีความรู ้ดี  ม ีบ ุคล ิกภาพดี มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
ไม่โลเล ตื่นต ัวเสมอมี ความอดทน  มีสมาธ ิ ใจคอหนักแน่น สามารถบ ังค ับต ่อต ัวเอง ม ีการส ังคมด ี”ี๖๕ 

นอกจากนี้ค ุณล ักษณะของ ผู้นำเป็นเอกลักษณ ์พ ิเศษบางอย่าง ที่ท าให้ผู้นำประสบความสำเร ็จในการ
บร ิหารงาน แต ่ม ีข ้อแตกต ่างก ัน บ ้างตามล ักษณะของงานที่ร ับผ ิดชอบ   เช ่น ผู ้นำทางการศ ึกษา
ย ่อมแตกต ่างจากผู ้นำทางทหาร เป ็นต ้น อย ่างไรก ็ตามศ ึกษาได ้ยกเอาล ักษณะของผู ้นำที่ด ีอ ันพ ึง
ประสงค ์ในการเป ็นผู ้น าตามท ัศนะของท ่านผู ้รู้ ทั้งหลาย ดังต่อไปนี้ ส่วน นพพงษ์  บุญจิตราดุลย ์ 
กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้นาที่ดี ไว ้ ๖ ประการคือ 
 ๑. ผู ้น าจะต ้องเป ็นผู ้ที่ม ีความสามารถ ประกอบด ้วยความดี ป ัญญา ไหวพร ิบการ
ต่ืนต ัวอยู่ เสมอ  ท ันต ่อเหต ุการณ์ การใช้เวลาและภาษาท่ีถ ูกต ้องความเป ็นผู ้ร ิเริ ่มเป ็นของตนเอง 
และความเป ็นผู้ตัดสินปัญหาที่ดี 
 ๒. ผู ้น าจะต ้องเป ็นผู ้ที่ม ีความสำเร ็จทางด ้านว ิชาการ แสวงหาความรู้ความสำเร ็จ
ทางการเล่นกีฬา 
 ๓.  ผู ้น าจะต ้องเป ็นผู ้ความร ับผ ิดชอบ จะต ้องเป ็นผู ้ที่ผู ้อ ื่นพ ึ่งพาได ้ม ีความค ิดร ิเริ่ม      
ม ีความสม่ าเสมอ  มั่นคง อดทน กล ้าพูด  กล ้าทำ ม ีความเช ื่อมั่นตนเอง และม ีความปรารถนาที่จะ
เป ็นเล ิศหร ือ ทะเยอทะยาน 
 ๔.  ผู้นำจะต้องเป ็นผ ู้มีส่วนร่วมในด้านก ิจกรรมในด ้านส ังคมให ้ความร ่วมม ือรู ้จ ักปร ับต ัว
และมีอารมณข์ ัน 
 ๕.  ผู้นำจะตอ้งเป็นผ ู้มีฐานะทางสังคม มีต าแหน่งฐานะสังคมเป็นที่รู้จักทั่วไป 
 ๖.  ร ู้สถานการณ์ ร ู้ภาวะจ ิตของคนระด ับต ่างๆ รู ้ฐานะ ท ักษะความต ้องการ และความ
สนใจของผู ้ใต ้บ ังค ับบ ัญชา ร ู้ในว ัตถ ุประสงค ์ที ่องค ์กรทีจ่ะต ้องทำให ้สำเร ็จม ีผู ้กล ่าวว ่าผู ้นำที่ด ีต ้อง

                                         
          ๖๔ยงยุทธ เปลี่ ยนผดุ ง ,“การศึกษาคุณล กษณะของผู้น าทางส งคม”,  คณะศึกษาศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒), หน้า ๓๓. 
 ๖๕ กิตต ิย ัคคานนท ์, น กบรีิหารท นสม ย, (กรุงเทพมหานคร: สานักพ ิมพ์บัตเตอร์ฟลาย, ๒๕๓๔), หน้า ๕. 



๓๔ 
 

ร ู้จ ักเป ็นผู้ ตามท ี่ด ี๖๖
 

 กล ่าวว่า ค ุณล ักษณะของผู ้นำที่ด ี๓ ประการ ทีเ่ร ียกว่าไตรภ ูมิ ค ือม ีภูม ิรู้ ภ ูม ิธรรม และ
ภูม ิฐาน และนอกจากนี้ ผู ้นำควรเป ็นผู ้เฉลียวฉลาด ม ีไหวพริบ ม ีความสามารถรอบด ้าน มีความ
เช ื่อมั่นในตนเอง กระต ือร ือร ้นที่จะก ้าวหน ้า ม ีความจร ิงใจต ่อคนทั่วไป ม ีศ ีลส ัตย์ และศร ัทธาต ่อ
ผู้ร ่วมงาน” ๖๗ 
 แนวคิดทฤษฎ ีภาวะผู้นำเช ิงลักษณะหรือเชิงคุณสมบัติ  เป็นการให้ทิศทางของ
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล เพราะภาวะผู้น านี้มองว่าล ักษณะผู ้นำ ม ีมาต้ังแต ่เก ิด กลุ ่มนี้ไม ่เช ื่อว ่า   
การพ ัฒนาทร ัพยากร มน ุษย ์จะนำไปสู ่การเป ็นผู ้นำได้ ด ังนั้น พวกเขาพยายามที่จะศ ึกษาในแง ่ของ
การบ ุคล ิกทางกายภาพเป ็น ส าคัญและระบุถึงตัวแปรของภาวะผู ้นำที่ด ีว ่าควรจะเป ็นในล ักษณะ   
เช ่น ระบ ุว ่า ควรม ีป ัญญา ฉลาด กล ้า หาญ ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม เส ียสละ ไม ่เห ็นแก ่ต ัว น่าร ัก 
น ่า เคารพ เป ็นแบบอย ่าง เป ็นต ้น ซ่ึงก ็ค ือ ภาวการณ์เป็นผู ้นำม ีพรสวรรค ์มาตั้งแต ่เก ิด ที่ม ี
ความสามารถในการนำพยายามให ้ท ัศนะส ่วนต ัวของผู ้นำ มากกว ่าที่จะศ ึกษาถ ึงบร ิบทอ ื่นๆ แต ่ถ ึง
อย ่างไรก ็ตาม แนวค ิดทฤษฎ ีนี้ก ็ย ังม ีข ้อบกพร ่องอยู ่มากจนน าไปสู่การพ ัฒนาแนวคิดอ ื่นๆอีกมากมาย 

ตารางท่ีี๒.๙ีคุณสมบ ติและล กษณะของภาวะผู้น า 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
ธร สนุทราย ุทธ, 
(ม.ป.ป,หน้า ๘.) 

๑) ล ักษณะทางกาย ม ีผู ้นำทีเ่ป ็นห ัวหน ้าม ักจะม ีความส ูง และมี
น้ าหน ักมาก 

๒) ลักษณะทางสติปัญญา มีความสามารถทางสมองสูงกว่าคนอ่ืน 
๓) ล ักษณะบ ุคล ิกภาพ ม ีความเช ื ่อมั ่นในตนเองความสามารถใน การ

ปรับตัว 
สุว ิระ ทรงเมตตา,(๒๕๔๓, 
หน้า๖-๑๐๑) 

๑) L = LOVE (ความรัก ความเมตตา ความกรณุา) 
๒) E = EDUCATION (การให้ความรู้ ความเข้าใจ การสอนงาน) 
๓) A  =  ADAPTATION  (การปร ับต ัวให ้เข ้าก ับสถานการณ์และ 

สภาพแวดล ้อม) 
๔) D = DECISION (การตัดสินใจ) 
๕) E = ENTHUSIASTIC (ความกระตือรือร้น)  
๖) R = RESPONSIBILITY (ความรับผ ิดชอบ) 
๗) S = SINCERITY (ความจริงใจ) 
๘) H = HARMONY. HONESTY (ความซือ่สัตย ์) 
๙) I = INTELLIGENCE (ความมีไหวพริบ) 

                                         
 ๖๖ นพพงษ์  บ ุญจ ิตราด ุลย ์, หลี กการบริหารการศีึกษา, (กร ุงเทพมหานคร : ภาคว ิชาบร ิหารการศ ึกษา 
คณะคร ุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า   ๖. 
 ๖๗ กิติมา ปรีด ีดิลก, การบรีิหารและเทคนคิการนเิทศการศึกษาเบืี้องต้น, (กร ุงเทพมหานคร : อ ัษราพ ิพ ัฒน์, 
๒๕๕๒), หน้า ๒๖๘. 



๓๕ 
 

(ต่อ) 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
 ๑๐) P = PERSUASIVENESS (ความอ ่อนน ้อมถ ่อมตน) 

ยงยุทธ เปล ี่ยนผดุง, 
(๒๕๔๒, หน้า ๓๓) 

๑) มีบคุลิกภาพที่ด ี(Personality) 
๒) ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) 
๓) คุณลักษณะด้านสังคม (Social skill) 
๔) คุณลักษณะด้านกายภาพ (Physical characteristics) 

กิต ิตยัคคานนท ์, 
(๒๕๓๔,หน้า ๕  ) 

๑) มีสุขภาพแข็งแรงมีความรู้ดี 
๒) มีบคุลิกภาพดี 
๓) มีความกล้าหาญเด็ดเดีย่วไม่โลเล ต่ืนตัวเสมอ 
๔) มีความอดทน 
๕) มีสมาธ ิ ใจคอหนักแน่น สามารถบังคับต่อตัวเอง 
๖) มีการสังคมดี 

นพพงษ์ บุญจ ิตราดุลย ์
(๒๕๓๔,หน้า ๖) 

๑) ผู้นำจะตอ้งเป็นผ ู้ที่มคีวามสามารถ 
๒) ผู้นำจะตอ้งเป็นผ ู้ที่มคีวามส าเร็จ 
๓) ผู้นำจะตอ้งเป็นผ ู้ความรับผ ิดชอบ 
๔) ผู้นำจะตอ้งเป็นผ ู้มีส่วนร่วมในด้านก ิจกรรม 
๕) ผู้นำจะตอ้งเป็นผ ู้มีฐานะทางสังคม 
๖) รู้สถานการณ ์รู้ภาวะจติของคนระดับต่างๆ 

กิตมิา ปรีดีดิลก, 
(๒๕๒,หน้า๒๖๘) 

๑) ต้องมีภูมิรู้ 
๒) ต้องมีภูมธิรรม 
๓) ต้องมีภูมฐิาน 

  ๒.๓.๓.๑ีทฤษฎีีผู้นำเชิงพฤติกรรม 
  การศ ึกษาเกี่ยวก ับทฤษฎีพฤต ิกรรมผู ้นำ ได ้ม ีผู้ ให ้แนวค ิดไว ้ด ังนี้ ในระหว่างปี  
พ.ศ.๒๔๙๓ ความไม ่พอใจก ับวิธีการศ ึกษาความเป ็นผู ้นำเชิงค ุณล ักษณะได ้ท าให ้น ักพฤต ิกรรม
ศาสตร ์มุ ่งความสนใจ ของพวกเขาไปสู ่พฤต ิกรรมของผู ้นำท่ีเก ิดขึ้นจร ิง รากฐานของว ิธีการศ ึกษาเช ิง 
‘‘สไตล ์ความเป ็นผู ้นำ’’ค ือ ความเช ื่อว ่าผู ้นำที่ม ีประส ิทธ ิภาพ จะใช ้สไตล ์บางอย ่างเพ ื่อที่จะนำ
บ ุคคล และกลุ ่มบรรล ุเป ้าหมายที่ ต้องการ ภายใต้ข้อบกพร่องบางอย่างของการศึกษาเชิงคุณล ักษณะ 
น ักว ิจ ัยได ้ห ันเหไปพิจารณาพฤต ิกรรม หร ือการกระท าที่แบ ่งแยกระหว ่างผู ้น าที่ม ีประส ิทธ ิภาพ 
และไม ่ม ีประส ิทธ ิภาพเหม ือนก ับทฤษฎ ีเช ิง ค ุณล ักษณะ ทฤษฎ ีพฤต ิกรรมเหล ่านี้จะถ ูกมองว ่า
เป ็นการประย ุกต ์ใช ้ได ้โดย ท่ัวไป โดยไม ่ค านึงถ ึง สถานการณ ์ที่ ผู ้นำได ้เผชิญอยู ่ทฤษฎ ีเชิง
พฤต ิกรรมจะเกี่ยวพ ันก ับว ิถ ีทางที่บ ุคคลนำ และพวกเขาจะใช ้ อำนาจที่ม ีอยู ่อย ่างไรพฤต ิกรรม
เหล ่านี้จะถ ูกเร ียกว่าสไตล ์ความเป ็นผู ้นำ สไตล์ ความเป ็นผู ้นำ ค ือ แบบ แผนของพฤต ิกรรมที ่
เก ิดขึน้เป ็นประจำของผู ้นำ แม ้ความเป ็นผู้ นำท ุกอย ่างจะเกีย่วก ับการใช ้อำนาจ เพ ื่อที่จะม ีอิทธ ิพล



๓๖ 
 

ต ่อบ ุคคลอ ื่น ผู ้นำอาจจะแตกต ่างก ันภายใน “สไตล ์” ที่พวกเขาใช้เพ ื่อที่จะให ้เขาบรรลุ เป ้าหมายที่
ต ้องการ ป ัจจ ัยสองอย ่างท่ีถ ูกเน ้นภายในการศ ึกษาความเป ็นนำเชิงพฤต ิกรรมค ือ การมุ ่งงาน เละการ
มุ ่งคน การมุ ่งงานหมายถ ึง งาน การแบ ่งงานก ันทำ การต ัดส ินใจ และการประเม ินผลงาน การมุ ่งคน
หมายถ ึง พฤต ิกรรมของผู ้นำที่ม ุ่งการเป ิดร ับและความเป ็นม ิตร และการให ้ความสำค ัญก ับความ 
ต ้องการของผู ้อยู ่ใต ้บ ังค ับบ ัญชา การศ ึกษาเช ิงพฤต ิกรรมจะประกอบด ้วยการศ ึกษาของ
มหาว ิทยาล ัย ไอโอวา มหาล ัยมิ ช ิแกน มหาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ และตาข่ายการบริหารของเบลด และ  
มิตัน 
 การมุ ่งงานส ูง/การมุ ่งคนส ูง การมุ ่งงานต่ า/การมุ ่งคนต่ า หร ือการมุ ่งงานต่ า/การมุ ่ง
คนส ูง และผลการวิจ ัยพบว ่าสไตล ์ผู ้นำที่มุ ่งงานส ูง/มุ ่งคนส ูง จะม ีผลการดำเน ินงานและความพอใจ
ส ูงกว ่าสไตล์ ผู้นำแบบอ ื่น แต ่กระนั้นการว ิจ ัยอย ่างอ ื่นได ้พบว ่าผู ้นำที่ม ีประส ิทธ ิภาพอาจจะมุ ่งคนส ูง/
มุ ่งงานต่ า หร ือมุ ่ง คนต่ า/มุ่งงานส ูงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดังนั้นสไตล์การมุ่งงานส ูง/มุ ่งคนส ูง อาจจะ
ไม ่ด ีที่ส ุดเสมอไปข ้อสร ุป ที่ สำคัญของทฤษฎีเช ิงพฤต ิกรรมค ือ สไตล ์ความเป ็นผู ้นำ ยิ่งมุ ่งคนส ูง
เท ่าไหร ่จะท าให ้ผู ้อยู ่ใต ้บ ังค ับบ ัญชา ยิ่งพอใจขึ้น เท่านั้น ข้อสรุปที่ว ่าสไตล์ความ เป็นผู้นำแบบไหนจะ
ท าให้ผลการด าเนินงานของผู ้ใต ้บ ังค ับบ ัญชาส ูงที่ส ุดย ังไม ่แน ่ชัด แต ่หล ักฐานบางอย ่างช ี้ให ้เห ็นว่า
ผู ้นำที่มุ ่งทั้งงานส ูงและคนส ูงจะทำ ให ้ผลการด าเน ินงานของผู ้อยู ่ใต ้บ ังค ับบ ัญชาส ูงที่ส ุด เหต ุผล
อย ่างหนึ่งของการขาดความส ัมพันธ ์ที่ช ัดเจน ระหว ่างสไตล ์ความเป ็นผู ้นำ และผลการด าเน ินงาน
ของผู ้อยู ่ใต ้บ ังค ับบ ัญชาอาจจะเป ็นไปได ้ว ่า ผู ้นำไมได้ ใช้สไตล์ความเป็นผู้นำแบเดียวอย่างสม่ าเสมอ 
หล ักฐานค ือ ผู ้นำอาจจะปร ับสไตล ์ความเป ็นผู ้นำตามความ ต้องการของสถานการณ์ท ี่ได ้เผช ิญอยู่ 
เหต ุผลประการที่ สองค ือ การขาดผลล ัพธ ์ที่ลงความเห ็นแน ่นอนได้ ว ่าสไตล ์ความเป ็นผู ้นำแบบไหน
จะม ีประส ิทธิภาพ โดยทั่วไปแทนที่จะพยายามระบ ุสไตล ์ความเป ็นผู ้นำมี ประส ิทธ ิภาพ เราควร
จะเข ้าใจสไตล ์ความเป ็นผู ้น าแบบไหนเหมาะสมที่ส ุดกับองค ์กรงาน และ ผู ้ใต้บังค ับบัญชาแต่
ละประเภท เป็นต้น๖๘ 
  ๒.๓.๓.๒ีรูปแบบพฤติกรรมตามของผู้น า 
  การศ ึกษารูปแบบพฤติกรรมของผู้น า นับว ่าเป็นเรื่องสับสนไม ่น้อย เพราะแบบของ
ผู ้นำย ่อม แตกต ่างก ันออกไป ตามสถานการณ์ เวลา และสถานที่ ด ังนั้น จ ึงม ีน ักวิชาการให ้
ความเห ็นในเรื่องของ แบบผู ้นำแตกต ่างก ันออกไป มีด ังต ่อไปนี้ น ้อย ส ุป ิงคล ัด กล ่าวถ ึง ร ูปแบบของ
ผู ้นำ ว ่าม ีร ูปแบบมากมาย หลายล ักษณะด ้วยก ัน ท าให ้ร ูปแบบแตกต ่างก ันออกไป ตามสถานการณ์ 
เวลาและสถานที ่แต ่ก ็พอทีจ่ะ จำแนกร ูปแบบการศ ึกษาผู ้นำ ออกเป ็น ๔ แนวทาง ซึ่งจะพิจารณาได ้
จาก ๑.แหล ่งที่มาอำนาจของผู ้นำ ๒.การใช ้อำนาจของผู ้นำ ๓.ว ิธ ีการทางานของผู ้นำ ๔. แนวทาง
พฤต ิกรรมที่ผู ้นำแสดงออก๖๙ กว ี วงศ ์พุฒ กล่าวถึง รูปแบบของผู้นาที่ได้รับอ านาจไว ้ ๓ ประเภท คือ 

๑) ผู้นำแบบใช้เดช ผ ู้น าล ักษณะนี้นับถืออำนาจที่ได้รับตามกฎหมายเป ็นข ้ออ้างม ัก
ใช ้อำนาจ ที่ตนมอียู่  ท าทุกอย่างที่ตนพอใจ  โดยไม ่มกีารยืดหยุ่น 

                                         
 ๖๘ เร ื่องเด ียวกัน, หน้า ๑๖  -๑  ๓. 
 ๖๙ น ้อย ส ุป ิงคล ัด, ภาวะความเปี็นผี้ีูนาในงานพ ีฒนาชีุมชน , (กร ุงเทพมหานคร : ไทยว ัฒนาพาน ิช
,๒๕๔๓), หน้า ๑๑. 



๓๗ 
 

๒) ผู  ้นำแบบใช ้พระค ุณผู ้นำล ักษณะแบบนี้ม ิได ้ใช ้อำนาจที่ตนม ีอยู ่เป ็น
เครื่องม ือในการ บริหารแต่กลับใช้อำนาจและศ ิลปะของการเป ็นผู ้นำอยู ่ก ่อให ้เก ิดความศร ัทธาจาก
ใต ้บ ังค ับบ ัญชา ที่ช ่วย ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจตามมา  และมุ่งสร้างมนุษย ์ส ัมพันธ ์ในหมู ่ผู ้ร ่วมงาน  
ก ่อให ้เก ิดความเคารพน ับถือ  และมีผลผล ักดันให้ผู้ปฏ ิบัติงานท างานด้วยความเต็มใจ 

๓) ผู ้นำแบบพ ่อพระ ผู ้นำล ักษณะนี้ เป ็นผู ้นำท่ีพยายามท าตนให ้ควรแก ่การ
เคารพน ับถ ือ ตามต าแหน่งและอำนาจหน้าที่ได้รับ  โดยให้ความเห็นอกเห็นใจและความเป็นธรรมแก่
ท ุกคน 

ตารางที่ี๒.๑๐ีทฤษฎีผู้น าเชิงพฤติกรรมและรูปแบบพฤติกรรมของผู้น า 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
น้อย สุปิงคลัด, (๒๕๔๓ 
,หน้า ๑๑) 

ร ูปแบบของผู ้นำ ว ่าม ีร ูปแบบมากมาย หลายล ักษณะด ้วยก ัน ท าให ้
ร ูปแบบแตกต ่างก ันออกไป ตามสถานการณ์ เวลาและสถานที ่

  ๒.๓.๓.๓ีคุณล กษณะและกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
  คุณลักษณะและกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษานั้น มีนักปราชญ์นักการศึกษาและนักวิชาการ ได้แสดงทรรศนะหรือความคิดเห็นไว้
ดังต่อไปนี้ 
  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า นักบริหารจะท าหน้าที่
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทุติยปาปณิกสูตร ดังนี้๗๐ 
  ๑. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการไกล เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจนั้น 
จะต้องรู้ว่าสินค้าไหนได้ราคาถูก แล้วน าไปขายที่ไหนจะได้ราคาแพงในสมัยนี้ต้องรู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะ
ตก ถ้าเป็นนักบริหารทั่วไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คนคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือ ความช านาญในการใช้ความคิด 
  ๒. วิธูโร หมายถึง การจัดธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชร 
ต้องดูออกว่าเป็นเพชรแท้ หรือเพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัด
คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับค าว่า Technical Skill คือ ความช านาญด้านเทคนิค 
  ๓. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
เช่น พ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพ่ือนพ่อค้าในเมืองนั้นๆ ให้ที่พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะ
มีเครดิตดี นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่สามนี้ส าคัญมาก“นกไม่มีขน คนไม่มีเพ่ือนขึ้น
สู่ที่สูงไม่ได้” ข้อนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skill คือ ความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์สมบัติ 
บุญประเคนได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาไว้ว่าต้องมีทั้ง ๖ 
ประการ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ปฏิรูป การท างานของผู้บริหารแบบนี้จะเป็นนักคิด นักพัฒนา ปรับเปลี่ยน
หน่วยงาน และพัฒนางานตลอดเวลา การด าเนินงานต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

                                         
 ๗๐พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.),พุทธวิธีในการบริหาร, หน้า ๓๘ – ๓๙. 



๓๘ 
 

  ๒. ประชาธิปไตย เป็นการบริหารงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาจะต้อง
พบกันครึ่งทาง หาแนวทางที่พึงประสงค์ให้ได้ ผู้บริหารจะต้องตัดสินปัญหาที่ไม่มีทางออกให้ได้
ผู้บริหารจะต้องมีบุคลิกภาพ และการท างานเป็นประชาธิปไตย 
  ๓. ประสาน เป็นลักษณะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมาก ท าตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
การท างานจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ รู้จักใช้ความสามารถ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด ให้เกียรติและยกย่องอย่างสมศักดิ์ศรี 
  ๔. ประนีประนอม บุคลิกลักษณะของผู้บริหารแบบนี้ พยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เกิดความขัดแย้ง สิ่งใดที่พอยอมได้ก็จะยอม 
  ๕. ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารลักษณะนี้จะมีบุคลิกที่ว่าจะท าอะไรจะพูดที่ไหน จะเป็น 
เรื่องส าคัญทุกเรื่อง มีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  ๖. ประชาสงเคราะห์ผู้บริหารลักษณะนี้จะให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง เป็น
ห่วงเป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือขอความช่วยเหลือเป็นกัลยาณมิตรกับทุก 
คน๗๑ 
  สุพจน์ ว งสินธ์ีได้สรุป คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมืออาชีพ
ในยุคปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า๗๒ 
  ๑. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
  ๒. มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน 
  ๓. มีจิตส านึกในความมุ่งม่ัน 
  ๔. ใจกว้างเปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการคิด 
  ๕. ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษา 
  ๖. มีคุณภาพในการจัดการระบบบริหารโรงเรียน โดยการน าระบบคุณธรรมมาใช้ 
  ๗. สร้างขวัญก าลังใจให้ครู มีก าลังใจที่จะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา (Mentor) 
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พอสรุปได ้ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ครูและนักเรียน 

(๒) เป็นผู้น าในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

(๓) เป็นผู้น าด้านการน านวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 

(๔) เป็นผู้ในการพัฒนาวิชาการ 
                                         
 ๗๑สมบัติ บุญประเคน, “ผู้บริหารยุคปฏิรูปการศึกษาตามลักษณะ ๖ ป”, วารสารครูขอนแก่น, ปีที่ ๔๔ 
ฉบับท่ี ๒ (สิงหาคม ๒๕๔๔) : ๒๐ – ๒๑ 
 ๗๒สุพจน์ วังสินธ,์ “การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๔๓ ฉบับที ่
๒ (มิถุนายน ๒๕๔๓) : ๒๙ – ๓๐. 
 



๓๙ 
 

(๕) เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
(๖) เป็นผู้น าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยร่วมกันท างานเป็นทีม 

และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
(๗) เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา และเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในทาง

สร้างสรรค ์
(๘) เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

ลงมือท าและรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๙) เป็นผู้สร้างขวัญ และก าลังใจแก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
(๑๐) เป็นผู้น าในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา๗๓ 

ตารางท่ีี๒.๑๑ีคุณล กษณะและกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.
๙, Ph.D.) หน้า ๓๘ – 
๓๙. 

นักบริหารจะท าหน้าที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามีคุณลักษณะ ๓ ประการ 
๑. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการไกล  
๒. วิธูโร หมายถึง การจัดธุระได้ดี  
๓. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอื่นได ้

สมบัติ บุญประเคน,      
(๒๕๔๔ หน้า ๒๐– ๒๑). 
 

ประชาสงเคราะห์ผู้บริหารลักษณะนี้จะให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุก
เรื่อง เป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 

สุพจน์ วังสินธ์, (๒๕๔๓
หน้า ๒๙ – ๓๐). 
 

๑. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
๒. มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน 
๓. มีจิตส านึกในความมุ่งม่ัน 
๔. ใจกว้างเปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการคิด 
๕. ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดตามเป้าหมายของ

การจัดการศึกษา 
๖. มีคุณภาพในการจัดการระบบบริหารโรงเรียน โดยการน าระบบ

คุณธรรมมาใช้ 
๗. สร้างขวัญก าลังใจให้ครู มีก าลังใจที่จะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา

(Mentor) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                                         
 ๗๓ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, “การบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา”, วารสารวิชาการ, 
ปีท่ี ๔๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม ๒๕๔๕) : ๒๓ – ๓๐. 



๔๐ 
 

  ๒.๓.๓.๔ีทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ (Situational Theories) 
  การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ได้เริ่มสนใจกันตั้งแต่ ปีทศวรรษที่ ๑๙๖๐ – 
๑๙๘๐ เป็นการศึกษาภาวะผู้น าที่กล่าวกันว่ามีประสิทธิผลที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความต้องการของ
สถานการณ์ต่างๆ เจ้าของทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น ฟิลเลอร์ (Fieldler) เฮอร์เซย์
และแบลนชาร์ด (Hersey and Blashard) เฮ้าส์ (House) วรูมและเยอทตัน (Voom and yetton) 
เป็นต้น แบบผู้น าที่มีประสิทธิผลในแนวทางทฤษฎีกลุ่มนี้จะอธิบายลักษณะของผู้น าที่แตกต่างกันตาม
สถานการณ์เช่น ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ของฟิลเลอร์ให้ความส าคัญของสถานการณ์การ
ควบคุม (Situational control) ๓ สถานการณ์ คือ ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม           
๒) โครงสร้างงาน ๓) อ านาจตามต าแหน่ง 
  ภาวะผู้น าในกลุ่มทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์นี้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทไปตาม
สถานการณ์ ดังนี้ 

๑) ผู้น าแบบบงการ (Directive leadership) เป็นแบบผู้น าที่มุ่งใช้อ านาจสั่งการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้การแนะน าพนักงานว่าอะไรควรกระท าและบอกกับพนักงานถึงวิธีที่ควรจะท า
มีการสั่งการให้ท าตามตารางการท างานและรักษามาตรฐานของปฏิบัติงาน 

๒) ผู้น าแบบให้การสนับสนุน (Supportive leadership) เป็นผู้น าที่เน้นถึงความ
เป็นอยู่และความต้องการของพนักงาน และเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตรและความ
เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งยังมีมนุษยธรรมและน้ าใจอันดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ 

๓) ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (Participative leadership) เป็นผู้น าที่มุ่งเน้นใน
การศึกษากับพนักงานและค้นหาหรือรวบรวมข้อเสนอและก่อนที่จะมีการตัดสินใจ 

๔) ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-oriented leadership) เป็นแบบผู้น า
ที่เน้นการกระตุ้นพนักงานให้มีการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูง โดยการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ใส่ใจต่อ
งานที่ดีเลิศและแสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานให้บรรลุ
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น าที่จะเสาะแสวงหาวิธีที่ดีที่สุด ยังหา
ค าตอบไม่ได้จึงได้เกิดทฤษฎีผู้น าเชิงสถานการณ์ (Situational theory) ขึ้นโดยทฤษฎีนี้พยายามจะใช้
วิธีการยึดหยุ่นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยหลักการของทฤษฎีนี้จะก าหนดสถานการณ์ขึ้น เพ่ือให้
ผู้น าได้ปฏิบัติในทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์นี้ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการอิทธิพลของกลุ่มการมี
ประสิทธิภาพของผู้น าเกิดจากปัจจัยต่างๆ คือ บุคลิกภาพของผู้น าวิธีปฏิบัติของผู้น าและผู้ตามระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีต่อกันความกดดันแห่งเวลาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพโครงสร้างของ
องค์การธรรมชาติขององค์การและการพัฒนาเป็นระยะขององค์การบุคคลอาจเป็นผู้น าในสานการณ์
หนึ่งและเป็นผู้ตามอีกสถานการณ์หนึ่งทฤษฎีนี้มีข้อเสียที่ผู้น าจะไม่ปรากฏออกมาทุกสถานการณ์ที่มี
ปัญหาและไม่สามารถแก้ไขความเป็นเอกลักษณ์ของสถานการณ์เพราะผู้น าไม่เคยมีประสบการณ์มา
ก่อนในสถานการณ์หนึ่งท าให้ไม่อาจรับประกันได้ว่าผู้น าจะแก้ไขสถานการณ์ใหม่นี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้น าที่อยู่ในสถานการณ์หนึ่งสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อไปอยู่อีก
สถานการณ์หนึ่งอาจไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ดังนั้นทฤษฎีนี้จะชี้ทิศทางให้เห็นว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
มิได้ปรากฏออกมาท างานได้ทุกสถานการณ์จึงท าให้ทฤษฎีนี้ไม่ มีความชัดเจนเพียงพอต่อมาได้มีการ



๔๑ 
 

พัฒนาทฤษฎีเชิงสถานการณ์ใหม่ขึ้นส าหรับเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ เช่นทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ 
Fiedler และทฤษฎีประสิทธิภาพสามมิติของ Hersey and Blanchard 

ภาวะผู้น าตามทฤษฎีเชิงสถานการณ์จะขึ้นอยู่กับแนวทางของคนที่ตอบสนองต่อการ
ท างานและความเป็นผู้น าของกลุ่ม แนวคิดของทฤษฎีนี้อาศัยแนวคิดจากสองปัจจัยคือ พฤติกรรมการ
ท างานของผู้ตาม ซึ่งผู้น าจะต้องสอนงานและก ากับดูแล และความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม โดย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์และความพร้อมของผู้ตาม ซึ่งจะปรากฏผลที่ประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้ตาม 

ทฤษฎีเชิงสถานการณ์สมัยใหม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย P.Hersey, K. H.Blanchard, 
and D. E. Johnson๗๔ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ไม่มีแนวทางที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของคน ผู้น าต้องรู้จักยืดหยุ่นในการใช้ภาวะผู้น าซึ่งขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อม ความ
พร้อม ความสามารถของผู้น าและความเป็นปัจเจกของผู้ตาม ดังนั้นการใช้ภาวะผู้น าจึงขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของผู้ตาม จากการศึกษาดังกล่าว ทั้งสามได้สรุปเป็นรูปแบบภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ 
ออกเป็น ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. การก ากับ (Directing) พฤติกรรมของผู้น าแบบนี้จะใช้กับผู้ตามที่มีความสัมพันธ์
กันต่ า ท าให้ไม่มีความไว้วางใจต้องก ากับดูแลตลอดเวลา 

๒. การสอนงาน (Coaching)  พฤติกรรมของผู้น าแบบนี้ จะใช้กับผู้ ตามที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีความไว้ใจสูง 

๓. การสนับสนุน (Supporting)  พฤติกรรมของผู้ น าแบบนี้ ใช้กับผู้ ตามที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการท างานต่ า จึงต้องคอยติดตามให้การสนับสนุนเรื่องการ
ท างานต่างๆ 

๔. การมอบหมายงาน (Delegating) พฤติกรรมของผู้น าแบบนี้ใช้กับผู้ตามที่มี
ความสัมพันธ์ไม่ดีและมีความสามารถให้การท างานต่ า 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
 ๗๔Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (1988). Management of Organizational 
Behavior, (5 th Ed.), Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, pp 169 – 201. 
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ตารางที่ี๒.๑๒ีแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าตามทฤษฎีเชิงสถานการณ์จากการศึกษาของี
P.Hersey, K. H.Blanchare, and D. E. Johnson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ีี๒.๑๓ีทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
Hersey, P., Blanchard,  
K. H., & Johnson, D. E. 
(2001). 

๑. ผู้น าแบบบงการ  
๒. ผู้น าแบบให้การสนับสนุน  
๓. ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม 
๔. ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 

SITUATIONAL LEADERSHIP 

SUPPORTING SUPPORTING 

S3 
For people with: High 
Competence Variable 

Commitment 

S2 
For people with: 

Some Competence 
Some Commitment 

S4 
For people with: High 

Competence High 
Commitment 

DEEEGATING 

S1 
For people with: Low 

Competence High 
Commitment 

DIRECTING 

(A lot) 
S 
U 
P 
P 
O 
R 
T 
I 
V 
E 
B 
E 
H 
A 
V 
I 
O 
R 

(Little) 
 (Little)            DIRE CTIVE BEHAVIOR         (A lot) 
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แผนภาพที่ี๒.๑ แสดงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานคร/โครงสร้างการแบ่งกลุ่มเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ แหล่งที่มา : http://office.bangkok.go.th/pcd/chart_BMA.html
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๒.๔ีข้อมูลพื้นที่เกี่ยวก บการวิจ ย 
รูปแบบการบริหาร กรุงเทพมหานครมีวิวัฒนาการมาควบคู่กับรูปแบบการปกครองของ

ประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการมาพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครองของประเทศและเนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของ ประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองเป็น
เมืองศูนย์กลางความเจริญและ เป็นเมืองขนาดใหญ่ ที่มีอัตราความเจริญเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน รัฐบาลทุกรัฐบาลทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองพยายามปรับปรุงการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การบริหารกรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมและ
สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมาตลอดระยะเวลากว่า ๖๒ ปี 

กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ ๑,๕๖๘,๗๓๗ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
๕๐ เขตจัดเป็น ๖ กลุ่ม เพื่อการบริหารและการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ พัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละกลุ่ม กลุ่มร ตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วยเขตบางซื่อ ดุสิต พญาไท 
ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ป้องปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก กลุ่มบูรพา ประกอบด้วย เขต
ดอนเมืองหลักสี่ วายไหม บางเขต จัตุจักร ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง  กลุ่มศรีนครินทร์ 
ได้แก่เขต สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกนะบัง ประเวศ สวนหลวง คันนายาว ีี
กลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด้วยเขตดินแดง ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย บางนา พระโขนง สาธร บางคอ
แหลม ยานนาวา กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์บูรณะ   
ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน บางแค และ กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตบางพลัด ตลิ่งชัน บางกอก
น้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ หนองแขม และเขตทวีวัฒนา 

ปัจจุบันคาดว่า มีประชากรอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐ ล้านคน ใน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ หลังคาเรือน โดยเป็นประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จ านวน ๕,๖๐๔,๗๗๒ คน 
และที่เหลือเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเพ่ือรับจ้างใช้แรงงาน เพ่ือการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
การค้า เป็นต้น โดยไม่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน มากกว่าเมื่อครั้ง
สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงกว่า ๓๐ เท่า ซึ่งในขณะนั้นคาดว่ามี
ประชากรประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายัง
กรุงเทพมหานคร ตลอดทั้งปี ประมาณ ปีละ ๖,๑๖๖,๔๙๖ คน 

การที่กรุงเทพ มหานครเป็นมหานครแห่งเดียวของประเทศที่มากด้วยผู้คนซึ่งหลั่งไหล มา
จากทั่วประเทศ และมากด้วยปัญหาสังคมนานับปการรวมทั้งการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องอย่างไม่มี 
ทิศทางในอัตราสูง เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นภาระอันหนักยิ่งในการบริหารจัดการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพ ให้สามารถ
สนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร  กล่าวคือ หน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ จะต้องมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารที่มีอ านาจหน้าที่อันเหมาะสม 
พร้อมทั้งมีระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครได้อย่างแท้จริงและทั่วถึง 
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วิว ฒนาการของกรุงเทพมหานคร 
 ก าเนิดสุขาภิบาลี:ีปฐมบทการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
 กรุงเทพมหานคร แต่เดิมเป็นสังคมเมืองกึ่งเกษตรกรรม มีขนาดไม่ใหญ่นักและผู้คนที่
อาศัยอยู่รอบข้างกรุงเทพมหานครเป็นสังคม เกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตแบบชนบท เรียบง่าย ต่อมา
กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนสภาพจากสังคมเมืองก่ึงเกษตรกรรมเป็นสังคมเมือง และนครขนาดใหญ่ ซึ่ง
เป็นปัจจัยน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารและการเปลี่ยน  แปลงกรุงเทพมหานครให้
สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครองในช่วงนั้นๆ โดยเริ่มจากการจัดตั้ง
สุขาภิบาลซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งคล้าย เทศบาลขึ้นในมณฑลกรุงเทพ เป็นครั้งแรก
ของประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ มีหน้าที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ การท าลายขยะมูลฝอย การท าส้วม 
การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างและการขนย้ายสิ่งโสโครกและสิ่งก่อความร าคาญ  ให้แก่มหาชน 
แต่ประชาชนยังไม่มีสิทธิในการปกครองตนเอง ตามหลักการปกครองท้องถิ่นนับเป็นปฐมบทของการ
ปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย ทั้งนี ้เพ่ือลดภาระของรัฐบาลและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการ ปกครองตนเอง เพ่ือจะได้สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงตามความต้อง การของชุมชนมากที่สุด 
 ก าเนิดจ งหว ดพระนครและจ งหว ดธนบุรีี:ีรูปแบบใหม่ของการจ ดระเบียบบริหาร
ราชการ 
 ภายหลังการ เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการยกเลิกการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินแบบมณฑลมาเป็นจังหวัด ตาม  พ.ร.บ.จักระเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ าเภอโดย
ยังคงมี สุขาภิบาลอยู่ จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีจึงถือก าเนินขึ้นโดยบทบัญญัติของ พ.ร.บ.
ดังกล่าว และมีฐานะเป็นจังหวัดสืบมาจนกระทั่งมีการประกาศใช้  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 ก าเนิดเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีี:ีถนนสู่การปกครองตนเองของ
ประชาชน 
 หลังจากยกเลิก มณฑลและเปลี่ยนเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีแล้ว ต่อมาได้มี
การประกาศใช้ พ.ร.บ. จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ประชาชน
มีสิทธิในการปกครองตนเองตามหลักการ ปกครองท้องถิ่น และมีผลกระทบต่อจังหวัดพระนครและ
จังหวัดธนบุรี กล่าวคือ มาตรา ๔๘ แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว บัญญัติไว้ว่า ท้องถิ่นซึ่งอาจยกฐานะเป็น
เทศบาลนครได้ต้องมีราษฎรตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ คนขึ้นไปและอยู่กันอย่างหนาแน่น คิดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ คนต่อตารางกิโลเมตร อาศัยบทบัญญัติข้างต้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล
นครกรุงเทพ ฯ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี พ.ศ.๒๔๗๙ และมีการจัดตั้ง
เทศบาลนครกรุงเทพฯและเทศบาลนครธนบุรีขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๐ เทศบาลนครกรุงเทพฯ
และเทศบาลนครธนบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความเจริญสูงสุด พ้ืนที่ส่วนที่เหลืออยู่ใน
ความรับผิดชอบของอ าเภอ จังหวัด ซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและสุขาภิบาลหรือองค์การ
บริหารส่วน จังหวัด ซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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 ก าเนิดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีี:ีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นนครหลวง 
 การบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นในเขตนครหลวงได้รับการปรับเปลี่ยนครั้งส าคัญเมื่อ 
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๔ และ ๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ ให้รวมจังหวัดพระนครกับ
จังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครกับองค์การบริหาร
จังหวัดธนบุรีเป็นเทศบาล นครหลวง ให้ผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี มาจากการแต่งตั้ง และ
ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหลวงอีกต าแหน่งหนึ่ง ก าเนิดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่ง
เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นนครหลวงถือเป็น เค้าโครงหรือที่มา ของกรุงเทพมหานคร ในระยะ
ต่อมา 
 ก าเนิดกรุงเทพมหานครี:ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ 
 การบริหารนคร หลวงกรุงเทพธนบุรีและเทศบาลนครหลวงด าเนินมาได้ ๑ ปีก็สิ้นสุดลง 
เมื่อได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ จัดรูปแบบการปกครองใหม่
โดยรวมกิจการของนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหาร นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนคร
หลวงและสุขาภิบาลในเขตนครหลวงซึ่งประกอบด้วย  สุขาภิบาลมีนบุรี สุขาภิบาลหนองจอก 
สุขาภิบาลบางแค สุขาภิบาลลาดกระบัง สุขาภิบาลราษฎร์บูรณะ สุขาภิบาลบางกะปิ สุขาภิบาลหนอง
แขม และสุขาภิบาลอนุสาวรีย์ เข้าเป็นองค์กรเดียวกันเรียกว่า “กรุงเทพมหานคร” และจัดระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ เป็นลักษณะผสมระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน มีฐานะเป็นจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นข้าราชการ
การเมือง ซ่ึงแต่งต้ังโดยรฐับาลข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นการสิ้นสุดของยุค
การปกครองท้องถิ่นนครหลวงในระบบที่เรียกว่า” เทศบาล” ตั้งแต่นั้นมา 
 กรุงเทพมหานคร ตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวเป็นการจัดรูปการบริหาร และ
การปกครองที่มีส่วนราชการพิเศษ แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆของประเทศ กล่าวคือ ก าหนดรูปแบบการ
บริหารเป็น ๑ ลักษณะ คือ ในส่วนของกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นการบริหารส่วนกลาง ส่วน
อ าเภอต่างๆที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น เพราะมีสภาเป็นของตนเอง โดยมีเจตนารมดังนี้ 
 "ตามประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ และ ๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ จัดตั้ง
นครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเทศบาลนครหลวงขึ้น  บริหารราชได้ด าเนินไปอย่างประหยัด              
มีประสิทธิภาพ บังเกิดความเจริญแก่นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และให้สอดคล้องกับนโยบายของการ
บริหารราชการส่วนกลางยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏว่าบังเกิดผลดีขึ้นมาเป็นล าดับ แต่โดยที่นครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรีเป็นมหานคร มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นและเป็นศูนย์รวมของกิจการต่าง ๆ มีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดรูปการปกครองและการบริหารให้มีลักษณะพิเศษ เพ่ือให้การพัฒนานครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรีมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
และแบ่งขอบเขตท้องที่การปกครองให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น สามารถ
บริหารอ านวยความสะดวกและเข้าถึงประชาชนในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีได้  โดยแท้จริงและ
รวดเร็ว ต่อมาได้มีการยก เลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๕ และประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง 
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และให้แบ่งพ้ืนที่การปกครองกรุงเทพมหานครออกเป็นเขต
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และแขวง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และสภากรุงเทพมหานคร        
ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
 กรุงเทพมหานครปัจจุบัน : ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ก าหนดโครงสร้างการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เป็น
องค์การบริหารราชการที่ประกอบด้วย  
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรง มีสถานะเป็นข้าราชการการเมือง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปีโดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคคลที่มาท าหน้าที่
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร ได้ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภา
กรุงเทพมหานครได้ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร โดยมี
ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการประจ าสูงสุดของกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน ของเขตต่างๆ โดยมีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเขตภายใน
ขอบเขตพ้ืนที่ ของเขต ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๕๐ เขต ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนอ านาจหน้าที่การ
บริหารราชการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร และอ านาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องปฏิบัติอีกเป็นจ านวนมาก 
 สภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๔ ปี ไม่สามารถปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการออกข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร และเรื่องต่างๆที่เป็นกิจการของกรุงเทพมหานคร เช่น 
การก่อตั้งบริษัท หรือถือหุ้นในบริษัท การให้เอกชนเข้าท ากิจการใดๆ การไปท ากิจการใดๆ  ของ
กรุงเทพมหานคร นอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบข้อก าหนด ตั้งคณะกรรมการสามัญชุด
ต่างๆ ตราข้อบังคับของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและมีมติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ้นจากต าแหน่ง 
 ในระดับเขต มีสภาเขตมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ตามที่ผู้ อ านวยการเขตร้องขอ ตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับงานของสภาเขต ให้ข้อคิดข้อสังเกต
แผนพัฒนาเขตติดตามดูแลการด าเนินงานของส านักงานเขต ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ านวยการเขตในการ
ให้บริการแก่ประชาชน และหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือท่ีสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 รูปแบบการบริหาร ราชการกรุงเทพมหานครปัจจุบัน ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือก ตั้งของประชาชนโดยตรง มีวาระด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่สามารถสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครได้ 
และสภากรุงเทพมหานครไม่สามารถสั่งปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอ านาจ
ระหว่างกันและกัน มีลักษณะคล้ายรูปแบบการปกครองประเทศตามระบบประธานาธิบดี ระดับเขต  
มีสภาเขตเขตซึ่งมีลักษณะบางส่วนคล้ายคลึงกับสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งก าหนดให้สภาจังหวัด
เป็นที่ปรึกษาของกรมการจังหวัด ต่อมาพัฒนาไปเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 รปูแบบการบริหาร ราชการกรุงเทพมหานครปัจจุบันในภาพรวม กล่าวได้ว่าเหมาะสมกับ
ช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือมีประสิทธิผลมากกว่าทุกรูปแบบที่น ามาใช้ในการบริหารกรุงเทพมหานคร  แต่
ในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เพ่ือให้องคาพยพขององค์การสามารถปรับตัว
สนองตอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภาย นอกองค์การ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามพลวัตรของกระแส
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุส าคัญหลายประการ 
 ประการแรก กรุงเทพมหานครเกิดจากการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้า
ด้วยกันเป็น เมืองใหญ่ มีพ้ืนที่และประชาชนมากเกินกว่าที่จะให้เป็นท้องถิ่นเดียว และการที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับมหานคร ส่วน
ผู้บริหารระดับท้องถิ่นหรือเขตต่างๆ กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งท าให้กรุงเทพมหานครมี
ภาระหน้าที่รับผิด ชอบครอบคลุม ไปทุกเขตพ้ืนที่ทั้งหมด ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในประเทศที่เจริญ
แล้ว เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น มีการจัดการบริหารท้องถิ่นในเมืองหลวงด้วยวิธีการแบ่งพ้ืนที่ในเมือง
หลวงออก เป็นท้องถิ่นขนาดย่อยหลายท้องถิ่น เพ่ือให้แต่ละท้องถิ่นสามารถดูแลรับผิดชอบท้องถิ่น
ของตนได้อย่างทั่วถึง ทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชน สามารถรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ เพ่ือที่จะได้น าปัญหาความต้องการเหล่านี้ไปด าเนินการ
สนองตอบต่อความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างดี และท่ัวถึง 
 ประการที่สอง รูปแบบโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่ใช้อยู่ปัจจุบันมี
ลักษณะไม ่เหมาะสมกับสภาพของ กรุงเทพมหานคร ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเป็นรูปแบบโครงสร้างที่
ก าหนดให้บุคคลคนเดียวได้รับเลือกตั้งเข้ามามี อ านาจหน้าที่รับผิดชอบ ในการบังคับบัญชา และ
ปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนดอีก
เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ท าได้ยากที่บุคคลเพียงคนเดียวจ าท าได้ดีและทั่วถึง แม้ในทางปฏิบัติจะ
มีการแบ่งเขตพ้ืนกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตต่างๆ จ านวน ๕๐ เขตก็ตาม แต่เขตต่างๆ ก็เป็นเพียง
ส่วนราชการประจ าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและการสั่งการของผู้ว่า  ราชการกรุงเทพมหานคร       
ถ้ากรุงเทพมหานครไม่สั่งการไปหรือมอบหมายให้ปฏิบัติในเรื่องใดเขตก็ไม่อาจ ด าเนินการได ้
 ประการที่สาม อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครบางประการไม่เหมาะสมกับสถานะ 
ของกรุงเทพมหานครที่เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เนื่องจากอ านาจหน้าที่บางอย่างซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น การสาธารณูปโภคบางอย่างและหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่อาจท าได้
เพราะไม่ มีก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ บางอย่างท าได้แต่ไม่ได้ผล เช่น การควบคุมอาคาร  และการขนส่ง 
เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจะต้องแก้ไข โดยตรง แต่ก็เป็น
ปัญหาใหญ่เกินกว่ากรุงเทพมหานครจะแก้ไขได้ เช่น ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาจราจร และการหลั่งไหล
เข้ามาอาศัยอยู่ของคนจากทั่วประเทศ เป็นต้น 
 ประการสี่ประการสุดท้าย เขตไม่มีอิสระในการบริหารงานอย่างเพียงพอ เขตซึ่งเป็นส่วน
ราชการประจ ามีหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนกรุงเทพมหานครใน พ้ืนที่ของเขต ไม่มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การสั่งการได้เอง จะท าได้ก็เพียงเท่าที่กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบให้ หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
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ผู้อ านวยการเขต ดังนั้นงานบางอย่างที่เขตควรจะด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้เองกลับไม่อาจ 
ด าเนินการได้ถ้าเขตไม่ได้รับอ านาจ หรือกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ จึงท าให้การบริหารงานของเขต
ขาดอิสระในการบริหารงานในเรื่องต่างๆ เช่น การก าหนดนโยบาย การบริหาร การสั่งการ การจัดท า
แผนพัฒนาเขต การใช้อ านาจสั่งจ่ายงบประมาณของเขต เป็นต้น  
 รูปแบบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 จากสภาพข้อเท็จ จริงของกรุงเทพมหานครที่เป็นอยู่ดังกล่าว ทั้งทางด้านกฎหมายที่
ก าหนดรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร และทางด้านกายภาพซึ่งกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่และ
ประชาชนที่ต้องดูแลรับผิดชอบ มากเกินกว่า ที่จะให้เป็นท้องถิ่นเดียว น าไปสู้การเสนอแนวคิดและ
ความพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร กรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมมาตลอด 
กระแสความพยายามยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้จะขาดหายไปบ้างเป็นบางช่วงเวลา รูปแบบการ
ปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่  รัฐบาล พรรคการเมือง 
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา และผู้เกี่ยวข้องเสนอมี ๖ รูปแบบด้วยกัน คือ 
 รูปแบบที่ี๑ รูปแบบทบวงนครหลวง โดยแบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็นเทศบาล
ต่างๆ จ านวน ๗ เทศบาล และให้น ากฎหมายว่าด้วยเทศบาลมาใช้บังคับ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้ใช้อ านาจควบคุมหรือก ากับดูแลเทศบาลต่างๆ เหล่านี้ และให้ทบวงนครหลวงมีอ านาจหน้าที่ใน
การแบ่งสรรงบประมาณอุดหนุนแก่เทศบาลดัง กล่าว (รัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์        
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการร่าง
กฎหมายดังกล่าวในวาระท่ี ๑ และต่อมามีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงตกไป) 
 รูปแบบท่ีี๒ รูปแบบกระทรวงนครบาล โดยให้รวมหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกองบัญชาการต ารวจนครบาลให้ขึ้นตรงกับกระทรวงนครบาล และให้แบ่ง
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น ๑๑ นครบาล โดยแต่ละนครบาลจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสภาแต่ละนครบาลเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน นอกจากนี้หากชุมชนใด  
จังหวัดใดมีประชากรหนาแน่นและรายได้เพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ก็ให้จัดตั้งเป็นนครบาล
เช่นเดียวกับในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงนครบาลจะก ากับดูแลนครบาลต่างๆ ดังกล่าว 
(พรรคกิจสังคมเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการร่าง
กฎหมายดังกล่าวในวาระที่ ๑ แต่ต่อมามีการยุบสภาผู้แทนราษฎรร่างกฎหมายดังกล่าวจึงตกไป) 
 รูปแบบที่ี๓ รูปแบบกรุงเทพธนบุรีมหานคร จัดแบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น ๙ 
ท้องถิ่น ให้เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เรียกว่า นครบาล  อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กรุงเทพมหานคร โดยผู้บริหารและสภาของนครบาลและกรุงเทพธนบุรีมหานครมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง ของประชาชน อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพธนบุรีมหานคร ได้แก่ อ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพ
ธนบุรีมหานคร ผู้ว่าราชการของกรุงเทพธนบุรีมหานครและกรุงเทพธนบุรีมหานคร ส่วนอ านาจหน้าที่
ของนครบาล ได้แก่ อ านาจหน้าที่ของสภานครบาล นายกนครบาล และนครบาล 
 รูปแบบที่ี๔ รูปแบบทบวงกรุงเทพธนบุรีมหานคร จัดแบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ออกเป็น ๙ ท้องถิ่น ให้เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เรียกว่า นครบาล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ทบวงกรุงเทพธนบุรีมหานคร อ านาจหน้าที่ของทบวงฯ ได้แก่ อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ 
และทบวงฯ อ านาจหน้าที่ของนครบาล ได้แก่ อ านาจหน้าที่ของสภานครบาล นายกนครบาล และ
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นครบาล (รูปแบบที่ ๓ และ ๔ คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ศึกษาและน าเสนอที่ประชุม
วุฒิสภาเพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๙) 
 รูปแบบที่ี๕ รูปแบบกรุงเทพมหานครปัจจุบัน จัดแบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น   
๖ – ๘ ท้องถิ่น และให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจเรียกว่า เทศบาลหรืออย่างอ่ืน   
มีผู้บริหารและสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กรุงเทพมหานคร 
 รูปแบบที่ี๖ รูปแบบมหานคร จัดแบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น ๒ มหานคร ใน
พ้ืนที่ฝั่งพระนครและพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี โดยทั้งสองมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจ
เรียกว่า กรุงเทพมหานคร และกรุงธนบุรีมหานคร มีรูปแบบการปกครอง และการบริหารเช่นเดียวกับ
การปกครองกรุงเทพมหานครปัจจุบัน 
 รปูแบบการบริหารราชการกรุงเทพมหานครี:ีแนวโน้มและความเป็นไปได้ 
 การปรับปรุงรูป แบบการบริหารกรุงเทพมหานครทั้ง ๖ รูปแบบข้างต้น เมื่อพิจารณา
สภาพการณ์ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ รูปแบบที่ ๕ และที่ 
๖ มีแนวโน้มความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบที่ ๕ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นรูปแบบที่มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะท าให้เกิดการ
กระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นในเมืองหลวงตามหลักการ ปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

๒. เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกครองท้องถิ่นมากขึ้น การ
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครตามรูปแบบที่ ๕ ได้แบ่งเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็น
ท้องถิ่นใหม่จ านวน ๖ – ๘ ท้องถิ่น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นมาก ขึ้นและเป็นการสอดคล้อง ตามเจตนารมณ์ แห่งรัฐธรรมนูญของประเทศที่ใช้
บังคับอยู่ปัจจุบัน ที่ได้มุ่งเน้นให้มีการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นเป็นไปอย่างทั่งถึง  การที่
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีความส าคัญในด้านต่างๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารให้สอดคล้อง ตามรัฐธรรมนูญ 

๓. เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างทั่วไปอย่างได้ผล รูปแบบการบริหารใหม่ทั้งสองแนวทาง
เป็นรูปแบบที่มีการใช้กันโดยทั่วไปใน ประเทศต่างๆ ที่มีสภาพเป็นเมืองหลวงคล้ายกรุงเทพมหานคร 
จึงน่าเชื่อว่าหากน ารูปแบบใหม่ของการบริหารกรุงเทพมหานครมาใช้ จะท าให้การดูแลรับผิดชอบ
เมืองหลวงของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับอยู่ได้ ทั้งจะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตในทางท่ีดีงามแก่กรุงเทพมหานครต่อไป 

๔. เป็นรูปแบบที่ มี ความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานภายในของ
กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันที่ได้แบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น ๖ กลุ่ม โดยพ้ืนที่ฝั่งพระนครแบ่ง
ออกเป็น ๔ กลุ่ม และฝั่งธนบุรีแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเขต ๗ – ๙ เขต ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

แผนภาพที่ี๒.๒ีรูปแบบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 

  
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 แนวทางการปรับ ปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครใหม่ตามรูปแบบที่ ๕ ที่ส าคัญ 
คือ การแบ่งเขตพ้ืนที่การบริหารใหม่ เพ่ือให้มีขนาดและจ านวนประชากรที่เหมาะสมกับความ
รับผิดชอบดูแลของผู้บริหาร ท้องถิ่น โดยแบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น ๖ – ๘ ท้องถิ่น และให้
แต่ละท้องถิ่นเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร รูปแบบปัจจุบันท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น
ประกอบด้วยเขต ๗ – ๙ เขต โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงของพ้ืนที่ตามสภาพภูมิศาสตร์ ศักยภาพของ
การพัฒนา เน้นการกระจายจ านวนประชากร รายได้และพ้ืนที่ในแต่ละท้องถิ่นให้มีความใกล้เคียงกัน 
เพ่ือให้ท้องถิ่นเหล่านี้มีจ านวนประชากรและจ านวนพื้นที่ในความรับผิดชอบไม่ มากเกินไปและไม่น้อย
เกินไป ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และเป็นการเหมาะสมกับจ านวน
ประชากรของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ประมาณเกือบ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ คน เมื่อเฉลี่ยแล้วจะตกประมาณ
ท้องถิ่นละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งถ้าแบ่งพ้ืนที่การบริหารออกไปมากกว่านี้ให้เหลือประชากรในแต่ละ
ท้องถิ่น น้องลงอีกก็สามารถท าได้ แต่ก็ต้องดูองค์ประกอบในด้านอื่นด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ 

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มเขต 
 

พื้นที่ฝั่งพระนคร 
 

พืน้ที่ฝั่งธนบุรี 
 

กลุ่มกรุงเทพ
กลาง 

 

กลุ่มกรุงเทพ
เหนือ 

กลุ่มกรุงเทพ
ตะว นออก 

 

กลุ่มกรุงเทพ
ใต ้

 

กลุ่ม 
กรุงธนใต ้

 

กลุ่ม 
กรุงธนเหนือ 
 เขต 

 
เขต 

 
เขต 

 
เขต 

 
เขต 

 
เขต 

 - ดินแดง 
- ดุสิต 
- พญาไท 
- ราชเทว ี
- พระนคร 
- ป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย 
- สัมพันธวงศ ์
- ห้วยขวาง 
- วังทองหลาง 

 
 

- ดอนเมือง 
- หลักสี่ 
- สายไหม 
- บางเขน 
- จตุจักร 
- ลาดพร้าว 
- บางซื่อ 

 

- สะพานสูง 
- มีนบุร ี
- คลองสามวา 
- หนองจอก 
- ลาดกระบงั 
- ประเวศ 
- บึงกุ่ม 
- คันนายาว 
- บางกะป ิ

 
 

- ปทุมวัน 
- บางรัก 
- วัฒนา 
- คลองเตย 
- บางนา 
- พระโขนง 
- สาทร 
- บางคอแหลม 
- ยานนาวา 
- สวนหลวง 

 
 

- บางขุนเทียน 
- บางบอน 
- ราษฎร์บูรณะ 
- ทุ่งครุ 
- หนองแขม 
- บางแค 
- ภาษีเจริญ 

 
 

- บางพลัด 
- ตลิ่งชนั 
- บางกอกน้อย 
- บางกอกใหญ ่
- คลองสาน 
- ธนบุร ี
- ทวีวัฒนา 
- จอมทอง 

 
 



๕๒ 
 

 ประเทศที่มีการ แบ่งเขตพ้ืนที่ในเมืองหลวงเป็นเทศบาลย่อยหลายเทศบาล จะมีจ านวน
ประชากรเฉลี่ยไม่เท่ากันสุดแต่ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ที่เป็น  อยู่เดิม เช่น ในนครหลวง
ลอนดอน ของประเทศอังกฤษซึ่งเรียกว่า County of London มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ 
๘,๐๐๐,๐๐๐ คน และใน County of London ได้แบ่งออกเป็น County of London ๑ แห่งหรือ
เขต และ Metropolitan Boroughs อีก ๓๒ แห่งหรือเขต เฉลี่ยแล้วในแต่ละแห่งหรือเขต จะมี
ประชากรประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ คน และในจังหวัดปารีสอันเป็นที่ตั้งนครหลวงของประเทศฝรั่งเศส มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน และในนครหลวงปารีสก็ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเทศบาล
ย่อยออกประมาณ ๒๒ แห่ง เฉลี่ยแล้วจะมีประชากรในแต่ละประเทศประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ คน เป็น
ต้น 
สรุป 
 การปรับปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครใหม่ตามรูปแบบที่ ๕ เป็นรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันไม่มาก เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร
เดิม ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เขตมีฐานะเป็นการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้  เป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น แต่เพียงรูปแบบเดียว เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นได้บริหารด้วยตนเอง ท าให้
การดูแล รวมทั้งการให้บริการเป็นไปอย่างทั่วถึง กล่าวโดยสรุป การบริหารภายใต้รูปแบบที่ปรับปรุง
ใหม่น่าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด ซึ่งจะ
ช่วยลดภาระของกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

๒.๕ีงานวิจ ยที่เกี่ยวข้องก บภาวะผู้น า 
ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น านั้นก็ได้มีนักปราชญ์ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ

ผู้น าหลายท่าน แต่ผู้วิจัยก็จักขอน าผลงานของบางท่านที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะศึกษาโดยตรงซึ่งมีทั้ง
นักปราชญ์ฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักร ดังนี้ 

๒.๕.๑ีงานวิจ ยเกี่ยวก บภาวะผู้น า 
ปร ชญาีชุ่มนาเสียว๗๕ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q” กล่าวว่า 

๑) สังคมในโลกยุคปัจจุบันและโลกแห่งอนาคต เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ภายใต้การ
เชื่อมโยงด้วยระบบข้อมูลข่าวสาร (Information system) ที่ว่ากันว่าในโลกแห่งอนาคตจะเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Knowledge based society) ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเชื่อมโดยงเป็นเครือข่ายโดยขอ้มูลข่าวสารที่จะเข้า
มามีบทบาทอย่างมากต่อวิถีชีวิตของมนุษย์  

๒) องค์การถือได้ว่าเป็นระบบย่อยในสังคมที่ควรจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือสร้างฐานแห่ง
ความรู้ในการพัฒนาประเทศ องค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การในภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

                                         
 ๗๕ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, “การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q”, วิทยานิพนธ์ปร ชญาดุษฎีบ ณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒).  



๕๓ 
 

หรือองค์กรอิสระก็ตาม ย่อมมีภาระหน้าที่ในกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งก็จะรวมถึงการสร้าง Knowledge 
based ในองค์การด้วย  

๓) ภาวะผู้น า (Leadership) ในองค์การจึงจ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มี
ศักยภาพความสามารถในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์การสามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารที่มีแต่ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligent 
quotient) เพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถบริหารงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้ประสบความส าเร็จได้ หาก
ขาดซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional quotient) ที่ถือเป็นความสามารถในการจัดการอารมณ์ของ
ตนเองเพ่ือให้เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืนในองค์การได้อย่างถูกต้องดังค ากล่าวของอริสโตเติ้ล ที่ว่า “คนเราเกิด
อารมณ์โกรธได้ง่าย แต่การแสดงความโกรธให้เหมาะกับบุคคลในระดับที่พอดี ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือ
จุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์ และด้วยวิธีที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย” ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการงานภายในองค์การ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้จึงควรที่จะมีการพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q. 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลให้กับองค์การต่อไป 

ธน สถาีโรจนตระกูล๗๖ ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” พบว่า  

๑) ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ในภาพรวมและองค์ประกอบนั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก ส่วนตัวบ่งชี้ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน โดย
ภาวะผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมทางการบริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด ด้านการบริหารจัดการ และ
ด้านการบริหารงานวิชาการ รองลงไปตามล าดับ เพราะผู้บริหารส่วนใหญ่ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องก ากับในการบริหารงานทุกด้าน ย่อมเป็นการะประสานความเชื่อ แนวคิดในเชิงจริยธรรมสังคมเข้า
กับการปฏิบัติหน้าที่ จึงท าให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารสูง  

๒) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความ
เป็นเลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประ
จักษณ์ ซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยงตรงทางโครงสร้าง สามารถน าเสนอรูปแบบภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็น
เลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากการวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม
ต่อไป  

๓) รูปแบบเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ สามารถน าเสนอเป็นตัวแบบ (Synthesis Model) EVL Cycle ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ทั้ง ๓ องค์ประกอบที่ผู้บริหารควรมี ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
และด้านคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหาร และมี “เรียนรู้คู่ปฏิบัติ” (SIPAE Model) เป็นรูปแบบการพัฒนา
ที่เน้นทั้งความรู้วิชาการและการฝึกปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย : S คือ Self-Study  เป็นการศึกษาจุดเรียนรู้
ด้วยตนเอง I คือ Intensive training เป็นการฝึกการอบรมแบบเข้ม P คือ Practice workshop เป็นการฝึก
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยอ่ืน A คือ Application เป็นการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง และ E คือ 

                                         
 ๗๖ธนัสถา โรจนตระกูล, “ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”, 
วิทยานิพนธ์ร ฐประศาสนศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
๒๕๕๖). 



๕๔ 
 

Evaluation & development เป็นการประเมินผลและพัฒนาต่อไป ส าหรับผลลัพธ์สูงสุดที่ได้คือ ผู้บริหาร
รุ่นใหม่สามารถพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองได้เหมาะสมซึ่งส่งผลให้องค์การและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ สามารถ
พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประทีปีบินช ย๗๗ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวภาวะผู้น าพิสัยสมบูรณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” พบว่า 

๑) ผู้บริหารมีระดับภาวะผู้น าอยู่ในพิสัยต่ าถึงพิสัยกลาง ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมอัน
เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าตามแนวภาวะผู้น าพิสัยสมบูรณ์ ๘ องค์ประกอบ จาก ๙ องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ต้องมีการพัฒนาโดยการปรับเพ่ิม มี ๕ องค์ประกอบคือ ๑) คุณลักษณะที่สร้างศรัทธาบารมี 
๒) พฤติกรรมที่สร้างศรัทธาบารมี ๓) การกระตุ้นให้ใช้ปัญญา ๔) การให้ความส าคัญตามรายบุคคล และ     
๕) การให้รางวัลตามสถานการณ์  

๒) องค์ประกอบที่ต้องมีการพัฒนาโดยการปรับลดมี ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) การบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรุก ๒) การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ และ ๓) การบริหารงานเสรีนิยม  

๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่เหมาะสมคือ การจัดกระบวนการฝึกอบรมตามกรอบ
รูปแบบเชิงระบบของเบอร์ทารันฟ่ี โดยก าหนดขั้นตอนคือ ๑) การประเมินภาวะผู้น าตามแนวภาวะผู้น าพิสัย
สมบูรณ์ของผู้บริหารก่อนฝึกอบรม ๒) การให้องค์ความรู้ที่จ าเป็น ๓) การสร้างแผนพัฒนาภาวะผู้น าของ
ตนเอง ๔) การฝึกปฏิบัติงานสภาพจริง และ ๕) การประเมนภาวะผู้น าตามแนวภาวะผู้น าพิสัยสมบูรณ์ของ   
ผู้อบรม  

เพลินใจีพฤกษชาติร ตน์๗๘ ได้วิจัยเรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” พบว่า 

๑) คุณลักษณะผู้น าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้น าในแต่ละบทบาท จ านวน 
๓๖ คุณลักษณะ จ าแนกเป็น ๔ ด้าน คือ คุณลักษณะผู้น าด้านการบริหารจัดการ คุณลักษณะผู้น าด้าน
วิชาชีพ คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพ  

๒) องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ ประกอบด้วย ๑) ที่มาของรูปแบบ ๒) คุณลักษณะผู้น าที่ต้อง
พัฒนา ๓) กระบวนการพัฒนา ๔) การน ารูปแบบไปใช้  

๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี ๕ 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ การประเมินความต้องการ าเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ ๒ การเตรียมการพัฒนา ขั้นที่ ๓ 
การด าเนินการพัฒนา ม ี๔ แบบย่อย (APEP Models) ได้แก่ ๑) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้านการ
บริหารจัดการ ๒) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้านวิชาชีพ ๓) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และ ๔) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพ ในแต่ละรูปแบบย่อย
ประกอบด้วยสาระส าคัญ จุดประสงค์องข่ายสารการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา วิธีการพัฒนา และขั้นที่ ๕ 

                                         
 ๗๗ประทีป บินชัย, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวภาวะผู้น าพิสัยสมบูรณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๖). 
 ๗๘เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์, “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา” ,ี วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๕๕ 
 

การประเมินผล การด าเนินการ โดยแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยแนวคิดวัตถุประสงค์ วิธีการและกิกรรมการ
พัฒนา และผลที่คาดหวัง 

นเรศีบุญช่วย๗๙ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา” 
พบว่า 

๑) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาจากองค์ประกอบทั้ง    
๘ ตัว คือ ๑)การมีความเป็นผู้น า ๒) การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ๓) การท างานเป็นทีม ๔) การมีทัศนคติด้าน
บวก ๕) การมีความสามารถในการปรับตัว ๖) การมีความรู้และความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ๗) การมี
บุคลิกภาพที่ดี และ ๘) การมีความสามารถในการสื่อสาร จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนของรัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่ ๘ จังหวัด 
ภาคตะวันออก มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และ  

๒) คู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ๘ 
องค์ประกอบ เช่นเดียวกัน ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจ านวน ๕ คนพบว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้  

สรายุทธีก นหลง๘๐ ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า 

๑) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าใฝ่บริการ จะเห็นว่า ภาวะผู้น าใฝ่บริการเป็น  
กฎธรรมชาติ เป็นหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลง ความคดของภาวะผู้น าแบบนี้เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่เกิดจากจิตใจ     
ซึ่งหาไม่ได้จากภายนอกและไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะยอมรับ  

๒) อ านาจของภาวะผู้น าใฝ่บริการจะมาจากภายในตัวบุคคล เป็นเรื่องของภายใน           
สู่ภายนอก (Inside-Out) การที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรงนั้น สิ่งหนึ่งที่ใช้
ได้ผลเสมอ คือ การด าเนินชีวิตตามหลักการ เพราะหลักการเป็นสิ่งสากล เป็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงโดยไม่ขึ้นกับ
เงื่อนไขของเวลา หรือสถานการณ์ใดๆ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง อยู่เหนือวัฒนธรรม มีอยู่ในทุกศาสนาและปรัชญา
หลักๆ ของโลก และเป็นที่ประจักษณ์ชัดในตนเอง ดังนั้นแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และรุนแรงเพียงใด แต่หากบุคคลหรือองค์กรด าเนินไปบนพ้ืนฐานของหลักการแล้ว ก็จะสามารถเอาชนะ
อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้ อีกทั้งสามารถน าพาตนหรือองค์กรให้มุ่งสู่ความมีประสิทธิผลและความยิ่งใหญ่ได้ 

วรเทพีภูมิภ กดีพรรณ๘๑ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน” พบว่า  

๑) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอน 
ประกอบด้วย ๗ ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ๑) ด้านสนับสนุนให้เกิดผู้น าตนเองโดยการ

                                         
 ๗๙นเรศ บุญช่วย, “การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
ดุษฎีบ ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์นพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖). 
 ๘๐สรายุทธ กันหลง, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” , วิทยานิพนธ์ร ฐประศาสนศาสตรดุษฎบี ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๓). 
 ๘๑วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน”, 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐). 



๕๖ 
 

สร้างทีมงาน ๒) ด้านการท าให้เป็นผู้น าตนเอง ๓) ด้านอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง 
๔) ด้านกระตุ้นให้ผู้ตามตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง  ๕) ด้านผู้น าแสดงเป็นแบบฉบับที่เป็นผู้น าตนเอง              
๖) ด้านอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการใช้รางวัลหรือต าหนิอย่างสร้างสรรค์ และ          
๗) ด้านสร้างรูปแบบความคิดทางบวก  

๒) ผู้เข้าอบรมหลังจากทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าสูงกว่าก่อนการท า
ลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ แสดงว่ารูปแบบภาวะผู้น าเหนือผู้น ามีประสิทธิภาพ  

และงานวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด ซึ่งกล่าวสรุปว่า 
คุณลักษณะของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศึกษากรณี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด มีดังนี้ คือ มีวิสัยทัศน์ (Vision) เป็น  
ผู้มองการณ์ไกล สามารถก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ มีการศึกษา (Education) ผู้น า
เป็นผู้มีการศึกษา หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีความเฉลียวฉลาด มีทักษะในการสื่อสาร และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพดี (Personality) ร่างกายสะอาดสุขภาพแข็งแรง ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และมีความอดทนต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีคุณธรรมจริยธรรม (Morality) ปฏิบัติตนเอยู่ใน
ความไม่ประมาท ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอาใจใส่ในการท างาน (Application) หมายถึง 
เป็นผู้มีความสนใจในงานที่ท า มีความกระฉับกระเฉง เป็นผู้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ เอาใจใส่ในการท างานอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย เป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นอย่างดี มีการ
ติดต่อสื่อสาร และมีวิธีการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความรับผิดชอบ 
(Responsibility) หมายถึง ความเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้
ท างานเสมอต้นเสมอปลาย มีความมุ่งมั่นจะท างานให้ส าเร็จ มีประสบการณ์ในการท างาน เข้าใจระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน กล้าตัดสินใจ และความเป็นผู้ปรารถนาที่จะท างานให้ดีมีคุณภาพ การมีส่วนร่วม 
(Participation) หมายถึง ความสามารถที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรมและงานสังคมต่างๆ มีความเชื่อและ
ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการมีความสามารถในการปรับปรุงตนให้เข้ากับบุคคลอ่ืน ๆ และมีอารมณ์ขันตามโอกาสอัน
ควร นอกจากนั้น ผู้น าต้องน าความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตน มีส านึกส่วนตน
เป็นหลักในความเป็นผู้น า ภายใต้พ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานชุมชน 

อรอนงค์ีโรจน์ว ฒนบูลย์๘๒ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม” พบว่า  
บริบทภายนอกองค์การที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการปรับทิศทางและกล

ยุทธ์ในการบริหารองค์การ กดดันให้ผู้น ามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริบทภายในองค์การด้านวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศใน
องค์การมีผลกระทบต่อบทบาทภาวะผู้น า รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ที่มี
กระบวนการชัดเจนและใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อการพัฒนานวัตกรรมโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม คือ โครงสร้างองค์การแบบทีม สร้างสายงาน 

                                         
๘๒อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”, วิทยานิพนธ์ร ฐศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, 

(บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 



๕๗ 
 

ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีการบริหารคนเก่ง และมีระบบพ่ีเลี้ยงมีการสอนงาน การมอบหมาย
โครงการ การมอบอ านาจเป็นระบบที่ส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยน าเสนอ ตัวแบบองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรมและ
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม และองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลิกภาพ         
๒) ด้านสมรรถนะ ๓) ด้านบทบาทหน้าที่ ๔) ด้านลักษณะทางสังคม เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะหลักของ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้คือ แนวทางการพัฒนาผู้น าในองค์การให้มีองค์ประกอบ
คุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในองค์การ และการศึกษาต่อในอนาคตเสนอให้มี
การศึกษาปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อองค์การนวัตกรรมและกระบวนพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม เพ่ือความ
ชัดเจนในการก าหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาผู้น าองค์การทุกระดับให้เกิดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

ตารางท่ีี๒.๑๔ีงานวิจ ยเกี่ยวก บภาวะผู้น า 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
ปรั ชญา ชุ่ มนาเสี ยว ,  
(๒๕๕๒). 

สังคมในโลกยุคปัจจุบันและโลกแห่งอนาคต เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 

ธนัสถา โรจนตระกูล, 
(๒๕๕๖). 

ผู้บริหารรุ่นใหม่สามารถพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองได้เหมาะสมซึ่งส่งผลให้
องค์การและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ สามารถพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประทีป บินชัย, (๒๕๔๖). ผู้บริหารมีระดับภาวะผู้น าอยู่ในพิสัยต่ าถึงพิสัยกลางควรมีการพัฒนา
พฤติกรรมอันเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าตามแนวภาวะผู้น าพิสัยสมบูรณ์ 

เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์, 
(๒๕๕๔). 

คุณลักษณะผู้น าด้านการบริหารจัดการคุณลักษณะผู้น าด้ านวิชาชีพ 
คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะผู้น าด้าน
บุคลิกภาพ 

นเรศ บุญช่วย, (๒๕๕๖). คู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๘ องค์ประกอบ เช่นเดียวกัน ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทาง
การศึกษาจ านวน ๕ คนพบว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้  

สรายุทธ กันหลง, 
 (๒๕๕๓). 

ภาวะผู้น าใฝ่บริการเป็นกฎธรรมชาติ เป็นหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลง ความคด
ของภาวะผู้น าแบบนี้เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่เกิดจากจิตใจ ซึ่งหาไม่ได้จากภายนอก
และไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะยอมรับ  

วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ,  
(๒๕๕๐). 

เป็นผู้มีความสนใจในงานที่ท า มีความกระฉับกระเฉง เป็นผู้มีความตื่นตัวอยู่
เสมอ เอาใจใส่ในการท างานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นอย่างดี มีการติดต่อสื่อสาร 
และมีวิธีการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์,  
(๒๕๕๐). 

บริบทภายนอกองค์การที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการปรับ
ทิศทางและกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ กดดันให้ผู้น ามุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมมากขึ้นเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเจริญเติบโต 



๕๘ 
 

(ต่อ) 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
 อย่างยั่งยืน 

๒.๕.๒ีงานวิจ ยเกี่ยวก บภาวะผู้น าตามหล กพุทธธรรม 
ไพโรจน์ีพรฟมมีเนตร๘๓ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลัก

พุทธธรรม” พบว่า  
๑) แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการ

พัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม 
ส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมายที่การ
พัฒนาปรับปรุงมนุษย์ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็นตัวตั้งใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔ เป็นหลักคิดในการ
พัฒนา และมีการคิดเชิงระบบ  

๒) ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้นจะมีสามประการ คือ (๑) ท าให้มนุษย์มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ (๒) มีจริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวิต และ (๓) พัฒนาไปสู่
ระดับสูงสุด คือ การพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง สู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ  

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ มี ๓ องค์ประกอบการพัฒนา คือ การพัฒนาระดับ
บุคคล ระดับกลุ่มและการพัฒนาในระดับองค์การ เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธมี
ปฏิสัมพันธ์กับบริบทจึงท าให้องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายขององค์การที่เศรษฐกิจแบบพอเพียง  

๔) พุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระดับเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศน์การพัฒนาที่
ประกอบด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การ
พัฒนาโลกียธรรมและกระยวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล 
และระดับองค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธได้ด้วย 

มนูญ ค นธประภา๘๔ ในงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” พบว่า  

ทัศนคติในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต โดยเฉลี่ยเห็นด้วย
กับเรื่องการเห็นคุณค่าความส าคัญและประโยชน์ในการนับถือพระพุทธศาสนา  เห็นด้วยกับกฎแห่ง
กรรม พระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกตามความเป็นจริง นิพพานเป็นภาวะที่ปราศจากกิเลสและ

                                         
 ๘๓ไพโรจน์ พรฟมมีเนตร, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์
การศึกษาศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
 ๘๔มนูญ คันธประภา, “ทัศนคติในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”, รายงานการวิจ ย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓๑.     



๕๙ 
 

เครื่องเศร้าหมอง นรกสวรรค์ เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์
ของสังคมไทยที่ควรช่วยกันบ ารุงส่งเสริมและรักษาไว ้ 

ตารางท่ีี๒.๑๕ีงานวิจ ยเกี่ยวก บภาวะผู้น าตามหล กพุทธธรรม 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
ไพโรจน์ พรฟมมีเนตร, 
(๒๕๔๙). 

แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดใน
การพัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้
และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา 

มนูญ คันธประภา, 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๓๑). 

ทัศนคติในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต 
โดยเฉลี่ยเห็นด้วยกับเรื่องการเห็นคุณค่าความส าคัญและประโยชน์ในการ
นับถือพระพุทธศาสนา เห็นด้วยกับกฎแห่งกรรม พระพุทธศาสนาสอนให้
มองโลกตามความเป็นจริง 

๒.๕.๓ีงานวิจ ยเกี่ยวก บภาวะผู้น าการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
สมบ ติีบุญเลี้ยง๘๕  ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด” 
พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม มีองค์ประกอบดังนี้  

๑) องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า
มี ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (๑) หลักการพัฒนา (๒) ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา (๓) เป้าหมายการพัฒนา  

๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า มี  ๓ 
องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. หลักการพัฒนา ใช้หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย อธิศีลสิกขา (ศีล) อธิจิตตสิกขา 
(สมาธิ) และอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) ๒. ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ปริยัติ 
(การศึกษา) ปฏิบัติ (การปฏิบัติ ศีลภาวนาและปัญญาภาวนา) และ ปฏิเวธ (ผลการการพัฒนาจากการศึกษา
และปฏิบัติ) และ ๓. เป้าหมายการพัฒนา ภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า มีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในระดับมาก และ  

๓) ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า มี
ความเป็นประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้พัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาอยู่
ในระดับมากที่สุด  

ธิติวุฒิีหม ่นมี๘๖ีได้วิจัยเรื่อง การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 
                                         
 ๘๕สมบัติ บุญเลี้ยง, “ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ศึกษากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด” , วิทยานิพนธ์ร ฐประศาสนศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๒). 
 ๘๖ ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๒๕๕๖). 



๖๐ 
 

๑) แนวคิดเก่ียวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กรพบว่า เป็นแนวคิดที่เป็นการสร้าง
ความรู้สึกของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความรักที่จะอยู่ในองค์กรและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยอาศัยองค์ประกอบในการ
สร้างความผูกพัน ๓ ด้านคือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และด้านการติดตามและประเมินผล 

๒) การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า 
ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการสร้างความผูกพันภายในองค์กร  กระบวนการ
ดังกล่าวประกอบด้วย ๓ กระบวนการคือ กระบวนการด้านการสอนงานและสนับสนุนการปฏิบัติ 
กระบวนการการมีส่วนร่วม และกระบวนการการสื่อสารทั้งสามกระบวนการนี้ เป็นกระบวนการที่
สร้างความผูกพันให้เกิดข้ึนภายในองค์กรได้ 

๓) รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่ารูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดขึ้นได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการสร้างความผูกพันด้วยตัวแบบ 
3H’s ซึ่งได้แก่ Head, Heart, Hand. 

Head ได้แก่กระบวนการร่วมคิด เป็นการร่วมกันวางแผนงานในแต่ละโครงการและ
ก าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานและสร้างระบบการติดตามผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงส าเร็จตามเป้าหมาย  

Heart ได้แก่การร่วมใจ เป็นการจัดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการคิดงาน
แบบสร้างสรรค์ ประกอบกับการท างานด้วยความซื่อสัตย์และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 

Hand ได้แก่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้ลุล่วง
ตามเป้าหมายและทันเวลา ด้วยความขยันมุ่งมั่นร่วมกันตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการชื่นชมต่อ
ความส าเร็จของทีมงานซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ให้มากที่สุด 

ตัวแบบ 3H’s นี้ สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดมีขึ้นในใจของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้
เกิดมีขึ้นในใจของพนักงานได้ 

ภาสีภาสส ทธา๘๗ีได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้าน
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 

๑) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) กฎเกณฑ์ (๒) ระเบียบ (๓) กฎหมาย  

                                         
๘๗ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๖๑ 
 

๒) การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการน า
การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) ร่วม
คิด  (๒) ร่วมท า (๓) ร่วมตรวจสอบ  

๓) การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร ด้านการน าความ
รับผิดชอบมาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ   
(๑) ความรับผิดชอบต่อตนเอง (๒) ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น (๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร  

สุรินทร์ธรีศิธรกุล๘๘ีได้วิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า 

๑) องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีน าไปใช้ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่แนวคิด
เกี่ยวกับผู้น า แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมาก
ที่สุดคือด้านหลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือหลักความคุ้มค่า ส่วนความคิดเห็นของ
ประชาชน ต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ด้านที่มากที่สุดคือ หลักนิติธรรม รองลงมาคือหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือด้านหลักการมีส่วนร่วม 

๓) แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือการพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED Model” 
ที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ Sociability มีสังคมที่ดี Human relation ผู้น าจะต้อง
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง Ability มีความรู้ ความสามารถ การใช้
สติปัญญานั้นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ Director มีศิลปะในการปกครอง คือมี
จิตส านึกเกิดขึ้นในตัวของผู้น า Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ Developer เป็นนักพัฒนามือ
อาชีพ 

ร กษาีสุดเส้นผม๘๙ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจ     
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า 

๑) องค์ประกอบของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยโดย
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ๑) ด้านกฎหมาย อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ๒) นโยบายรัฐและการเมือง 

                                         
๘๘ สุรินทร์ธร ศิธรกุล, “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบ ณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๘๙ รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบ ณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๖๒ 
 

๓) ด้านบุคลากรและส านักงานอุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ๔) ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ เพราะ การกระจายอ านาจไปสู่องค์กร
ปกครองท้องถิ่นของไทย จะส าเร็จลุล่วงได้นั้นจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง หลาย
องค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ องค์ประกอบในด้านการเมือง
และนโยบายของรัฐ องค์ประกอบในด้านงบประมาณและการเงินการคลัง และ ด้านบุคคล พ้ืนที่และ
เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า หลักอปริหานิยธรรม มาใช้กับการกระจายอ านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลักธรรมที่น ามาใช้ให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม ซึ่ง
เป็นการน าความเจริญมาสู่หมู่คณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเคารพกฎ
กติกาของส่วนรวมซึ่งเป็นธรรมที่ใช้ในการปกครอง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมในหมู่คณะ เป็น
หลักธรรมที่ใช้ส าหรับผู้น า ผู้บริหารบ้านเมือง รวมทั้งสามารถน ามาใช้กับการบริหารงานในส่วน
ท้องถิ่นได้ หากน าหลักธรรมดังกล่าวมาใช้ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความส าเร็จในการกระจาย
อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

๓) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกจากกฎหมายและนโยบายรัฐ และ
งบประมาณแล้วยังพบว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบกฎเกณฑ์ ในการกระจายอ านาจจะส่งผลดี ถ้า
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกที่ดี แต่โดยทั่วไปส่วนมากการออกกฎต่างๆ มาจากด้านบนที่ก าหนด
ระเบียบ กฎเกณฑ์ตลอดจนการให้การศึกษา ปัจจัยในด้านนี้ การให้การศึกษาเพ่ือเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ กฎหมาย กฎระเบียบและผลประโยชน์เพ่ือลดการขายสิทธิ ขายเสียงและลดการใช้อ านาจเกิน
ขอบเขตและการใช้วาทะครอบง ากฎขี่ 

ตารางท่ีี๒.๑๖ีงานวิจ ยเกี่ยวก บภาวะผู้น าการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
สมบัติ บุญเลี้ยง, 
(๒๕๕๒). 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า มีความ
เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้พัฒนา
ภาวะผู้น าทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 

ธิติวุฒิ หมั่นมี, (๒๕๕๖). พบว่า เป็นแนวคิดท่ีเป็นการสร้างความรู้สึกของข้าราชการ พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความรักที่จะ
อยู่ในองค์กรและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ภ า ส  ภ า ส สั ท ธ า , 
(๒๕๕๘). 

การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้าน
การน าการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 

สุ ริ น ท ร์ ธ ร  ศิ ธ ร กุ ล , 
(๒๕๕๗). 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล  



๖๓ 
 

(ต่อ) 

น กวิชาการ แนวคิดหล ก 
 และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

รั ก ษ า  สุ ด เ ส้ น ผ ม , 
(๒๕๕๗). 

การกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นของไทย จะส าเร็จลุล่วงได้
นั้นจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง หลายองค์ประกอบ เช่น 
องค์ประกอบด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ องค์ประกอบในด้าน
การเมืองและนโยบายของรัฐ องค์ประกอบในด้านงบประมาณและ 
การเงินการคลัง และ ด้านบุคคล พ้ืนที่และเครื่องมือต่างๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น 

ผู้วิจ ยสรุปได้ว่าี 
ภาวะผู้น า ก็คือศักยภาพของผู้น า ในการใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญา หรืออ านาจอิทธิพล

ต่างๆ ของผู้น าในการจูงใจโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน หรือชักน าพาผู้อ่ืนให้ร่วมปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้น านั้นเองที่ใช้ความรู้ความสามารถ หรือวิธีการใช้อุบาย ใช้
เทคนิคต่างๆ ในการจูงใจโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อ่ืนร่วมด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ อีกนัย
หนึ่ง ภาวะผู้น า ยังเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้น าและผู้บริหารทุกระดับ และเป็น
กลไกให้การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และความหมายของภาวะผู้น า ยังมีมากมายและแต่จะมีผู้
นิยาม ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาการที่จะเป็นผู้น าที่ดีที่มีความสามารถ ก็ต้องสร้างภาวะผู้น าให้แก่
ตัวเองโดยเริ่มพัฒนาที่จิตใจของตน และยึดหลักธรรมในการบริหารงาน และผู้น าที่มีปัญหาในการบริหารงาน
กับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากการขาดภาวะผู้น าที่ประกอบด้วยหลักธรรมเป็น
ประการส าคัญอีกด้วย 

หลักธรรมค าสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัย เป็นวิทยาศาสตร์ และ
สามารถน ามาปรับใช้ได้กับการด ารงชีวิต และการท างานในปัจจุบัน หลักผู้น าจากพระพุทธศาสนา
ประการแรก คือ บทบาทของผู้น ากับการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
จากปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ท าให้ผู้น าขององค์กรต่างๆ ต้องให้ความส าคัญกับการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยภายใต้หลักกัลยาณมิตรธรรมหรือธรรมของกัลยาณมิตร ๗ 
ประการนั้นมีอยู่ข้อหนึ่ง คือ วัตตา หรือเป็นผู้รักจักพูด โดยการที่จะเป็นนักพูดที่ดีนั้นต้องพูดให้ผู้อ่ืน
สามารถเข้าใจได ้พูดให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ หรือพูดให้ผู้อื่นช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ ไม่ใช่การพูดเพ่ือ
หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ลักษณะของนักสื่อสาร หรือนักพูดที่ดีไว้ ๔ 
ประการด้วยกัน ได้แก่ พูดแจ่มแจ้ง (อธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจน) พูดจูงใจ (พูดจนคนยอมรับและ
อยากจะลงมือท า) พูดเร้าใจ (พูดให้เกิดความคึกคัก กระตือรือร้น) และพูดให้ร่าเริง (พูดให้เกิดความร่า
เริง มีความหวัง ในผลดีและทางที่จะส าเร็จ) 

การเป็นผู้รู้จักพูดตามหลักการข้างต้นนั้น สามารถน ามาปรับใช้กับการพูดเนื่องในโอกาส
ต่างๆ ไม่จ าเป็นแต่ต้องเป็นการพูดของผู้น าเท่านั้น แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเอง ก็ต้อง
รู้จักพูดให้แจ่มแจ้ง จูงใจ เร้าใจ และร่าเริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจ กระตือรือร้น และสนใจที่จะ
เรียนหนังสือ ส าหรับตัวผู้น านั้น นอกเหนือจากการรู้จักท่ีจะพูดแล้วยังต้องรู้จักที่จะฟังด้วย โดยท่านใช้



๖๔ 
 

ค าว่า วจนักขโม แปลว่า ควรทนหรือฟังต่อถ้อยค าของคนอ่ืนด้วย ไม่ใช่ว่าเอาแต่พูดแก่เขาอย่างเดียว
โดยไม่ยอมรับฟังใคร ซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้น ถือเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายส าหรับผู้น าหลายๆ  ท่าน 
เนื่องจากผู้น าจ านวนมากมักจะชอบพูดมากกว่าฟัง โดยเฉพาะการรับฟังจากผู้ที่ต่ ากว่าหรือเป็น
ลูกน้อง นอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมว่าไว้ว่า คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลว่า รู้จักแถลงเรื่องราวต่างๆ ที่
ลึกซึ้ง โดยประเด็นหรือเรื่องราวต่างๆ ที่ส าคัญ ก็ต้องสามารถอธิบาย ท าให้ผู้ที่ร่วมงานมีความเข้าใจ 

หลักธรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่มักจะถูกน ามาโยงกับเรื่องของการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน หรือภาวะผู้น านั้นคือหลักพรหมวิหาร ๔ ประการ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่จะต้องมีอยู่
ประจ าในจิตใจ เพ่ือน าไปสู่การแสดงออกที่ดีและเหมาะสม และส าหรับตัวผู้น าแล้ว  ถ้าสามารถ
แสดงออกได้อย่างดีและเหมาะสมแล้ว ก็จะน าไปสู่ศรัทธาจากบุคคลต่างๆ  ในองค์กร และท าให้
สามารถน าพาทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได้ พรหมวิหาร ๔ นั้นประกอบด้วย เมตตา โดยมีความเป็น
มิตรไมตรีต่อผู้อื่น มีน้ าใจ ปรารถนาดีต่อผู้อื่น กรุณา คือ ความต้องการช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนพ้นจากความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน โดยเมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์นั้นผู้น าจะต้องมีกรุณา ช่วยบ าบัดทุกข์ให้ มุทิตา ก็คือ เมื่อ
พนักงาน เพื่อนร่วมงานมีความสุข ความส าเร็จมากข้ึน ผู้น าก็จะต้องพลอยยินดี ช่วยส่งเสริมสนับสนุน 
และสุดท้าย คือ อุเบกขา ก็คือ การรักษาความเป็นกลาง ไม่ล าเอียง ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง  

หลักพรหมวิหาร ๔ นั้นเป็นสิ่งที่ผู้น าควรจะยึดเป็นหลักธรรมในการบริหารงานเป็น 
ประจ าวันทั่วไป โดยเฉพาะกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ กับ
องค์กร โดยเมื่อบุคคลอ่ืนมีปัญหา มีทุกข์ เดือดร้อน ผู้น าก็ต้องมีความกรุณาที่จะแก้ไขปัญหา ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อบุคคลอ่ืนประสบความส าเร็จ มีความสุข ก็ต้องมีมุทิตา ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน 
และยินดีในความส าเร็จของผู้อื่น ในช่วงสถานการณ์ปกตินั้นก็ต้องคอยดูแล เอาใจใส่ให้บุคคลต่างๆ ใน
องค์กรมีความสุขในการท างาน และสุดท้าย ในการบริหารงานทุกอย่างผู้น าจะต้องมีและสามารถ
รักษาความเป็นกลาง ไม่ล าเอียง เข้าข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งหลักของอุเบกขานั้นจะคุมเมตตา กรุณา มุทิตา 
ไว้อีกด้วย โดยการปฏิบัติหรือช่วยเหลือผู้อื่นนั้น ก็จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่ล าเอียง 

ปัจจุบันเรารับอิทธิพลในแนวคิดทางด้านการบริหารจากโลก ตะวันตกมามากขึ้น ท าให้เรา
มักจะละเลยการน าหลักธรรมตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้กับการน าองค์กรของเรา แต่
จริงๆ แล้วการน าหลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้กับการบริหารองค์กรนั้น น่าจะ
เหมาะกับบริบทของประเทศไทยมากกว่าการน าหลักของตะวันตกมาใช้แต่เพียงอย่างเดียว  
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๒.๖ีกรอบแนวคิดในการวิจ ย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกรอบแนวคิดวิจัย 

(Conceptual Framework) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทางการ
บริหารของ กรุงเทพมหานคร และน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมทางการบริหาร
ของ กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  
 
แผนภาพที่ี๒.๓ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาวะผู้น าทางการบริหารตาม
หลักธรรม 

๑. พรหมวิหาร ๔ 
๒. สังคหวัตถุ ๔ 
๓. สัปปุริสธรรม ๗ 
๔. อิทธิบาท ๔ 

ภาวะผู้น าตามทฤษฎีเชิง
สถานการณ์ 

๑. ผู้น าแบบบงการ 
๒. ผู้น าแบบให้การสนับสนุน 
๓. ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม 
๔. ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 

 
 

   
รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร 
๑.ผู้น าแบบบงการตามหลักพรหม

วิหาร ๔ 
๒.ผู้น าแบบตามแบบสนับสนุน

ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๓.ผู้น าตามแบบให้มีส่วนร่วมตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๔.ผู้น าตามแบบมุ่งความส าเร็จ

ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
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บทที่ ๓ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นาทางการบริหาร
ของกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามภาคสนาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักพุทธธรรมในการบูรณาการหลักพุทธธรรมเ พ่ือพัฒนาภาวะผู้น า ทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๑ คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
จ านวน ๘ รูป/คน รวมทั้งการสอบถามตัวอย่าง จ านวน ๓๗๘ คน โดยการส ารวจจากตัวอย่างในพ้ืนที่
ท าวิจัย 
  โดยผู้วิจัยจะได้น าเสนอข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  ๓.๑ รูปแบบวิธีการวิจัย 
  ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลหลัก/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๓.๓ เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ๓.๕ การตรวจสอบข้อมูล 
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และสนับสนุนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน ๒๑ คน 
ผู้วิจัยไดก้ าหนดการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

๑. รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้การศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยแจกแบบสอบถามกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๓๗๘ คน 

๒. รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญ (In-depth Interview) จ านวน ๒๑ คน และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จ านวน ๘ คน 

๓.๒ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ผู้วิจัยได้ก าหนด

กรอบในการคดัเลือกผู้ให้ข้อมูลตามเทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างกันตาม
รูปแบบการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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  ๓.๒.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก
พุทธธรรมทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร โดยการแจกแบบสอบถามบุคลากรในองค์กร และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของผู้อ านวยการเขต ในกรุงเทพมหานคร ค านวณจากสูตร Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๓๗๘ คน ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

๑) ประชากร ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร มี
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๖,๙๒๗ คน ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้จ านวน ๙ เขต ได้แก ่

- เขตพระนคร - เขตปทุมวัน 
- เขตหนองจอก - เขตจตุจักร   
- เขตบางกอกน้อย - เขตบางขุนเทียน 
- เขตสายไหม                     -    เขตวังทองหลาง 
- เขตคันนายาว 

 ๒)    กลุ่ มตั วอย่ าง ได้ แก่  บุคลากรและเจ้ าหน้ าที่ ในหน่ วยงานของ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามผู้บริหาร บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ จ านวน
ทั้งสิ้น ๖,๙๒๗ คน และความเชื่อมั่น ๙๕ % โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบ Taro Yamane๑ 

    n = N 
      1+N (e)2 

 เมื่อ  n = ขนาดตัวอย่าง 
    N = ขนาดประชากร 
    e = ความคลาดเคลื่อน (เท่ากับ ๐.๐๕) 
ประชากร (ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) จ านวน ๖,๙๒๗ คน 
     6,927 
    1 + 6,927 x 0.052 

    =     ๓๗๘.๑๖๒ 
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน ๓๗๘ คน  

ตารางที ่๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับ พื้นที่เขต กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
๑.  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๔๒ 
๒.  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                     ๔๒ 
๓.  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร                     ๔๒ 
๔.  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๔๒ 
๕.  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๔๒ 
๖.  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๔๒ 

                                         
 ๑ Taro Yamane, อ้างใน ยุทธ ไกยวรรณ์, พ้ืนฐานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์นการพิมพ์, 
๒๕๓๕), หน้า ๑๐๗. 



๖๘ 
 

(ต่อ) 

ล าดับ พื้นที่เขต กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
๗.  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๔๒ 
๘.  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๔๒ 
๙.  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๔๒ 
 รวม ๓๗๘ 

 เพราะฉะนั้น : จ านวนตัวอย่างที่แจกแบบสอบถามคือ ๓๗๘ แบ่งเป็น ๙ กลุ่ม กลุ่มละ ๔๒ คน  

   ๓.๒.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการเชิงคุณภาพ ได้แก่การวิเคราะห์
เอกสาร (Document Rearch) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ท า
การวิจัย คือ หน่วยงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้หลักพุทธธรรมในการบูรณาการ หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๑ คน  
    ส าหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ านวน ๘ รูป/คน ได้แก่ นักวิชาการ ๓ คน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๑ คน สมาชิกสภาเขต ๓ คน 
และ พระสงฆ์ ๑ รูป 

ตารางที่ ๓.๒ ตารางแสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ล าดับ             ชื่อ    - สกุล ต าแหน่ง/ประสบการณ์ท างาน 
๑.  นายพีระพงศ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร มากกว่า ๑๐ ปี 
๒.  นายจักกพันธ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร มากกว่า ๑๐ ปี 
๓.  นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์ ผู้ตรวจราชการสูง มากกว่า ๑๐ ปี 
๔.  นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช 

 
ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้  
มากกว่า ๑๐ ปี 

๕.  นางสาวขนิษฐา ภานุโสภิษฐ ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร มากกว่า ๑๐ ปี 
๖.  นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคดี มากกว่า ๑๐ ปี 
๗.  นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษา มากกว่า ๑๐ ปี 
๘.  นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มากกว่า ๑๐ ปี 
๙.  ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร มากกว่า ๑๐ ปี 
๑๐.  นายสมชัย ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการเขตพระนคร มากกว่า ๑๐ ปี 
๑๑.  นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน มากกว่า ๑๐ ปี 
๑๒.  นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อ านวยการเขตจตุจักร มากกว่า ๑๐ ปี 
๑๓.  นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์ ผู้อ านวยการเขตหนองจอก มากกว่า ๑๐ ปี 
๑๔.  นายณรงค์ การุณยธร ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย มากกว่า ๑๐ ปี 

 



๖๙ 
 

(ต่อ) 

ล าดับ             ชื่อ    - สกุล ต าแหน่ง/ประสบการณ์ท างาน 
๑๕.  นายจตุรงค์ ผ่องล าเจียก ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน มากกว่า ๑๐ ปี 
๑๖.  นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อ านวยการส านักการจราจรและขนส่ง มากกว่า ๑๐ ปี 
๑๗.  พันต ารวจเอกพิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ มากกว่า ๑๐ ปี 
๑๘.  ดร.ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มากกว่า ๑๐ ปี 
๑๙.  ดร.สุรชัย แก้วคูณ อาจารย์บรรยายพิเศษ มากกว่า ๑๐ ปี 
๒๐.  ดร.เสนอ อัศวมีนตา อาจารย์บรรยายพิเศษ มากกว่า ๑๐ ปี 
๒๑.  ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล อาจารย์บรรยายพิเศษ มากกว่า ๑๐ ปี 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๘ คน 

ตารางที่ ๓.๓ ตารางแสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ล าดับ ชื่อ -                สกุล ต าแหน่ง/ประสบการณ์ท างาน 
๑.  รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.  ผศ.ดร.ธัชชนันท์   อิศรเดช ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 
๓.  ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๔.  ดร.สมชาย เวสารัชตระกุล อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
๕.  ร.ต.ประสิทธิ์  บุญคุ้ม อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร 
๖.  นางทัศนีย์ เพ็งเกิด อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร 
๗.  นายประสิทธิ์ ดินม่วง อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร 
๘.  พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Methods Research) ผู้วิจัยไดเ้ครื่องมือใน
การเก็บรวบร่วมข้อมูลทั้งหมด ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้ 

๑) เครื่องมือแบบสอบถาม จ านวน ๓๗๘ ชุด  
๒) เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จ านวน ๒๑ คน 
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๓) เครื่องมือแบสนทนากลุ่ม ๘  คน 
โดยผู้วิจัยด าเนินการการสร้างเครื่องมือเชิงผสม ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  
๑) ทบทวนทฤษฎี เอกสารและงานวัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
๒) ก าหนดประเด็นที่ใช้เป็นแนวทางแบบสอบถาม พร้อมทั้งออกแบบข้อค าถามในการเป็น

แบบสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม 
๓) ก าหนดประเด็นที่ใช้เป็นแนวทางสัมภาษณ์ พร้อมออกแบบข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ที่

สามารถปรับรายละเอียดค าถามตามความเหมาะสมได้ในขณะสัมภาษณ์ 
๔) ตรวจทานสร้างโครงแนวทางสัมภาษณ์และข้อค าถามที่ก าหนด ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในส่วนแบบสัมภาษณ์ด าเนินการดังนี้ 
๑) ตรวจสอบโดยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนกรอบแนวคิดใน

การวิจัย เพ่ือยืนยันความเที่ยงตรงและความจริงในการปฏิบัติ โดยพิจารณาทั้งบริบทและโดยรวม  
    ๒) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบและขอความ
อนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ๕ คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักธรรม เป็นผู้ประเมินความสอดคล้องของแบบ
สัมภาษณ์ตามเนื้อหา โดยได้ปรับปรุงค าถามในแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอต่างๆของผู้เชี่ยวชาญ จนมีความ
สมบูรณ์เหมาะสมก่อนน าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓.๑ เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในการแจกไปยังบุคลากรในหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๙ แห่ง ได้บุคลากร
ทั้งหมด จ านวน ๓๗๘ คน เพ่ือการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
แบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

๑) สร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่ปรากฏในงานวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการพระไตรปิฏกและผลงานวิจัยต่างๆ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๔ 
ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบปลายปิด จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ต าแหน่งหน้าที่การ
งาน จ านวน ๕ ข้อ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ration Scale) ๕ 
ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีประเด็นสอบถามดังต่อไปนี้  

(๑) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานครด้านการบริหารตนตามหลักพรหมวิหาร ๔ / ๑๒ ข้อ 

(๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานครด้านการบริหารคนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ / ๑๒ ข้อ 

(๓) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานครด้านการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ / ๒๑ ข้อ 
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(๔) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานครด้านการบริหารองค์กรตามหลักอิทธิบาท ๔ / ๑๒ ข้อ 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการตามทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์
ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ๒๐ ข้อ 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร เป็นแบบค าถาม (ปลายเปิด) 

การด าเนินการสร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณ เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง “การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร” เพ่ือรวบรวมเนื้อหาสาระ
จากการศึกษาค้นคว้าที่ได้มาดังกล่าวมาก าหนดมาเป็นกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ
เป็นข้อมูล ในการสร้างแบบสอบถามแล้วร่างแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

(๒) ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร” โดยแบบสอบถามเป็น
ค าถามประเภทค าถามปิด (Close-ended Question) และประเภทค าถามเปิด (Open – ended 
Question) ประกอบกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงเครื่องมือจากแบบสอบถามที่ได้เคยผ่านการตรวจสอบ
หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability)  

การวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) ๒  
มี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยก าหนดค่าของคะแนนดังนี้ 
  มากที่สุด   ให้  ๕ คะแนน 
  มาก   ให้  ๔ คะแนน 
  ปานกลาง  ให้  ๓ คะแนน 
  น้อย   ให้  ๒ คะแนน 
  น้อยที่สุด  ให้   ๑ คะแนน 
  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉลี่ย เป็นดังนี้ การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์ การแปลความหมายค่าคะแนนแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ๓ ดังนี้ คือ 
  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
  ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
  
                                         
 ๒ธีรยุทธ พึ่งเพียร , สถิติเบื้องต้นและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๐. 
 ๓ธานินทร์ ศิลป์จารุ,“การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วย SPSS.” (กรุงเทพมหานคร : บริษัทวี 
อินเตอร์ พริ้นท์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕๖. 
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 ๓.๓.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เครื่องการวิจัยแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยใช้แบบการสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้าง (ค าถามปลายเปิด) ในการเกบ็ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ๒๑ คน โดยมีประเด็นค าถามการวิจัย 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ได้แก่  
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่  ๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามไปตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้ 

(๑) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยจะหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุมของ
เนื้อหาที่ต้องการศึกษาจ านวน ๕ คน 

ตารางท่ี ๓.๔ แสดงตารางรายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

ล าดับ             ชื่อ    - สกุล ต าแหน่ง/ประสบการณ์ท างาน 
๑.  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  

กิตฺติปญฺโญ, ดร. 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.  ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วัดศรีสุดาราม) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.  ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าประจ าภาควิชาเศรษฐศาสร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.  ดร. ยุทธนา ปราณีต ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.  ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยมุ่งหวังได้ข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า ๐.๕ ขึ้นไปทุกข้อ 

(๒) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจาก
ข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน 
ณ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร แล้วน ามาตรวจให้คะแนน เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า          



๗๓ 
 

(Alpha-Coefficient) ของความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๖ 

(๓) การปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม การศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร” ที่ได้ทดลองใช้และปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ได้แบบสอบถาม ที่สมบูรณ์พร้อมน าไปใช้กับบุคลากรที่จะศึกษาต่อไป 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการใช้ส ารวจ (Survey Research) ได้แก่การแจก
แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของ กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์เอกสารและแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจาก
บุคลากร ข้าราชการ ผู้บริหาร ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
๓๗๘ ตัวอย่าง วิเคราะห์และประมวลผล โดยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้สถติิต่าง ๆ ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จะ
ใช้การสัมภาษณ์แบบที่ไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองของผู้อ านวยการ
หลักสูตรฯเพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆที่จะใช้ในการสัมภาษณ์
ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่อง
บันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหว 
 ๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จ านวน ๘ รูป/คน จะใช้การสนทนากลุ่ม
แบบที่ไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองของผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพ่ือ
ขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง 
และกล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  

 ๓.๕ การตรวจสอบข้อมูล 
 ๓.๕.๑ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย ๓ ชนิด ได้แก ่
  ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามน ามา
ตรวจความสมบูรณ์ของเนื้อหา และใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก 
  โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ จะกระท าไปพร้อมๆกันตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย และหลัง
เสร็จสิ้นข้อมูลภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไป
ถึงภาพถ่ายในแต่ละครั้งมาจัดหมวดหมู่แต่ละตัวแปรว่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์
สรุปผลหรือไม ่
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา ผู้วิจัยมีล าดับในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

๑. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น ามาเขียนรายงานเป็นล าดับไป  
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๒. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการน าบันทึกการสัมภาษณ์จากผู้ให้สัมภาษณ์มา
เปรียบเทียบระหว่างบุคคลแต่ละกลุ่มบุคคล จัดล าดับความส าคัญและคุณลักษณะของ
ข้อมูล 
๓. น าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่จัดล าดับความส าคัญแล้วเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎี เอกสารผลงานวิจัย เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มี
ความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันของข้อมูล 

         ๔.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆมาท าการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
และน าไปสู่การเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือแสดงความส าคัญของข้อมูลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุผลเพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์และการเขียนรายงานสรุปตีความ
ตามหลักวิชาการ เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงการใช้พุทธ
ธรรมของผู้บริหารในกรุงเทพมหานคร 
 ๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มโดยกระบวนการ (Dialectic Process ) คือวิทยาในการ
สืบค้นความรู้ความจริง เป็นวิธีการตีความหมายและวิธีสนทนาเชิงวิพากย์ หรือการโต้แย้งทางวิชาการโดยใช้
หลักตรรกศาสตร์ดั้งเดิมที่ เรียกว่า “วิภาษวิธี” และผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิ เคราะห์แบบสามเส้า 
(Triangulation Method ) คือการตรวจสอบความแตกต่างของข้อมูลหลัก ความแตกต่างของเวลาที่ได้ข้อมูล 
และความแตกต่างของสถานที่ที่ได้ข้อมูล เมื่อตรวจดูแล้วปรากฏว่าข้อมูลเป็นไปในทางทิศเดียวกันหรือ
สอดคล้องกัน จึงน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตอบโจทก์วิจัย และวัตถุประสงค์ทางการ
วิจัย 
 ๓.๕.๒ การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า  (Triangulation) 
  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

๑) การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation)  
๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator) และ 
๓) การตรวจแบบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation )  

สามารถตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
                         ๑)   การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูลจะเน้นการตรวจสอบด้านข้อมูลที่ได้จากแหล่ง
ต่างๆนั้น มีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าข้อมูลทุกแหล่งข้อมูลพบว่าไม่มีแหล่งข้อมูลค้นพบมาเหมือนกัน 
แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 
  ๒)  การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย จะเน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่าง
คนกันว่าได้ค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยหรือผู้ที่เก็บข้อมูลทุกคน พบว่า ข้อค้นพบที่
ได้มาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้อง 
  ๓) การตรวจสอบสมเส้าด้านทฤษฎี  จะเน้นการตรวจสอบ่วาถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่
หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  ถ้าผู้วิจัยพบว่าการจะน าทฤษฏีใดมา
ใช้ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้อง 

 

 



๗๕ 
 

๓.๖ การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลการใช้
สถิติค่าความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยสถิติ (t-test, ANOVA: F- test ) และ LSD. ( least- Significant Different) ดังนี้  

๑. ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage ) เพ่ือใช้อธิบายความถี่และ
ร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ ๑ ปัจจัยกลุ่มบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นใน
แต่ละด้านและสรุปในค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละกลุ่มด้วย 

๒. ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) ใช้อธิบาย
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ ๒ เป็นระดับความคิดเห็นในแต่ละ
ด้าน และสรุปในค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละกลุ่มด้วย 

๓. การทดสอบสมมติฐานด้วย t – test, ANOVA : F – test และ LSD. (Least – 
Significant Different) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่งถ้ามีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า ๐.๐๕ แสดงว่า 
Sig. มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 

๔. การทดสอบสหสัมพันธ์ (Multiple Correlation) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson s moment Correlation analysis) ส าหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรม  ส าหรับการน าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้มาแปร
ผลในรูปของความสัมพันธ์นั้นใช้เกณฑ์ เช่น ถ้าหากค่าสัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากับ ๐ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แต่ถ้าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าไม่เท่ากับ ๐ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน 
โดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ โดย
จะต้องแปรผลไปตามเกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การแปรผลระดับความสัมพันธ์
นั้นๆ  
                       ส าหรับเกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ (Correlation)  ตามเกณฑ์๔ เพ่ือใช้วัดระดับ
ความสัมพันธ์ ดังนี้ 

- ค่าสหสัมพันธ์  ๐.๐๑ – ๐.๒         มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 
- ค่าสหสัมพันธ์  ๐.๒๑ – ๐.๔๐       มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
- ค่าสหสัมพันธ์  ๐.๔๑ – ๐.๖๐       มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
- ค่าสหสัมพันธ์  ๐.๖๑ – ๐.๗๕       มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
- ค่าสหสัมพันธ์  ๐.๗๖ – ๐.๙๐       มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
- ค่าสหสัมพันธ์  ๐.๙๑ – ๑.๐๐       มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

 
 

                                         
 ๔อภินันท์ จันตะนี, การใช้สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ.(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิทักษ์อักษร จ ากัด, 
๒๕๔๙), หน้า ๗. 



๗๖ 
 

                     ๓.๖.๒  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
โดยใช้เทคนิค ๖ C ได้แก่ การจัดกรอบแนวคิด (Conceptualize) การแสดงความคิดเห็น (Commentate) 
การจัดหมวดหมู่ (Category ) การจ าแนกกลุ่ม (Classify) การจัดเนื้อหาสาระ(Content) และประเด็นส าคัญ 
(Consept) โดยจัดกระท าไปพร้อมๆกันในช่วงการด าเนินการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการจด
บันทึกย่อ และการถอดเทปบันทึกจากการสัมภาษณ์ รวมทั้งสรุปใต้ภาพถ่ายจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละท่าน พร้อมทั้งการขจัดหมวดหมู่ในแต่ละตัวแปร จนกระทั่งได้ข้อมูลครบถ้วนและเหมาะสมที่จะน าไป
สังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป 
                      ๓.๖.๓  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม  ผู้วิจัยได้วิธีการตีความและสังเคราะห์เนื้อหา (Content 
Synthesis) โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิฯที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้วิพากษ์ข้อมูลในมิติต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึก
เทป และการถอดเทปตีความหมายและการสังเคราะห์ในประเด็นต่าง เๆพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ ์ 
 



๗๗ 
 

บทที่ ๔ 
                                          ผลการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ต าแหน่งหน้าที่การงาน โดยแจกแจงตามความถี่ และค่าร้อยละ 

๔.๑.๒ ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร 

๔.๑.๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นของหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร
ของ กรุงเทพมหานคร และรูปแบบการการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของ กรุงเทพมหานคร 

๔.๑.๔ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานครกับผู้น าแบบต่างๆ 

๔.๑.๕ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ต าแหน่งหน้าที่การงาน โดยแจกแจงตามความถี่ และค่าร้อยละ 

การศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบิหารของ 
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร  (๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าทางกรบริหารของ กรุงเทพมหานคร (๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบูร
ณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น นักวิจัย
อาวุโส นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน ๒๑ คน การแจกแบบสอบถามจ านวนตัวอย่าง 
จ านวน ๓๗๘ คน แยกตามเพศ อายุ  วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑  แสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ 
 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

(n=๓๗๘) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

๓๗๘ ๑๐๐ 
เพศ 

เพศชาย 
เพศหญิง 

 
๑๔๗ 
๒๓๑ 

 
๓๘.๙ 
๖๑.๑ 

รวม ๓๗๘ ๑๐๐ 
อาย ุ

ต่ ากว่า ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

 
๔๔ 
๑๖๑ 
๙๗ 
๗๖ 

 
๑๑.๖ 
๔๒.๖ 
๒๕.๗ 
๒๐.๑ 

รวม ๓๗๘ ๑๐๐ 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

 
๔๘ 
๒๖๐ 
๗๐ 

 
๑๘.๗ 
๖๘.๘ 
๑๘.๓ 

รวม ๓๗๘ ๑๐๐ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐  
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ 
มากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป 

 
๑๐๒ 
๑๑๐ 
๑๖๖ 

 
๒๔.๖ 
๒๙.๑ 
๔๓.๙ 

รวม ๓๗๘ ๑๐๐ 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน 

ผอ. เขต 
รอง ผอ. เขต 
พนักงาน / เจ้าหน้าที่ 
อ่ืน .ๆ........ 

 
๑ 
๒ 

๓๔๐ 
๓๕ 

 
.๓ 
.๕ 

๘๙.๙ 
๙.๓ 

รวม ๓๗๘ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๓๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑ ส่วนเพศชาย จ านวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙ มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๖๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖ รองลงมาคือ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปีจ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗                  
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน ๒๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ รองลงมาคือ ปริญญาโทขึ้นไป 



๗๙ 
 

จ านวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป จ านวน ๑๖๖ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙ รองลงมาคือ ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๙.๑   มีต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙ 
รองลงมา คือ อ่ืน ๆ จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 

 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
 ด้านการบริหารตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔  

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (พรหมวิหาร ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๑. ภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔ (เมตตา) 

๑.๑ ผู้น าเป็นมิตรไมตรี มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืนและ ออก
รับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปัญหา 
๑.๒ ผู้น ามีการมอบหมายงานตรงกับความรู้ ความสามารถด้วย
ความปรารถนาดี 
๑.๓ ผู้น ารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 

 
๓.๙๔ 

 
๓.๘๙ 

 
๓.๙๒ 

 

 
.๘๑๕ 

 
.๗๘๗ 

 
.๘๐๙ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๙๒ .๗๒๘ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔  
ด้านเมตตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๒)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีข้อ ๑.๑ ผู้น าเป็นมิตร
ไมตรี มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืนและ ออกรับปัญหาที่เกิดข้ึนทุกปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๙๔) 
อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๑.๓ ผู้น ารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ด้วยความตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๒) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๑.๒ ผู้น ามีการมอบหมาย
งานตรงกับความรู้ ความสามารถด้วยความปรารถนาดี มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๙) อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 
 



๘๐ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  

 ด้านการบริหารตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔  
(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (พรหมวิหาร ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๒. ภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔ (กรุณา) 

๒.๑ ผู้น ามีการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 
เมื่อประสบปัญหาในการท างาน 
๒.๒ ผู้น ามีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน อบรม 
สัมมนา เพื่อน าความรู้มาปรับปรุงท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 
๒.๓ ผู้น าจะก าหนดวิธีการท างาน รายละเอียดของงาน ตาราง
การท างาน ตลอดจนมาตรฐานการท างานให้กับสมาชิกใน
องค์กร 

 
๓.๙๓ 

 
๓.๙๐ 

 
๓.๘๒ 

 
.๘๔๐ 

 
.๘๑๘ 

 
.๘๑๗ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๘๙ .๗๓๒ มาก 

จากตารางที่ ๔.๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔  
ด้านกรุณา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๙)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีข้อ ๒.๑ ผู้น ามีการให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อประสบปัญหาในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 
๓.๙๓) อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๒.๒ ผู้น ามีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 
เพ่ือน าความรู้มาปรับปรุงท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๐) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ 
๒.๓ ผู้น าจะก าหนดวิธีการท างาน รายละเอียดของงาน ตารางการท างาน ตลอดจนมาตรฐานการ
ท างานให้กับสมาชิกในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๒) อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  

 ด้านการบริหารตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔  
(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (พรหมวิหาร ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๓. ภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔ (มุทิตา) 

๓.๑ ผู้น ามีการแสดงความยินดีทุกครั้ งเมื่อผู้ อ่ืนได้ เลื่อน
ต าแหน่งและยอมเผชิญกับปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้น 
๓.๒ ผู้น ามีการจัดงานเพ่ือมอบรางวัลให้เป็นเกียรติในการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือผลงานที่ดี 
๓.๓ ผู้น ามีการยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความ 
ส าเร็จในด้านต่างๆ 

 
๓.๙๗ 

 
๓.๘๐ 

 
๓.๙๕ 

 
.๘๔๑ 

 
.๘๗๕ 

 
.๘๗๒ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๙๑ .๗๘๐ มาก 

จากตารางที่ ๔.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔  
ด้านมุทิตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๑)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีข้อ ๓.๑ ผู้น ามีการแสดง
ความยินดีทุกครั้งเมื่อผู้อ่ืนได้เลื่อนต าแหน่งและยอมเผชิญกับปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(  = ๓.๙๗) อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๓.๓ ผู้น ามีการยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความ 
ส าเร็จในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๕) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๓.๒ ผู้น ามีการจัดงานเพ่ือ
มอบรางวัลให้เป็นเกียรติในการปฏิบัติงานที่ดีหรือผลงานที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๐) อยู่ในระดับ
มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
 พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  

 ด้านการบริหารตน ตามหลักพรหมวิหาร ๔  
(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (พรหมวิหาร ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๔. ภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔ (อุเบกขา) 

๔.๑ ผู้น าได้วางตนยึดถือความถูกต้องดีงาม มีความซื่อสัตย์
สุจริตตั้งอยู่ในหลักธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๔.๒ ผู้น าวางใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน หรือ   
ค าติชมจากผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
๔.๓ ผู้น าสามารถควบคุมและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการ
ท างานได้เป็นอย่างด ี

 
๓.๙๑ 

 
๓.๘๕ 

 
๓.๙๓ 

 
.๘๙๓ 

 
.๘๖๗ 

 
.๘๒๔ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๙๐ .๗๙๗ มาก 

จากตารางที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร ๔  
ด้านอุเบกขา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๐)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีข้อ ๔.๓ ผู้น าสามารถ
ควบคุมและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการท างานได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๙๓) อยู่ระดับ
มาก รองลงมาข้อ ๔.๑ ผู้น าได้วางตนยึดถือความถูกต้องดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตตั้งอยู่ในหลักธรรม 
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๑) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๔.๒ ผู้น าวางใจเป็น
กลางรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน หรือ ค าติชมจากผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๕) 
อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

ตารางที่ ๔.๖ สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔  
(n=๓๗๘) 

สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๑. หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ดา้นเมตตา ๓.๙๒ .๗๒๘ มาก 
๒. หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ดา้นกรุณา ๓.๘๙ .๗๓๒ มาก 
๓. หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ดา้นมุทิตา ๓.๙๑ .๗๘๐ มาก 
๔. หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ดา้นอุเบกขา ๓.๙๐ .๗๙๗ มาก 

รวม ๓.๕๘ .๖๒๖ มาก 

จากตารางที่ ๔.๖ เป็นการสรุปค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มในระดับความคิดเห็นต่อหลักพุทธ
ธรรมตามหลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือน าไปทดสอบการเปรียบเทียบด้วยสถิติค่า t-test และ F-test 
รวมทั้งวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (multiple  correlation) ระหว่างความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๔ 
 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สังคหวัตถุ ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๑. ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (ทาน) 

๑.๑ ผู้น าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ / เครื่องใช้ 
ในการท างานเพื่อให้บุคลากรใช้ส าหรับบริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 
๑.๒ ผู้น ามีการจัดอบรมภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๑.๓ ผู้น ามีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้/ความเข้าใจในการท างานภายในองค์กร 

 
๓.๙๐ 

 
 

๓.๗๓ 
 

๓.๗๐ 
 

 
๒.๖๘๒ 

 
 

.๘๕๒ 
 

.๘๘๙ 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม ๓.๗๘ ๑.๑๓๕ มาก 

จากตารางที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
ด้านทาน เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๘)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีข้อ ๑.๑ ผู้น าให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ / เครื่องใช้ ในการท างานเพ่ือให้บุคลากรใช้ส าหรับบริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๙๐) อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๑.๒ ผู้น ามีการจัดอบรม
ภายในองค์กรเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๗๓) อยู่ในระดับมาก 
และต่ าสุดข้อ ๑.๓ ผู้น ามีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้/ความเข้าใจใน
การท างานภายในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๗๐) อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สังคหวัตถุ ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๒. ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (ปิยวาจา) 

๒.๑ ผู้น าสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีแก่
พนักงาน เป็นผู้น าที่เน้นความสัมพันธ์ 
๒.๒ ผู้น ามีจิตส านึกที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรโดยให้ค าแนะน า
ปรึกษาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 
๒.๓ ผู้น าให้ค าแนะน าด้วยถ้อยค าที่สุภาพ อ่อนหวานน่าฟังและ
เป็นประโยชน์ 

 
๓.๘๒ 

 
๓.๘๓ 

 
๓.๘๔ 

 
.๘๗๐ 

 
.๘๖๐ 

 
.๘๕๔ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๘๔ .๘๐๕ มาก 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
ด้านปิยวาจา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๔)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีข้อ ๒.๓ ผู้น าให้
ค าแนะน าด้วยถ้อยค าที่สุภาพ อ่อนหวานน่าฟังและเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๘๔) อยู่
ระดับมาก รองลงมาข้อ ๒.๒ ผู้น ามีจิตส านึกที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงานโดยให้ค าแนะน าปรึกษาด้วย
ถ้อยค าที่ไพเราะ มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๓) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๒.๑ ผู้น าสร้างโอกาสและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีแก่พนักงาน เป็นผู้น าที่เน้นความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสูง   (  = ๓.๘๒) 
อยู่ในระดับมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

ตารางที่ ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สังคหวัตถุ ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๓. ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (อัตถจริยา) 

๓.๑ ผู้น าเข้าไปสอบถามและคอยให้ความช่วยเหลือบุคลากร
ขององค์กรในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจทั้งเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัว 
๓.๒ ผู้น าดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรของ
องค์กรด้วยความเต็มใจ 
๓.๓ ผู้น าให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของบุคลากร
ด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

 
๓.๗๗ 

 
 

๓.๙๓ 
 

๓.๖๒ 

 
.๙๐๐ 

 
 

๑.๖๘๒ 
 

.๙๐๑ 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

รวม ๓.๗๘ .๙๒๔ มาก 

จากตารางที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
ด้านอัตถจริยา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๘)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีข้อ ๓.๒ ผู้น าดูแล
ช่วยเหลือเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรของหน่วยงานด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 
๓.๙๓) อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๓.๑ ผู้น าเข้าไปสอบถามและคอยให้ความช่วยเหลือบุคลากรของ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๗๗) 
อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๓.๓ ผู้น าให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของบุคลากรด้วยความ
เต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๖๒) อยู่ในระดับมาก 
 

 

 

 

 

 

 
 



๘๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สังคหวัตถุ ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๔. ภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (สมานัตตตา) 

๔.๑ ผู้น ามีความยุติธรรมต่อบุคลากรในองค์กรโดยไม่เลือกที่รัก 
มักที่ชัง 
๔.๒ ผู้น าสนองความต้องการในการท างานของบุคลากรใน
องค์กรด้วยความพึงพอใจ 
๔.๓ ผู้น ากระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความร่วมมือในการ
ตั้งเปูาหมายและสร้างกระบวนการท างานได้ 

 
๓.๗๖ 

 
๓.๗๕ 

 
๓.๘๓ 

 

 
.๙๑๑ 

 
.๘๔๔ 

 
.๘๓๑ 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๗๙ .๗๖๕ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๐  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสังคหวัตถุ 
๔  ด้านสมานัตตตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๗๙)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีข้อ ๔.๓ 
ผู้น ากระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความร่วมมือในการตั้งเปูาหมายและสร้างกระบวนการท างานได้ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๘๓) อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๔.๑ ผู้น ามีความยุติธรรมต่อบุคลากรใน
หน่วยงานโดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๗๖) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๔.๒ ผู้น า
สนองความต้องการในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานด้วยความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยสูง (  = 
๓.๗๕) อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔  
(n=๓๗๘) 

สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๑. หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ด้านทาน ๓.๗๘ ๑.๑๓๕ มาก 
๒. หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ด้านปิยวาจา ๓.๘๔ .๘๐๕ มาก 
๓. หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ อัตถจริยา ๓.๗๘ .๙๒๔ มาก 
๔. หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ สมานัตตตา ๓.๗๙ .๗๖๕ มาก 

รวม ๓.๘๐ .๗๖๖ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๑ เป็นการสรุปค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มในระดับความคิดเห็นต่อหลักพุทธ
ธรรมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือน าไปทดสอบการเปรียบเทียบด้วยสถิติค่า t-test และ F-test รวมทั้ง
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (multiple  correlation) ระหว่างความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณา 
การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม ๗) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๑. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธัรรม ๗ (ธัมมัญญุตา) 

๑.๑ ผู้น าองค์กรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระบบการบริหาร
เป็นอย่างด ี
๑.๒ ผู้น าองค์กรมีความกล้าในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ถูกต้อง
และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง 
๑.๓ ผู้น าปรับตัวตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้เสมอ 

 
๓.๙๘ 

 
๓.๙๗ 

 
๓.๙๓ 

 
.๗๙๖ 

 
.๘๓๑ 

 
.๘๒๑ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๙๖ .๗๕๑ มาก 

จากตารางที่  ๔.๑๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลัก            
สัปปุริสธรรม ๗  ด้านธัมมัญญุตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีข้อ   
๑.๑ ผู้น าองค์กรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระบบการบริหารเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   (  = ๓.๙๘) 
อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๑.๒ ผู้น าองค์กรมีความกล้าในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ถูกต้องและเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบสูง มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๗) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๑.๓ ผู้น าปรับตัวตาม
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๓) อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณา 
การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม ๗) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๒. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสัธรรม ๗ (อัตถัญญุตา) 

๒.๑ ผู้น ารู้เปูาหมายขององค์กรอย่างชัดเจนและที่มุ่งสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน 
๒.๒ ผู้น าก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารได้เอง
อย่างดี 
๒.๓ ผู้น าเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการท างาน
เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย 

 
๓.๙๒ 

 
๓.๘๙ 

 
๓.๙๓ 

 

 
.๘๑๓ 

 
.๘๐๑ 

 
.๘๕๑ 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๙๒ .๗๕๗ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗  ด้านอัตถัญญุตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีข้อ ๒.๓ 
ผู้น าเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด   (  = ๓.๙๓) อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๒.๑ ผู้น ารู้เปูาหมายขององค์กรอย่างชัดเจนและ
ที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๒) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๒.๒ 
ผู้น าก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารได้เองอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๙) อยู่ในระดับ
มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณา 
การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม ๗) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๓. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสัธรรม ๗ (อัตตัญญุตา) 

๓.๑ ผู้น าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่น่านับถือ ยกย่องของ
คนทั่วไป 
๓.๒ ผู้น าเป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
๓.๓ ผู้น าที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยจะปรึกษาหารือ และให้
โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
๓.๙๕ 

 
๓.๘๘ 

 
๓.๘๗ 

 

 
.๘๙๘ 

 
.๙๒๐ 

 
.๘๗๕ 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๙๐ .๘๔๓ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗  ด้านอัตตัญญุตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีข้อ  
๓.๑ ผู้น าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่น่านับถือ ยกย่องของคนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๙๕) อยู่
ระดับมาก รองลงมาข้อ ๓.๒ ผู้น าเป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีค่าเฉลี่ย
สูง (  = ๓.๘๘) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๓.๓ ผู้น าที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยจะปรึกษาหารือ 
และให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๗) อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณา 
การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม ๗) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๔. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสัธรรม ๗ (มัตตัญญุตา) 

๔.๑ ผู้น าเป็นผู้มีความรอบคอบในการกระท ากิจกรรมอย่ าง
เหมาะสม 
๔.๒ ผู้น าจัดสรรงบประมาณที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี
และเหมาะสม 
๔.๓ ผู้น าส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานแก่บุคลากร
ในองค์กร 

 
๓.๘๘ 

 
๓.๗๘ 

 
๓.๘๕ 

 

 
.๗๙๑ 

 
๘๒๔ 

 
.๘๔๒ 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม ๓.๘๔ .๗๕๓ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗  ด้านมัตตัญญุตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีข้อ  
๔.๑ ผู้น าเป็นผู้มีความรอบคอบในการกระท ากิจกรรมอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๘๘) อยู่
ระดับมาก รองลงมาข้อ ๔.๓ ผู้น าส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานแก่บุคลากรในองค์กร มี
ค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๕) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๔.๒ ผู้น าจัดสรรงบประมาณที่ได้รับมาพัฒนา
องค์กรได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๗๘) อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณา 
การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม ๗) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
 

๕. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสัธรรม ๗ (กาลัญญุตา) 
๕.๑ ผู้น าวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ ์
๕.๒ ผู้น ามีการล าดับขั้นตอนในการท างานได้อย่างมีแบบแผน 
๕.๓ ผู้น ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและทันตาม
ก าหนดเวลา 

 
๓.๘๗ 

 
๓.๙๑ 
๓.๙๒ 

 
.๘๒๕ 

 
.๘๐๐ 
.๘๔๑ 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม ๓.๙๐ .๗๗๑ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗  ด้านกาลัญญุตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีข้อ   
๕.๓ ผู้น ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและทันตามก าหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๙๒) อยู่
ระดับมาก รองลงมาข้อ ๕.๒ ผู้น ามีการล าดับขั้นตอนในการท างานได้อย่างมีแบบแผน มีค่าเฉลี่ยสูง  
(  = ๓.๙๑) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๕.๑ ผู้น าวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ ์มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๗) อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณา 
การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม ๗) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๖. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสัธรรม ๗ (ปริสัญญุตา) 

๖.๑ ผู้น ามีความสามารถในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์อย่างดี
ในทุกสังคม 
๖.๒ ผู้น าประเมินสถานการณ์ และเตรียมการปูองกันแก้ไขปัญหา 
และเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ทันเวลา
และสถานการณ ์
๖.๓ ผู้น าให้ความช่วยเหลือตามสภาพความเดือดร้อนของบุคคลใน
ชุมชน 

 
๓.๙๔ 

 
๓.๙๒ 

 
 

๓.๘๒ 

 
.๘๑๕ 

 
.๘๓๐ 

 
 

.๘๖๑ 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 

รวม ๓.๙๐ .๗๖๖ มาก 

จากตารางที่  ๔.๑๗  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลัก            
สัปปุริสธรรม ๗  ด้านปริสัญญุตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีข้อ  
๖.๑ ผู้น ามีความสามารถในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์อย่างดีในทุกสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๙๔) 
อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๖.๒ ผู้น าประเมินสถานการณ์ และเตรียมการปูองกันแก้ไขปัญหา และเมื่อเกิด
ปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ทันเวลาและสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๒) อยู่ใน
ระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๖.๓ ผู้น าให้ความช่วยเหลือตามสภาพความเดือดร้อนของบุคคลในชุมชน มีค่าเฉลี่ย
สูง (  = ๓.๘๒) อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณา 
การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (สัปปุริสธรรม ๗) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๗. ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสัธรรม ๗ (ปุคคลปโรปรัญญุตา) 

๗.๑ ผู้น าเป็นผู้เข้าใจและเอาใจใส่ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้
เป็นอย่างด ี
๗.๒ ผู้น าช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจของบุคลากรในองค์กรให้
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
๗.๓ ผู้น าเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
กับบุคคลในชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี 

 
๓.๘๘ 

 
๓.๘๓ 

 
๓.๙๓ 

 
.๘๔๘ 

 
.๘๓๖ 

 
.๘๒๒ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๘๙ .๗๗๓ มาก 

จากตารางที่  ๔.๑๘  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลัก            
สัปปุริสธรรม ๗  ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๘๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีข้อ ๗.๓ ผู้น าเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลในชุมชนและสังคม
ได้เป็นอย่างด ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๙๓) อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๗.๑ ผู้น าเป็นผู้เข้าใจและเอาใจใส่
ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๘) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุด     
ข้อ ๗.๒ ผู้น าช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจของบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง มีค่าเฉลี่ย
สูง (  = ๓.๘๓) อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑๙ สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗  
(n=๓๗๘) 

สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๑. หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ด้านธัมมัญญุตา ๓.๙๖ .๗๕๑ มาก 
๒. หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ด้านอัตถัญญุตา ๓.๙๒ .๗๕๗ มาก 
๓. หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ด้านอัตตัญญุตา ๓.๙๐ .๘๔๓ มาก 
๔. หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ด้านมัตตัญญุตา ๓.๘๔ .๗๕๓ มาก 
๕. หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ด้านกาลัญญุตา ๓.๙๐ .๗๗๑ มาก 
๖. หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ด้านปริสัญญุตา ๓.๙๐ .๗๖๖ มาก 
๗. หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา ๓.๘๙ .๗๗๓ มาก 

รวม ๓.๙๐ .๗๐๗ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๙ เป็นการสรุปค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มในระดับความคิดเห็นต่อหลักพุทธ
ธรรมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือน าไปทดสอบการเปรียบเทียบด้วยสถิติค่า t-test และ F-test 
รวมทั้งวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (multiple  correlation) ระหว่างความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารองค์กร ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (อิทธิบาท ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๑. ภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ) 

๑.๑ ผู้น าสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานอย่างเสมอภาค 
๑.๒ ผู้น าปรารถนาจะท าผลงานให้มีประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น 
๑.๓ ผู้น าที่ก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและ ปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน 

 
๓.๘๑ 
๔.๐๒ 
๓.๙๓ 

 
.๘๕๐ 
.๘๑๘ 
.๘๑๘ 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๓.๙๓ .๗๕๔ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔  
ด้านฉันทะ เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีข้อ ๑.๒ ผู้น าปรารถนาจะ
ท าผลงานให้มีประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๐๒) อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๑.๓ ผู้น าที่
ก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและ ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน มีค่าเฉลี่ย
สูง (  = ๓.๙๓) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๑.๑ ผู้น าสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานอย่างเสมอ
ภาค มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๘๑) อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารองค์กร ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (อิทธิบาท ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๒. ภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔ (วิริยะ) 

๒.๑ ผู้น ามีความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
๒.๒ ผู้น ามีความขยันหมั่นเพียรและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
๒.๓ ผู้น ามีการก าหนดเปูาหมายการท างานอย่างชัดเจน 

 
๓.๙๖ 
๔.๐๐ 
๓.๙๕ 

 
.๗๙๘ 
.๘๐๗ 
.๘๓๔ 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๓.๙๗ .๗๖๒ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔  
ด้านวิริยะ เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีข้อ ๒.๒ ผู้น ามีความ
ขยันหมั่นเพียรและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๐๐) อยู่ระดับมาก รองลงมาข้อ ๒.๑ 
ผู้น ามีความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๖) อยู่ในระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๒.๓ 
ผู้น ามีการก าหนดเปูาหมายการท างานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูง (  = ๓.๙๕) อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

ตารางที่ ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทาการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารองค์กร ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (อิทธิบาท ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๓. ภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔ (จิตตะ) 

๓.๑ ผู้น ามีจิตใจที่แน่วแน่ไม่ฝักใฝุฝุายใดฝุายหนึ่ง 
๓.๒ ผู้น ามีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
๓.๓ ผู้น าสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรในองค์กรในการ
บรรลุเปูาหมาย 

 
๓.๘๓ 
๓.๙๐ 
๓.๙๗ 

 

 
.๘๙๑ 
.๘๒๐ 
.๘๐๔ 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๓.๙๑ .๗๗๘ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔  
ด้านจิตตะ เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีข้อ ๓.๓ ผู้น าสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรในองค์กรในการบรรลุเปูาหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๙๗) อยู่ระดับมาก 
รองลงมาข้อ ๓.๒ ผู้น ามีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูง ( = ๓.๙๐) อยู่ในระดับมาก 
และต่ าสุดข้อ ๓.๑ ผู้น ามีจิตใจที่แน่วแน่ไม่ฝักใฝุฝุายใดฝุายหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยสูง ( = ๓.๘๓) อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารองค์กร ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

(n=๓๗๘) 

ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม (อิทธิบาท ๔) 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๔. ภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔ (วิมังสา) 

๔.๑ ผู้น าทบทวนปัญหาและข้อบกพร่องขององค์กรอยู่เสมอ 
๔.๒ ผู้น ามีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และ สามารถปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
๔.๓ ผู้น าให้อิสระในการท างานแก่บุคลากรในองค์กรอย่างเต็มที่ 

 
๓.๙๐ 
๓.๙๒ 

 
๓.๘๙ 

 
.๘๓๔ 
.๘๒๒ 

 
.๘๒๔ 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม ๓.๙๑ .๗๖๘ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักอิทธิบาท ๔  
ด้านวิมังสา เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๙๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีข้อ ๔.๒ ผู้น ามีการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา และ สามารถปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๙๒) อยู่ระดับมาก 
รองลงมาข้อ ๔.๑ ผู้น าทบทวนปัญหาและข้อบกพร่องขององค์กรอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูง ( = ๓.๙๐) อยู่ใน
ระดับมาก และต่ าสุดข้อ ๔.๓  ผู้น าให้อิสระในการท างานแก่บุคลากรในองค์กรอย่างเต็มที่  มีค่าเฉลี่ยสูง 
(  = ๓.๘๙) อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ 
(n=๓๗๘) 

สรุปความคิดเห็นต่อหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปรผล 
๑. หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ ๓.๙๓ .๗๕๔ มาก 
๒. หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ ๓.๙๗ .๗๖๒ มาก 
๓. หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ ๓.๙๑ .๗๗๘ มาก 
๔. หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา ๓.๙๑ .๗๖๘ มาก 

รวม ๓.๙๓ .๗๒๔ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๔ เป็นการสรุปค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มในระดับความคิดเห็นต่อหลักพุทธ
ธรรมตามหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือน าไปทดสอบการเปรียบเทียบด้วยสถิติค่า t-test และ F-test รวมทั้ง
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (multiple  correlation) ระหว่างความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

ตอนที่ ๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นของหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานครที่มีต่อ รูปแบบการการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้  
แสดงในตารางท่ี ๔.๒๕ – ๔.๕๖ 

 H0 : ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๒๕ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรม  
 เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร   
  ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๗๘) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ชาย (n = ๑๔๗) หญิง (n = ๒๓๑) 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 
๑. ด้านเมตตา ๓.๙๓ .๗๗๖ ๓.๙๑ .๖๙๗ .๒๐๑ .๘๔๑ 
๒. ด้านกรุณา ๓.๘๗ .๘๖๗ ๓.๙๐ .๖๘๒ -.๔๐๒ .๖๘๘ 
๓. ด้านมุทิตา ๓.๘๗ .๘๒๕ ๓.๙๔ .๗๕๑ -.๙๐๖ .๓๖๕ 
๔. ด้านอุเบกขา ๓.๘๔ .๘๔๖ ๓.๙๔ .๗๖๔ -๑.๒๒๑ .๒๒๓ 

รวม ๓.๘๗ .๘๒๙ ๓.๙๒ .๗๒๔ -.๕๘๒ .๕๒๙ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ ซึ่ง
ค่า Sig.มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ ทั้ง ๔ ด้าน แสดงว่าระดับความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๖ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านเมตตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๗๖๘ 
๑๙๗.๐๒๓ 
๑๙๙.๗๙๑ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๙๒๓ 

.๕๒๗ 
๑.๗๕๒ .๑๕๖ 

๒. ด้านกรุณา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๓๔๐ 
๑๙๙.๘๔๕ 
๒๐๒.๑๘๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๗๘๐ 

.๕๓๔ 
๑.๔๕๙ .๒๒๕ 

๓. ด้านมุทิตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๓๖๗ 
๒๒๗.๑๓๘ 
๒๒๙.๕๐๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๗๘๙ 

.๖๐๗ 
๑.๒๙๙ .๒๗๕ 

๔. ด้านอุเบิกขา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๔๙๖ 
๒๓๘.๒๓๙ 
๒๓๙.๗๓๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๔๙๙ 

.๖๓๗ 
.๗๘๓ .๕๐๔ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๖ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านเมตตา (.๑๕๖) , ด้านกรุณา (.๒๒๕) ด้านมุทิตา (.๒๗๕) และ ด้านอุเบกขา        
(.๕๐๔) แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอายตุ่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไมแ่ตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 (n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านเมตตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๕๙๘ 
๑๙๕.๑๙๓ 
๑๙๙.๗๙๑ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๕๓๓ 
.๕๒๒ 

๒.๙๓๗ .๐๓๓* 

๒. ด้านกรุณา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๖๙๗ 
๑๙๘.๔๘๗ 
๒๐๒.๑๘๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๒๓๒ 
.๕๓๑ 

๒.๓๒๒ .๐๗๕ 

๓. ด้านมุทิตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๘๗๕ 
๒๒๕.๖๓๐ 
๒๒๙.๕๐๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๒๙๒ 
.๖๐๓ 

๒.๑๔๑ .๐๙๕ 

๔. ด้านอุเบิกขา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๑๐๖ 
๒๓๓.๖๒๙ 
๒๓๙.๗๓๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๒.๐๓๕ 
.๖๒๕ 

๓.๒๕๘ .๐๒๒* 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๗ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๒ ด้าน คือ ด้านกรุณา (.๐๗๕) , ด้านมุทิตา (.๐๙๕) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ส่วนค่า Sig ที่มีค่าน้อยกว่าค่านัยสถิตทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕  ทั้ง ๒ ด้าน คือ 
ด้านเมตตา (.๐๓๓) และ ด้านอุเบกขา (.๐๒๒) แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Fisher’s Least – 
significant different) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

ตารางที่ ๔.๒๘ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ด้านเมตตา   จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๘ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการ  
บูรณาการหลักพุทธธรรมเ พ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในกรุงเทพมหานคร ด้านเมตตา น้อยกว่า (-.๐๖๐) ระดับปริญญาตรี แต่มีความคิดเห็นมากกว่า       
(.๖๓๐) ระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่วนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกว่า (.๖๙๐) 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 

ตารางที่ ๔.๒๙ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ด้านอุเบกขา   จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๙ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านอุเบกขา 
น้อยกว่า (-.๑๕๐) ระดับปริญญาตรี แต่มีความคิดเห็นมากกว่า (.๓๕๐) ระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่วน
วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกว่า (.๕๐๐) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 

 
 
 

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

๓.๘๓* ๓.๘๙* ๓.๒๐* 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๓* - -.๐๖๐* .๖๓๐* 

ปริญญาตรี ๓.๘๙* - - .๖๙๐* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๓.๒๐* - - - 

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

๓.๗๓* ๓.๘๘* ๓.๓๘* 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๗๓* - -.๑๕๐* .๓๕๐* 

ปริญญาตรี ๓.๘๘* - - .๕๐๐* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๓.๓๘* - - - 



๑๐๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๐ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 (n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านเมตตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๓๕๖ 
๑๙๖.๔๓๕ 
๑๙๙.๗๙๑ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๑๑๙ 
.๕๒๕ 

๒.๑๓๐ .๐๙๖ 

๒. ด้านกรุณา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๘๒๒ 
๑๙๙.๓๖๓ 
๒๐๒.๑๘๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๙๔๑ 

.๕๓๓ 
๑.๗๖๔ .๑๕๔ 

๓. ด้านมุทิตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๗๔๙ 
๒๒๘.๗๕๖ 
๒๒๙.๕๐๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๒๕๐ 
๖๑๒ 

.๔๐๘ .๗๔๗ 

๔. ด้านอุเบกขา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๐๓๗ 
๒๓๕.๖๙๙ 
๒๓๙.๗๓๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๓๔๖ 
.๖๓๐ 

๒.๑๓๕ .๐๙๕ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๓๐ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านเมตตา (.๐๙๖) , ด้านกรุณา (.๑๕๔) ด้านมุทิตา (.๗๔๗) และ ด้านอุเบกขา (.๐๙๕) 
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่าง
กัน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๑ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านพรหมวิหาร ๔ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 

 (n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านเมตตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๖๖๗ 
๑๙๗.๑๒๔ 
๑๙๙.๗๙๑ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๘๘๙ 

.๕๒๗ 
๑.๖๘๗ .๑๖๙ 

๒. ด้านกรุณา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๐๓๒ 
๑๙๙.๑๕๓ 
๒๐๒.๑๘๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๐๑๑ 
.๕๓๒ 

๑.๘๙๘ .๑๒๙ 

๓. ด้านมุทิตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๘๒๙ 
๒๒๘.๖๗๖ 
๒๒๙.๕๐๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๒๗๖ 

.๖๑๑ 
.๔๕๒ .๗๑๖ 

๔. ด้านอุเบกขา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๗๙๘ 
๒๓๗.๙๓๗ 
๒๓๙.๗๓๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๙๙ 

.๖๓๖ 
.๙๔๒ .๔๒๐ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕.๔๓๗ 

 จากตารางที่ ๔.๓๑ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านเมตตา (.๑๖๙) , ด้านกรุณา (.๑๒๙) ด้านมุทิตา (.๗๑๖) และ ด้านอุเบกขา (.๔๒๐) 
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งหน้าที่การงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่าง
กัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรม  
 เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร   
 ด้านสังคหวัตถุ  ๔ จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๗๘) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ชาย (n = ๑๔๗) หญิง (n = ๒๓๑) 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 
๑. ด้านทาน ๓.๗๗ ๑.๕๓ ๓.๗๙ .๗๘๘ -.๑๓๔ .๘๙๓ 
๒. ด้านปิยวาจา ๓.๗๙ .๘๖๐ ๓.๘๖ .๗๖๙ -.๘๘๕ .๓๗๗ 
๓. ด้านอัตถจริยา ๓.๗๑ .๘๘๔ ๓.๘๒ .๙๖๘ -๑.๑๔๒ .๒๕๔ 
๔. ด้านสมานัตตตา ๓.๗๖ .๘๘๗ ๓.๘๑ .๗๔๘ -.๖๒๔ .๕๓๓ 

รวม ๓.๗๕ ๑.๐๔ ๓.๘๒ .๘๑๘ -.๖๙๖ .๕๑๔ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๓๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ ซึ่ง
ค่า Sig.มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ ทั้ง ๔ ด้าน แสดงว่าระดับความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๓ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านทาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๓๓๐ 
๔๘๕.๒๑๕ 
๔๘๕.๕๔๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๑๑๐ 
๑.๒๙๗ 

.๐๘๕ .๙๖๘ 

๒. ด้านปิยวาจา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๔๕๗ 
๒๔๓.๐๔๒ 
๒๔๔.๔๙๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๔๘๖ 

.๖๕๐ 
.๗๔๗ .๕๒๔ 

๓. ด้านอัตถจริยา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๕๔๓ 
๓๑๙.๔๕๗ 
๓๒๒.๐๐๐ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๘๔๘ 

.๘๕๔ 
.๙๙๒ .๓๙๖ 

๔. ด้านสมานัตตตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๘๑๕ 
๒๔๒.๑๑๒ 
๒๔๓.๙๒๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๖๐๕ 

.๖๔๗ 
.๙๓๕ .๔๒๔ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๓๓ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านทาน (.๙๖๘) , ด้านปิยวาจา (.๕๒๔) ด้านอัตถจริยา (.๓๙๖) และ ด้านสมานัตตตา        
(.๔๒๔) แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอายตุ่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๔ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านทาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๐๙๕ 
๔๗๙.๔๕๐ 
๔๘๕.๕๔๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๒.๐๓๒ 
๑.๒๘๒ 

๑.๕๘๕ .๑๙๓ 

๒. ด้านปิยวาจา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๖๒๕ 
๒๓๗.๘๗๔ 
๒๔๔.๔๙๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๒.๒๐๘ 
.๖๓๖ 

๓.๔๗๒ .๐๑๖* 

๓. ด้านอัตถจริยา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๒๑๓ 
๓๑๕.๗๘๗ 
๓๒๒.๐๐๐ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๒.๐๗๑ 
.๘๔๔ 

๒.๔๕๓ .๐๖๓ 

๔. ด้านสมานัตตตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๓๒๖ 
๒๔๑.๖๐๒ 
๒๔๓.๙๒๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๗๗๕ 

.๖๔๖ 
๑.๒๐๐ .๓๑๐ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๓๔ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้  α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านทาน (.๑๙๓) , ด้านอัตถจริยา (.๐๖๓) และ ด้านสมานัตตตา (.๓๑๐) แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนค่า Sig ที่มีค่าน้อยกว่าค่านัยสถิตทางสถิติที่ก าหนดไว้ 
α=๐.๐๕  ทั้ง ๑ ด้าน คือ ด้านปิยวาจา (.๐๑๖) แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Fisher’s Least – 
significant different) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓๕ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ด้านปิยวาจา   จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๓๕ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางกการบริหารของกรุงเทพมหานคร ด้านปิยวาจา 
น้อยกว่า (-.๑๖๐) ระดับปริญญาตรี แต่มีความคิดเห็นมากกว่า (.๖๗๐) ระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่วน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกว่า (.๘๓๐) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

๓.๖๗* ๓.๘๓* ๓.๐๐* 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๖๗* - -.๑๖๐* .๖๗๐* 

ปริญญาตรี ๓.๘๓* - - .๘๓๐* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๓.๐๐* - - - 



๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๖ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามรายได้ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านทาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๘๘๖ 
๔๘๔.๖๕๙ 
๔๘๕.๕๔๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๒๙๕ 
๑.๒๙๖ 

 

.๒๒๘ .๘๗๗ 

๒. ด้านปิยวาจา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๘๒๙ 
๒๔๐.๖๗๐ 
๒๔๔.๔๙๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๒๗๖ 
.๖๔๔ 

๑.๙๘๓ .๑๑๖ 

๓. ด้านอัตถจริยา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๐๐๑ 
๓๒๐.๙๙๙ 
๓๒๒.๐๐๐ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๓๓๔ 

.๘๕๘ 
.๓๘๙ .๗๖๑ 

๔. ด้านสมานัตตตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๔๐๔ 
๒๔๑.๕๒๓ 
๒๔๓.๙๒๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๘๐๑ 

.๖๔๖ 
๑.๒๔๑ .๒๙๕ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๓๖ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านทาน (.๘๗๗) , ด้านปิยวาจา (.๑๑๖) ด้านอัตถจริยา (.๗๖๑) และ ด้านสมานัตตตา 
(.๒๙๕) แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านสังคหวัตถุ ๔ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านทาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๖๙๗ 
๔๘๓.๘๔๘ 
๔๘๕.๕๔๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๖๖ 
๑.๒๙๔ 

.๔๓๗ .๗๒๖ 

๒. ด้านปิยวาจา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๒๑๖ 
๒๔๒.๒๘๓ 
๒๔๔.๔๙๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๗๓๙ 

.๖๔๘ 
๑.๑๔๐ .๓๓๓ 

๓. ด้านอัตถจริยา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๖๑๘ 
๓๑๙.๓๘๒ 
๓๒๒.๐๐๐ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๘๗๓ 

.๘๕๔ 
๑.๐๒๒ .๓๘๓ 

๔. ด้านสมานัตตตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๒๘๐ 
๒๔๐.๖๔๗ 
๒๔๓.๙๒๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๐๙๓ 
.๖๔๓ 

๑.๖๙๙ .๑๖๗ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๓๗ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านทาน (.๗๒๖) , ด้านปิยวาจา (.๓๓๓) ด้านอัตถจริยา (.๓๘๓) และ ด้านสมานัตตตา 
(.๑๖๗) แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งหน้าที่การงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็น 
ไม่แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๘ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรม  
 เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร   
 ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๗๘) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ชาย (n = ๑๔๗) หญิง (n = ๒๓๑) 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 
๑. ด้านธัมมัญญุตา ๓.๘๙ .๘๕๓ ๔.๐๑ .๖๗๗ -๑.๕๒๑ .๑๒๙ 
๒. ด้านอัตถัญญุตา ๓.๘๗ .๘๕๓ ๓.๙๕ .๖๙๐ -.๙๒๑ .๓๕๘ 
๓. ด้านอัตตัญญุตา ๓.๘๕ .๙๔๓ ๓.๙๔ .๗๗๓ -.๙๙๔ .๓๒๑ 
๔. ด้านมัตตัญญุตา ๓.๘๐ .๘๓๖ ๓.๘๗ .๖๙๗ -.๘๒๙ .๔๐๗ 
๕. ด้านกาลัญญุตา ๓.๘๓ .๘๗๒ ๓.๙๕ .๖๙๗ -๑.๕๑๘ .๑๓๐ 
๖. ด้านปริสัญญุตา ๓.๙๓ .๘๓๖ ๓.๙๔ .๗๑๖ -๑.๓๐๐ .๑๙๔ 
๗. ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา ๓.๘๔ .๘๓๔ ๓.๙๒ .๗๓๑ -.๙๙๔ .๓๒๑ 

รวม ๓.๘๕ .๘๖๑ ๓.๙๔ .๗๑๒ -๑.๑๕๔ .๒๖๖ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๓๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ ซึ่ง
ค่า Sig.มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ ทั้ง ๔ ด้าน แสดงว่าระดับความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๙ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านธัมมัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๕๗๗ 
๒๑๑.๒๘๖ 
๒๑๒.๘๖๓ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๒๖ 

.๕๖๕ 
.๙๓๐ .๔๒๖ 

๒. ด้านอัตถัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๘๗๔ 
๒๑๕.๓๖๑ 
๒๑๖.๒๓๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๒๙๑ 

.๕๗๖ 
.๕๐๖ .๖๗๘ 

๓. ด้านอัตตัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๘๑๗ 
๒๖๖.๒๒๘ 
๒๖๘.๐๔๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๖๐๖ 

.๗๑๒ 
.๘๕๑ .๔๖๗ 

๔. ด้านมัตตัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๑๕๓ 
๒๑๓.๘๖๗ 
๒๑๔.๐๒๐ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๐๕๑ 

.๕๗๒ 
.๐๘๙ .๙๖๖ 

๕. ด้านกาลัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๘๖๒ 
๒๒๒.๑๓๖ 
๒๒๓.๙๙๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๖๒๑ 

.๕๙๔ 
๑.๐๔๕ .๓๗๒ 

๖. ด้านปริสัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๒๐๔ 
๒๑๙.๙๐๙ 
๒๒๑.๑๑๓ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๔๐๑ 

.๕๘๘ 
.๖๘๒ .๕๖๓ 

๗. ด้านปุคคลปโร 
ปรัญญุตา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๔๒๙ 
๒๒๑.๕๖๙ 
๒๒๔.๙๙๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๑๔๓ 
.๕๙๒ 

๑.๙๒๙ .๑๒๔ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๓๙ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๗ ด้าน คือ ด้านธัมมัญญุตา (.๔๒๖) , ด้านอัตถัญญุตา (.๖๗๘) ด้านอัตตัญญุตา (.๔๖๗) ,        
ด้านมัตตัญญุตา (.๙๙๖) , ด้านกาลัญญุตา (.๓๗๒) , ด้านปริสัญญุตา (.๕๖๓) และ ด้านปุคคลป
โรปรัญญุตา (.๑๒๔) แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็น          
ไมแ่ตกต่างกัน  



๑๑๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๐ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านธัมมัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๕.๖๒๖ 
๒๐๗.๒๓๗ 
๒๑๒.๘๖๓ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๘๗๕ 
.๕๕๔ 

๓.๓๘๔ .๐๑๘* 

๒. ด้านอัตถัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๐๕๔ 
๒๑๐.๑๘๒ 
๒๑๖.๒๓๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๒.๐๑๘ 
.๕๖๒ 

๓.๕๙๑ .๐๑๔* 

๓. ด้านอัตตัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๓๘๕ 
๒๖๑.๖๖๐ 
๒๖๘.๐๔๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๒.๑๒๘ 
.๗๐๐ 

๓.๐๔๒ .๐๒๙* 

๔. ด้านมัตตัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๘๓๗ 
๒๐๙.๑๘๓ 
๒๑๔.๐๒๐ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๖๑๒ 
.๕๕๙ 

๒.๘๘๓ .๐๓๖* 

๕. ด้านกาลัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๒๒๘ 
๒๑๙.๗๗๑ 
๒๒๓.๙๙๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๔๐๙ 
.๕๘๘ 

๒.๓๙๘ .๐๖๘ 

๖. ด้านปริสัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๕๓๘ 
๒๑๔.๕๗๕ 
๒๒๑.๑๑๓ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๒.๑๗๙ 
.๕๗๔ 

๓.๗๙๘ .๐๑๐* 

๗. ด้านปุคคลปโร 
ปรัญญุตา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๗.๐๕๓ 
๒๑๗.๙๔๔ 
๒๒๔.๙๙๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๒.๓๕๑ 
.๕๘๓ 

๔.๐๓๕ .๐๐๘* 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๐ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้  α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๑ ด้าน คือ ด้านกาลัญญุตา (.๐๖๘) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วน
ค่า Sig ที่มีค่าน้อยกว่าค่านัยสถิตทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕  ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านธัมมัญญุตา      
(.๐๑๘) , ด้านอัตถัญญุตา (.๐๑๔) , ด้านอัตตัญญุตา (.๐๒๙) , ด้านมัตตัญญุตา (.๐๓๖) , ด้านปริสัญญุ
ตา (.๐๑๐) และ ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา (.๐๐๘) แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง วุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ



๑๑๗ 
 

บริหารของกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Fisher’s 
Least – significant different) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๔๑ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านธัมมัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๑ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดั บความคิดเห็น            
ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ด้านธัมมัญญุตา น้อยกว่า (-.๑๑๐) ระดับปริญญาตรี แต่มีความคิดเห็นมากกว่า (..๐๕๐) ระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป ส่วนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกว่า (.๑๖๐) วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทข้ึนไป 

ตารางท่ี ๔.๔๒ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านอัตถัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๒ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านอัตถัญญุตา 
น้อยกว่า (-.๑๐๐) ระดับปริญญาตรี แต่มีความคิดเห็นมากกว่า (.๕๗๐) ระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่วน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกว่า (.๖๗๐) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

๓.๘๒* ๓.๙๓* ๓.๗๗* 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๒* - -.๑๑๐* .๐๕๐* 

ปริญญาตรี ๓.๙๓* - - .๑๖๐* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๓.๗๗* - - - 

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

๓.๘๐* ๓.๙๐* ๓.๒๓* 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๐* - -.๑๐๐* .๕๗๐* 

ปริญญาตรี ๓.๙๐* - - .๖๗๐* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๓.๒๓* - - - 



๑๑๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๓ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ  
 กรุงเทพมหานคร ด้านอัตตัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๓ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ด้านอัตตัญญุตา 
มากกว่า (.๖๕๐) ระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่วนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกว่า  
(.๖๒๐) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 

ตารางท่ี ๔.๔๔ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านมัตตัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๔ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ด้านมัตตัญญุตา 
น้อยกว่า (-.๑๐๐) ระดับปริญญาตรี แต่มีความคิดเห็นมากกว่า (.๗๖๐) ระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่วน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกว่า (.๘๖๐) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 

 
 
 
 

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

๓.๘๘* ๓.๘๕* ๓.๒๓* 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๘* - - .๖๕๐* 

ปริญญาตรี ๓.๘๕* - - .๖๒๐* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๓.๒๓* - -  

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

๓.๗๔* ๓.๘๔* ๒.๙๘* 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๗๔* - -.๑๐๐* .๗๖๐* 

ปริญญาตรี ๓.๘๔* - - .๘๖๐* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๒.๙๘* - - - 



๑๑๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๕ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านปริสัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๕ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านปริสัญญุตา 
มากกว่า (.๙๙๐) ระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่วนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นมากกว่า 
(๑.๐๒) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 

ตารางท่ี ๔.๔๖ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
 กรุงเทพมหานคร ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๖ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ด้านปุคคลป-
โรปรัญญุตา มากกว่า (.๙๗๐) ระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่วนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นมากกว่า  (๑.๐๐) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 

 
 
 
 

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

๓.๘๕* ๓.๘๘* ๒.๘๖* 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๕* - - .๙๙๐* 

ปริญญาตรี ๓.๘๘* - - ๑.๐๒* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๒.๘๖* - - - 

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึนไป 

๓.๘๓* ๓.๘๖* ๒.๘๖* 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๓* - - .๙๗๐* 

ปริญญาตรี ๓.๘๖* - - ๑.๐๐* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๒.๘๖* - - - 



๑๒๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๗ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านธัมมัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๕.๑๒๘ 
๒๐๗.๗๓๕ 
๒๑๒.๘๖๓ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๗๐๙ 
.๕๕๕ 

๓.๐๗๗ .๐๒๘* 

๒. ด้านอัตถัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๕.๖๘๘ 
๒๑๐.๕๔๘ 
๒๑๖.๒๓๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๘๙๖ 
.๕๖๓ 

๓.๓๖๘ .๐๑๙* 

๓. ด้านอัตตัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๕๐๗ 
๒๖๔.๕๓๘ 
๒๖๘.๐๔๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๑๖๙ 
.๗๐๗ 

๑.๖๕๓ .๑๗๗ 

๔. ด้านมัตตัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๕๓๒ 
๒๑๐.๔๘๘ 
๒๑๔.๐๒๐ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๑๗๗ 
.๕๖๓ 

๒.๐๙๒ .๑๐๑ 

๕. ด้านกาลัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๕.๑๙๔ 
๒๑๘.๘๐๕ 
๒๒๓.๙๙๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๗๓๑ 
.๕๘๕ 

๒.๙๕๙ .๐๓๒* 

๖. ด้านปริสัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๐๐๐ 
๒๑๘.๑๑๒ 
๒๒๑.๑๑๓ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๐๐๐ 
.๕๘๓ 

๑.๗๑๕ .๑๖๓ 

๗. ด้านปุคคลปโร 
ปรัญญุตา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๕๔๑ 
๒๒๓.๔๕๖ 
๒๒๔.๙๙๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๑๔ 

.๕๙๗ 
.๘๖๐ .๔๖๒ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๗ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้  α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านอัตตัญญุตา (.๑๗๗) , ด้านมัตตัญญุตา (.๑๐๑) , ด้านปริสัญญุตา (.๑๖๓) และ 
ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา (.๔๖๒) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนค่า Sig 
ที่มีค่าน้อยกว่าค่านัยสถิตทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕  ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านธัมมัญญุตา (.๐๒๘) , ) 
ด้านอัตถัญญุตา (.๐๑๙) และด้านกาลัญญุตา (.๐๓๒) แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า



๑๒๑ 
 

ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD 
(Fisher’s Least – significant different) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๔๘ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ  
 กรุงเทพมหานคร ด้านธัมมัญญุตา  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๘ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ มีระดับความคิดเห็น
ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ด้านธัมมัญญุตา น้อยกว่า (-.๑๕๐) ช่วงรายได้ค่าเฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ และมีความ
คิดเห็นน้อยกว่า (-.๓๐๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไปส่วนช่วงรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ มีความคิดเห็นน้อยกว่า (-.๑๒๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - 
๒๐,๐๐๐ และมีความคิดเห็นน้อยกว่า (-.๒๗๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป 
ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ มีความคิดเห็นน้อยกว่า (-.๑๕๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ค่าเฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ 

มากกว่า 
๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป 

๓.๗๘* ๓.๘๑* ๓.๙๓* ๔.๐๘* 
ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ ๓.๗๘* - - -.๑๕๐* -.๓๐๐* 

๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ ๓.๘๑* - - -.๑๒๐* -.๒๗๐* 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ๓.๙๓* - - - -.๑๕๐* 
มากกว่า ๒๐,๐๐๑  

ขึ้นไป 
๔.๐๘* - - - - 



๑๒๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๙ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ด้านอัตถัญญุตา  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๙ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ มีระดับความคิดเห็น
ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ด้านอัตถัญญุตา น้อยกว่า (-.๓๑๐) ช่วงรายได้ค่าเฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ และมีความ
คิดเห็นมากกว่า (.๑๖๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ส่วนช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ มีความคิดเห็น น้อยกว่า (-.๑๕๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ และมีความคิดเห็นน้อยกว่า (-.๓๑๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป 
ส่วนช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ และมีความคิดเห็นน้อยกว่า  (-.๑๖๐) ช่วงรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ค่าเฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ 

มากกว่า 
๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป 

๔.๐๔* ๓.๗๓* ๓.๘๘* ๔.๐๔* 
ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ ๔.๐๔* - -.๓๑๐* .๑๖๐* - 

๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ ๓.๗๓* - - -.๑๕๐* -.๓๑๐* 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ๓.๘๘* - - - -.๑๖๐ 
มากกว่า ๒๐,๐๐๑  

ขึ้นไป 
๔.๐๔* - - - - 



๑๒๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๐ การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD ของระดับความคิดเห็นต่อ 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการผู้บริหารของ  
กรุงเทพมหานคร ด้านกาลัญญุตา  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๕๐ ผลการวิเคราะห์รายคู่ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ มีระดับความคิดเห็น
ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ด้าน
กาลัญญุตา น้อยกว่า (-.๑๔๐) ช่วงรายได้ค่าเฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ และมีความคิดเห็น
น้อยกว่า (-.๒๘๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไปส่วนช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ มีความคิดเห็นน้อยกว่า (-.๑๔๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - 
๒๐,๐๐๐ และมีความคิดเห็นน้อยกว่า (-.๒๘๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป 
ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ มีความคิดเห็นน้อยกว่า (-.๑๔๐) ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ค่าเฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ 

มากกว่า 
๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป 

๓.๗๔* ๓.๗๔* ๓.๘๘* ๔.๐๒* 
ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ ๓.๗๔* - - -.๑๔๐* -.๒๘๐* 

๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ ๓.๗๔* - - -.๑๔๐* -.๒๘๐* 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ๓.๘๘* - - - -.๑๔๐* 
มากกว่า ๒๐,๐๐๑  

ขึ้นไป 
๔.๐๒* - - - - 



๑๒๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๑ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านสัปปุริสธรรม ๗ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านธัมมัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๖๗๐ 
๒๑๑.๑๙๓ 
๒๑๒.๘๖๓ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๕๗ 

.๕๖๕ 
.๙๘๖ .๓๙๙ 

๒. ด้านอัตถัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๕๔๕ 
๒๑๔.๖๙๐ 
๒๑๖.๒๓๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๑๕ 

.๕๗๔ 
.๘๙๗ .๔๔๓ 

๓. ด้านอัตตัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๗๘๒ 
๒๖๕.๒๖๓ 
๒๖๘.๐๔๕ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๙๒๗ 

.๗๐๙ 
๑.๓๐๗ .๒๗๒ 

๔. ด้านมัตตัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๘๑๔ 
๒๑๑.๒๐๖ 
๒๑๔.๐๒๐ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๙๓๘ 

.๕๖๕ 
๑.๖๖๑ .๑๗๕ 

๕. ด้านกาลัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๕๒๘ 
๒๒๒.๔๗๐ 
๒๒๓.๙๙๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๐๙ 

.๕๙๕ 
.๘๕๗ .๔๖๔ 

๖. ด้านปริสัญญุตา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๒๘๙ 
๒๑๗.๘๒๔ 
๒๒๑.๑๑๓ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๐๙๖ 
.๕๘๒ 

๑.๘๘๒ .๑๓๒ 

๗. ด้านปุคคลปโร 
ปรัญญุตา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๙๔๘ 
๒๒๑.๐๔๙ 
๒๒๔.๙๙๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๓๑๖ 
.๕๙๑ 

๒.๒๒๗ .๐๘๕ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๕๑ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้  α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านธัมมัญญุตา (.๓๙๙), ด้านอัตถัญญุตา (.๔๔๓), ด้านอัตตัญญุตา (.๒๗๒),        
ด้านมัตตัญญุตา (.๑๗๕), ด้านกาลัญญุตา (.๔๖๔), ด้านปริสัญญุตา (.๑๓๒) และ ด้านปุคคลป-
โรปรัญญุตา (.๐๘๕) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างต าแหน่งหน้าที่การงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน  



๑๒๕ 
 

ตารางที่ ๔.๕๒ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรม  
 เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร   
 ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๗๘) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ชาย (n = ๑๔๗) หญิง (n = ๒๓๑) 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 
๑. ด้านฉันทะ ๓.๘๘ .๘๓๗ ๓.๙๖ .๖๙๖ -.๙๓๘ .๓๔๙ 
๒. ด้านวิริยะ ๓.๙๐ .๘๗๐ ๔.๐๒ .๖๘๒ -๑.๕๔๑ .๑๒๔ 
๓. ด้านจิตตะ ๓.๘๓ .๘๙๓ ๓.๙๕ .๖๙๓ -๑.๔๖๗ .๑๔๓ 
๔. ด้านวิมังสา ๓.๘๗ .๘๕๑ ๓.๙๓ .๗๑๐ -.๗๗๖ .๔๓๘ 

รวม ๓.๘๗ .๘๖๓ ๓.๙๖ .๖๙๕ -๑.๑๘๑ .๒๖๔ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๕๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ ซึ่ง
ค่า Sig.มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ ทั้ง ๔ ด้าน แสดงว่าระดับความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๓ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านฉันทะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๖๕๘ 
๒๑๒.๕๘๘ 
๒๑๔.๒๔๖ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๕๓ 

.๕๖๘ 
.๙๗๒ .๔๐๖ 

๒. ด้านวิริยะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๙๔๒ 
๒๑๗.๙๐๕ 
๒๑๘.๘๔๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๓๑๔ 

.๕๘๓ 
.๕๓๙ .๖๕๖ 

๓. ด้านจิตตะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๖๙๘ 
๒๒๖.๓๘๑ 
๒๒๘.๐๗๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๖๖ 

.๖๐๕ 
.๙๓๕ .๔๒๔ 

๔. ด้านวิมังสา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๙๐๑ 
๒๒๐.๒๐๓ 
๒๒๒.๑๐๔ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๖๓๔ 

.๕๘๙ 
๑.๐๗๖ .๓๕๙ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๕๓ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านฉันทะ (.๔๐๖) , ด้านวิริยะ (.๖๕๖) ด้านจิตตะ (.๔๒๔) และ ด้านวิมังสา (.๓๕๙) 
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอายตุ่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๔ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านฉันทะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๒๒๖ 
๒๑๒.๐๒๐ 
๒๑๔.๒๔๖ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๗๔๒ 

.๕๖๗ 
๑.๓๐๙ .๒๗๑ 

๒. ด้านวิริยะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๙๙๒ 
๒๑๕.๘๕๔ 
๒๑๘.๘๔๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๙๙๗ 

.๕๗๗ 
๑.๗๒๘ .๖๑๖ 

๓. ด้านจิตตะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๘๕๘ 
๒๒๕.๒๒๑ 
๒๒๘.๐๗๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๙๕๓ 

.๖๐๒ 
๑.๕๘๒ .๑๙๓ 

๔. ด้านวิมังสา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๑๕๕ 
๒๑๙.๙๔๙ 
๒๒๒.๑๐๔ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๗๑๘ 

.๕๘๘ 
๑.๒๒๑ .๓๐๒ 

 
*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๕๔ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านฉันทะ (.๒๗๑) , ด้านวิริยะ (.๖๑๖) ด้านจิตตะ (.๑๙๓) และ ด้านวิมังสา (.๓๐๒) 
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างวุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน  

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๒๘ 
 

ตารางที่ ๔.๕๕ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านฉันทะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๔๕๑ 
๒๑๑.๗๙๕ 
๒๑๔.๒๔๖ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๘๑๗ 

.๕๖๖ 
๑.๔๔๓ .๒๓๐ 

๒. ด้านวิริยะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๐๔๘ 
๒๑๔.๗๙๙ 
๒๑๘.๘๔๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

๑.๓๔๙ 
.๕๗๔ 

๒.๓๔๙ .๐๗๒ 

๓. ด้านจิตตะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๑๐๔ 
๒๒๖.๙๗๕ 
๒๒๘.๐๗๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๓๖๘ 

.๖๐๗ 
.๖๐๖ .๖๑๑ 

๔. ด้านวิมังสา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๓๕๙ 
๒๒๐.๗๔๕ 
๒๒๒.๑๐๔ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๔๕๓ 

.๕๙๐ 
.๗๖๘ .๕๑๓ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๕๕ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านฉันทะ (.๒๓๐) , ด้านวิริยะ (.๐๗๒) ด้านจิตตะ (.๖๑๑) และ ด้านวิมังสา (.๕๑๓) 
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๖ การทดสอบค่าเฉลี่ยเพือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นของการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
  ด้านอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 

(n=๓๗๘) 

 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด้านฉันทะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๗๗๗ 
๒๑๒.๔๖๙ 
๒๑๔.๒๔๖ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๙๒ 

.๕๖๘ 
๑.๐๔๓ .๓๗๔ 

๒. ด้านวิริยะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๖๒๐ 
๒๑๖.๒๒๖ 
๒๑๘.๘๔๗ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๘๗๓ 

.๕๗๘ 
๑.๕๑๑ .๒๑๑ 

๓. ด้านจิตตะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๕๐๕ 
๒๒๖.๕๗๔ 
๒๒๘.๐๗๙ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๐๒ 

.๖๐๖ 
.๘๒๘ .๔๗๙ 

๔. ด้านวิมังสา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๗๑๐ 
๒๒๐.๓๙๔ 
๒๒๒.๑๐๔ 

๓ 
๓๗๔ 
๓๗๗ 

.๕๗๐ 

.๕๘๙ 
.๙๖๗ .๔๐๘ 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๕๖ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-Way ANOVA : F – test) โดยค่า Sig มีค่ามากกว่าค่านัยสถิติทางสถิติที่ก าหนดไว้ α=๐.๐๕ 
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านฉันทะ (.๓๗๔) , ด้านวิริยะ (.๒๑๑) ด้านจิตตะ (.๔๗๙) และ ด้านวิมังสา (.๔๐๘) 
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งหน้าที่การงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่าง
กัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ตอนที่ ๔ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร
ของกรุงเทพมหานคร กับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับผู้น าแบบต่างๆ       

ตารางท่ี ๔.๕๗ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร กับปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้น าแบบต่างๆ 

หลักพุทธธรรม  
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าฯลฯ 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร 

ผู้น าแบบ 
บงการ 

ผู้น าแบบ 
สนับสนุน 

ผู้น าแบบ 
มีส่วนร่วม 

ผู้น าแบบ 
มุ่งความส าเร็จ 

๑.พรหมวิหาร ๔ .๗๙๒** .๗๘๐** .๗๙๙** .๗๗๕** 
๒.สังคหวัตถุ ๔ .๗๖๐** .๗๗๘** .๗๙๗** .๗๗๐** 
๓.สัปปุริสธรรม ๗ .๘๖๐** .๘๘๘** .๘๙๓** .๘๖๗** 
๔.อิทธิบาท ๔ .๘๖๖** .๘๗๓** .๘๖๗** .๘๖๖** 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 จากตารางที่ ๔.๕๗ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ  (Multiple Correlation) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑ แสดงว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ด้านพรหมวิหาร ๔ มีความสัมพันธ์กับการ บูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านผู้น าแบบบงการ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันระดับสูง  (.๗๙๒)  ด้านหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔  มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบสนับสนุน ใน
ด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง (.๗๘๐) ด้านหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ มี
ความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบ มีส่วนร่วม ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงมาก  (.๓๙๙) 
และ ด้านพรหมวิหาร ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ  ในด้านบวก เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง (.๗๗๕)   

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ด้านสังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์กับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านผู้น าแบบบงการ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันระดับปาน
กลาง (.๗๖๐) ด้านหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบสนับสนุน ในด้านบวก เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  ในระดับสูง (.๗๗๘)  ด้านหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมี
ส่วนร่วม ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในระดับสูงมาก (.๗๙๗) และ ด้านหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง      
(.๗๗๐)   

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการบูรณาการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ด้านสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านผู้น าแบบบงการ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันระดับ
ปานกลาง (.๘๖๐)  ด้านหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม  ๗  มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบสนับสนุน ในด้าน



๑๓๑ 
 

บวก  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง (.๘๘๘) ด้านหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม  ๗  มีความสัมพันธ์กับ
ด้านผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงมาก (.๘๙๓)  และด้านหลักพุทธ
ธรรสัปปุริสธรรม  ๗ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ระปานกลาง (.๘๖๗)   
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางกการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ด้านอิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธ์กับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ด้านผู้น าแบบบงการ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันระดับปาน
กลาง  (.๘๖๖) ด้านอิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบสนับสนุน ในด้านบวก เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับสูงมาก (.๘๗๓) ด้านอิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในด้านบวก 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง (.๘๖๗) และ ด้านอิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบ         
มุ่งความส าเร็จ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง (.๘๖๖) 

ตอนที่ ๕ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเห็น   
ของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ในกลุ่มตัวอย่างเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๕๐ เขต จากกลุ่มตัวอย่างประชากร จ านวน ๓๗๘ คน จากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
ดังนี้ เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๓๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑ % เป็นเพศชาย จ านวน ๑๔๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๘.๙ % ประชากรส่วนใหญ่ มีอายุ  ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๒.๖ % ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ านวน ๒๖๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ % 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป จ านวน ๑๖๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๙ %  
และ ต าแหน่งหน้าที่การงานส่วนใหญ่จะเป็นพนักงาน / เจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๙ % 
 กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ๑. ด้านอิทธิบาท ๔ ( = ๓.๙๒, S.D. = .๗๒๔)  ๒. ด้านสัปปุริสธรรม ๗  
(  = ๓.๙๐, S.D. = .๗๐๖) ๓. ด้านพรหมวิหาร ๔ ( = ๓.๕๗, S.D. = .๖๒๕) และ                 
๔. ด้านสังคหวัตถุ ๔ ( = ๓.๗๙, S.D. = .๗๖๕) 
 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ต าแหน่งหน้าที่การงาน ไม่แตกต่างกัน  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Correlation ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑ แสดงว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านพรหมวิหาร ๔             
มีความสัมพันธ์กับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ด้านผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันระดับสูงมาก (.๗๙๙) ด้านพรหมวิหาร ๔       
มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบบงการ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง (.๗๙๒)           



๑๓๒ 
 

ด้านพรหมวิหาร ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบสนับสนุน ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับ 
ปานกลาง (.๗๘๐) และ ด้านพรหมวิหาร ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ในด้านบวก 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า (.๗๗๕) 

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ตอนที่ ๑ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร
ของกรุงเทพมหานคร 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๑ ท่าน จากหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญเก่ียวกับภาวะผู้น า และ สามารถน าเสนอเป็นตาราง 
ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๕๘ แสดงความถี่รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร 
ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี่ ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ร้อยละ 

๑. การพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  

๒๑ 
 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑ 

๑๐๐ 

๒. การน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางกการบริหาร
ของกรุงเทพมหานคร 

๒๐ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑ 

๙๕.๒๔ 

๓. หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ในการพัฒนาตน 

๒๐ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑ 

๙๕.๒๔ 

๔. หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการกบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ในการพัฒนาคน 

๒๐ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑ 

๙๕.๒๔ 

๕. หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ในการพัฒนางาน 

๑๙ ๑, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๑ 

๙๐.๔๘ 

 



๑๓๓ 
 

(ต่อ) 

ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี่ ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ร้อยละ 

๖. หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ในการพัฒนาองค์กร 

๑๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, 
๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑ 

๙๐.๔๘ 

๗. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  

๒๐ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑ 

๙๕.๒๔ 

 
ผลการสัมภาษณ์ 

การพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร  
 กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีโครงการอบรมพัฒนา และเพ่ิมพูนประสบการณ์ รวมทั้งการดู
งานให้แก่ผู้บริหาร พนักงานทุกปี และเพ่ิมศักยภาพการดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นประจ า
สม่ าเสมอ และยังมีโครงการหลักส าหรับการอบรมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ทั้งในระดับต้น กลาง สูง 
ทุกปี เพื่อเตรียมการให้พร้อมกับการปฏิบัติงานและการด ารงต าแหน่งต่างๆในกรุงเทพมหานคร๑   ซึ่ง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในส่วนของกรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการพัฒนาที่เน้นให้มีการมอง
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีใจรักในการท างาน สามารถแบกรับความรับผิดชอบ ทั้งยัง
สามารถจุดแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย ท าให้มองเห็นศักยภาพของตัวเองในการท า
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และหาความรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบ
ให้มากที่สุด เพ่ือน ามาพัฒนาเมือง และพัฒนาประชาชนให้มีประสิทธิภาพ๒  โดยการพัฒนาภาวะผู้น า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรเป็นไปในแนวทางที่เป็นหัวใจในการท างาน จากประสบการณ์
ในการท างานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน หรือศึกษาจากตัวอย่างที่ดี
ของผู้ประสบความส าเร็จ ฯลฯ น ามาพัฒนาต่อยอดแนวคิด๓   
 ปัจจุบันการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานครได้มีการสอดแทรกหลัก
พุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับนักบริหารเข้าไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมี
การฝึกปฏิบัติสมาธิ ณ วัด และสถานที่ปฏิบัติธรรมในหลักสูตรต่างๆโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม

                                         
๑สัมภาษณ์ ดร.รัตนา บรรณาธรรม, นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ 

พัฒนาทางสาธารณสุข), ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
  ๒สัมภาษณ์ นายจักกพันธ์ ผิวงาม, รองปลัดกรุงเทพมหานคร, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๓สัมภาษณ์ นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์, ผู้ตรวจราชการสูง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๓๔ 
 

สามารถน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร๔  รวมทั้งการดูงานให้แก่
ผู้บริหาร พนักงานทุกปี และเพ่ิมศักยภาพการดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นประจ าสม่ าเสมอ๕ ทั้งนี้
หลักสูตรอบรมผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ทั้งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูงมีชั่วโมง
การฟังและการปฏิบัติธรรม เช่นกัน  เพ่ิมแต่ชั่วโมงของหลักสูตรธรรมะน้อยกว่าจ านวนชั่วโมงของ
วิชาการ๖    
 การพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ไปในแนว การรอบรู้ การรู้
กว้าง และรู้ทัน เป็นสิ่งส าคัญของผู้น าในสภาวะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่สูง ใน
ทุกๆด้านตลอดเวลา และการมีวิสัยทัศน์ที่ดี มองถึงวิทยาการสมัยใหม่ที่สามารถน ามาใช้หรือปรับปรุง
แก้ไขปัญหา เพ่ือเตรียมพร้อมกับสังคมที่ไม่แน่นอน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความ
หลากหลายในหลายๆ ด้าน ด้านประชากร ด้านวัฒนธรรม ด้านการด ารงชีวิต การที่เราสามารถ
เตรียมการปูองกันหรือวางแผน วางแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ จ าเป็นจะต้องให้มีการครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน การศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้ทันต่อสังคมโลกที่หมุน
ไปทุกช่วงเวลา๗  กรุงเทพมหานครจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนา และเพ่ิมพูนประสบการณ์ รวมทั้งการ
ดูงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงานทุกปี และเพ่ิมศักยภาพการดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นประจ า
สม่ าเสมอ และยังมีโครงการหลักส าหรับการอบรมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ทั้งในระดับ กลาง สูง 
ทุกปี เพ่ือเตรียมการให้พร้อมกับงานและการด ารงต าแหน่ง๘  ซึ่งการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า บนพ้ืนฐานของการมี
ส่วนร่วม การพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน และสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนตลอดจนการ
เสริมสร้ างความเข้า ใจอันดีของทุกภาคส่วนเ พ่ือประสานความร่วมมือกันในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร๙  
 ผู้น าไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามควรมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหาร หรือ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และหรือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกนิติกรรมทาง
ปกครอง ซึ่งผู้น าจะต้องกระท าการโดยปราศจาก อคติ ๔ ประการ ต่างไม่ล าเอียงเพราะรัก, เพราะชัง, 
เพราะกลัว, และเพราะหลง อย่างไรก็ตามหากผู้น ามีครองธรรม และจริยธรรม แล้ว การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ จะอยู่ในกรอบ หรือ ทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และอาจตรวจสอบได้๑๐ ยัง
ไม่ได้ให้ความส าคัญมากนัก อาจจะเห็นว่ากว่าจะขึ้นมาเป็นผู้น าได้ผ่านกระบวนการพัฒนามาแล้ว 

                                         
 ๔สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช, ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้,๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙.  
 ๕สัมภาษณ์ นางสาวขนิษฐา ภานุโสภิษฐ์, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๖สัมภาษณ์ นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคดี, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๗สัมภาษณ์ นายจรูญ มีธนาถาวร, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๘สัมภาษณ์ นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต, เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๙สัมภาษณ์ พลโทโชติภณ จันทร์อยู่, ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร, ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙.  
 ๑๐สัมภาษณ์ นายสมชัย ไตรพิทยากุล, ผู้อ านวยการเขตพระนคร, ๒ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๓๕ 
 

ประกอบกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง การพัฒนาตัวบุคคลอาจควบคุมไม่ได้
ง่ายๆ ควรต้องใช้กฎหมาย และมาตรการการตรวจสอบที่ดีในการควบคุมภาวะผู้น าให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีเหมาะสม เช่น เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล๑๑ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากรุงเทพมหานคร
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครในความคิดเห็นของผมมองว่าปัจจุบันภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรควรยึด
หลักธรรมาภิบาล คือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลัก ๖ ประการคือ ๑) หลักนิติธรรม ๒) 
หลักความโปร่งใส ๓) หลักการมีส่วนร่วม ๔) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ๕) หลักความยุติธรรม 
และ๖) หลักคุณธรรม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มี
กลไกการบริหารที่มีมาตรฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้๑๒  ควรเป็นไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปัจจุบันปัญหาโลกาภิวัฒน์ที่พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ทันสมัย ด้วยวัตถุและเทคโนโลยีต่างๆ อย่างก้าว
กระโดดแต่ไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดกระแสวัตถุนิยมโดยให้ความส าคัญกับเงิน เพ่ือ
สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาความเห็นแก่ตน การแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือ
เงิน หากผู้บริหารหลงไปตามกระแสก็จะบริหารองค์กรเพ่ือเงิน ก าไร ส่วนเกินต่างๆ ท าให้ขาด
คุณธรรม จริยธรรม ขาดการบริหารองค์กรเพ่ือประโยชน์สูงสุดด้านจริยธรรม วัฒนธรรมสังคมที่ดีงาม 
ที่พอเพียง สรุปคือไม่ได้พัฒนาจิตใจให้กับข้าราชการ หรือประชาชนทั่วไป๑๓  
 ในการพัฒนาภาวะผู้น านั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องพัฒนาตนก่อน การพัฒนาตนนั้น
จะต้องดูแลในด้านสุขภาพเป็นหลัก   ในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆก็ตามหากสุขภาพร่างกายไม่ดีหรือไม่
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หากฝืนท าไปก็จะไม่ประสบความส าเร็จ จะเกิดความล้มเหลว ถ้าสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงดี สุขภาพจิตดี ปัญญาดี ท าอะไรๆ ก็จะราบรื่นและประสบความส าเร็จในหน้าที่การ
งานที่ท า๑๔  โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์กรให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่
ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธของผู้บริหาร และผู้น าที่
เป็นนักบริหารมืออาชีพที่ จะสามารถสร้ า งอ านา จและชักน าและมี อิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน๑๕  
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีประชาชนที่พัก
อาศัย และท ากิจกรรมมากกว่า ๑๒ ล้านคน ท าให้ปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขมีมากมายหลายด้าน ซึ่ง
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาต้องเกิดจากแนวคิดและนโยบายของผู้น าองค์กรเป็นส าคัญ การพัฒนา
ภาวะผู้น าของบุคลากรในองค์กร นอกจากการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถแล้ว การพัฒนาด้าน
ภาวะทางอารมณ์ก็ เป็นสิ่ งจ า เป็นและส าคัญมาก ส าหรับการแก้ไขปัญหาเมืองใหญ่อย่าง
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารในระดับ ระดับกลาง 

                                         
 ๑๑สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์, ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๒สัมภาษณ์ นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์, ผู้อ านวยการเขตจตุจักร, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๓สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์, ผู้อ านวยการเขตหนองจอก, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๔สัมภาษณ์ นายณรงค์ การุณยธร, ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๕สัมภาษณ์ นายจตุรงค์ ผ่องล าเจียก, ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๓๖ 
 

และระดับสูงทุกปี โดยในทุกหลักสูตรมีการแทรกหลักธรรมด้านพรหมวิหาร ๔ อคติ ๔ และ        
สังคหวัตถุ ๔ ในการพัฒนาภาวะผู้น าของกรุงเทพมหานคร๑๖   
 การพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ต้องทศพิธราชธรรม เป็น
แนวทางในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ๑) การให้ (ทาน) คือ การสละทรัพย์ สิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่
ด้อย อ่อนแอกว่า  ๒) การตั้งอยู่ในศีล (ศีล) คือ มีความประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป   
๓) การบริจาค (บริจาคะ) คือ การเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อุทิศก าลังกาย ก าลังใจ และ
ก าลังความคิดให้แก่ส่วนรวม ๔) ความซื่อตรง (อาชชวะ)  คือ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
หลอกลวงประชาชน และองค์กร ไม่กลับกลอก ๕) ความอ่อนโยน (มัททวะ) คือ กริยาสุภาพ วาจา
อ่อนหวาน ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบคาย ๖) ความมีตบะ (ตปะ) คือ ความเพียรพยายามขจัดความมัวเมา
ไม่ให้ครอบง าจิตใจ ไม่หมกมุ่นกับความส าราญจนท าให้เสียงาน ๗) ความไม่โกรธ (อักโกธะ) คือ       
มีจิตใจมั่นคง สุขุม เยือกเย็น อดกลั้นความไม่พอใจไว้ได้ ๘) ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ ความ
ไม่กดขี่ข่มเหงผู้อ่ืน ไม่หลงในอ านาจ ๙) ความอดทน (ขันติ) คือ ความสามารถทนต่องานหนักได้ 
สามารถเผชิญกับความล าบากได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ ๑๐) ความไม่คลาดธรรม (อวิโรธนะ)  คือ 
ความตั้งมั่นในธรรม ประพฤติตนอยู่ในความดีงาม เคารพนับถือและปฏิบัติตาม เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมก็
จะมีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป  กรุงเทพมหานครได้ก าหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : 
กรุงเทพมหานครแห่งเอเชีย โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครแห่งธรรมาภิบาลและการเมือง  สีขาว 
ที่ต้องการนักการเมืองและข้าราชการปลอดการทุจริตคอรัปชั่น ปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง เป็น
คนเก่ง ไม่โกง มีจริยธรรม  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช้
อ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมธรรมาภิบาล และการเมืองสีขาว เช่น โครงการเยาวชนโตไปไม่โกง ๑๗   
และที่ผ่านมาผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีวุฒิภาวะสูง ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ที่มุ่งหวังให้
เข้ามาแก้ปัญหาเมือง แต่โดยเหตุที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาค่อนข้างสลับซับซ้อนและมากมาย ซึ่งไม่
อาจแก้ไขปัญหาให้สว่างไปได้หมด ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครแต่ละยุคมักมีภาวะผู้น าเชิง   
อัตตาสูง การบริหารจึงเป็นไปแบบมุ่งนโยบายและการปฏิบัติ โดยเฉพาะยังมีปัญหาเรื่องการขาด   
ธรรมาภิบาลค่อนข้างมาก ไม่ว่าความโปร่งใส ความคิดเก่าในการบริการสาธารณะที่เจือสมไปด้วยการ
ทุจริต จึงท าให้การขับเคลื่อนนโยบายที่ดีหลายประการถูกทับซ้อนไปด้วยผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพร้องมากกว่า จนถึงปัจจุบันจึงเห็นว่าการขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหารท าให้การพัฒนาเมืองไม่ดี
เท่าที่ควร๑๘ ผู้น าจะต้องยึดหลักของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน และปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และภาวะผู้น าในด้านการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการบริหารงานควรควบคู่กันไป๑๙   
 การบริหารงานของผู้บริหารของกรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม การพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน และสร้างความเข้มแข็งแก่
                                         
 ๑๖สัมภาษณ์ นายภักดี กล่อมคอน, ผู้อ านวยการกองนโยบายและวางแผน, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๗สัมภาษณ์ นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์, รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๘สัมภาษณ์ ดร.ภาส ภาสสัทธา, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๙สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย แก้วคูณ, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๓๗ 
 

ภาคประชาชนตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของทุกภาคส่วนเพ่ือประสานความร่วมมือกัน
ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร๒๐  การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ผู้น าจะต้อง
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองการบริหารในภาพกว้างในหลายๆ  ด้าน เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง  ด้านสังคม  ท าอย่างไรจะให้ประชาชนมีความสุข สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้น าจะต้องให้ค าแนะน าชี้แนะให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี
งาม ผู้น าจะต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน และให้ความยุติธรรมกับประชาชน 
องค์กรต่างๆทุกองค์กรอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค๒๑ 
 โดยสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร
ของ กรุงเทพมหานคร ด้านพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร 

๑.๑ กรุงเทพมหานครมีโครงการจัดการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับสูง  
ระดับกลาง และระดับต่ า 

๑.๒ จัดให้ผู้น าหรือผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 

๑.๓ ในการฝึกอบรมสัมมนาภาวะผู้น าของผู้บริหารได้ก าหนดและสอดแทรกหลัก
พุทธธรรมเข้าไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้น าหรือผู้บริหารได้รู้และสามารถน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

๑.๔ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีความหลากหลายใน
หลาย ๆ ด้าน ด้านประชากร ด้านวัฒนธรรม ด้านการด ารงชีพ ด้านศาสนา ผู้น าหรือผู้บริหารจ าต้องมี
การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งการ
เสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน
เพ่ือพัฒนาองค์กร 

๑.๕ ผู้น าหรือผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม ต้องน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือแผนงาน
นโยบายที่ได้วางเอาไว้ โดยเฉพาะหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วย หลัก ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม , หลักความโปร่งใส , หลักความมีส่วนร่วม , หลัก
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ , หลักความยุติธรรม และ หลักคุณธรรม 

นอกจากที่กล่ าวมาแล้วผู้ น าหรือผู้ บริหารของ กรุ ง เทพมหานครต้องใช้
ทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย 

๑) การให้ (ทาน) คือ การสละทรัพย์สิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยและอ่อนแอ
กว่า 

๒) การด ารงอยู่ในศีล (ศีล) คือ มีความประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คน
ทั่วไป 

                                         
 ๒๐สัมภาษณ์ ดร.เสนอ อัศวมันตา, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๒๑สัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๓๘ 
 

๓) การบริจาค (บริจาคะ) คือ การเสียสละส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
อุทิศก าลังการ ก าลังใจ และก าลังความคิดให้แก่ส่วนรวม 

๔) ความซื่อตรง (อาชชวะ) คือ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่
หลอกลวงประชาชนและองค์กร ไม่กลับกลอก 

๕) ความอ่อนโยน (มัททวะ) คือ กริยาสุภาพ วาจาอ่อนหวาน ไม่เย่อหยิ่งไม่
หยาบคาย 

๖) ความมีตบะ (ตปะ) คือ ความเพียรพยายามขจัดความมัวเมาไม่ให้ครอบง า
จิตใจ ไม่หมกมุ่นกับความส าราญจนท าให้เสียงาน 

๗) ความไม่โกรธ (อักโกธะ) คือ มีจิตใจมั่นคงสุขุม เยือกเย็น อดกลั้นความไม่
พอใจไว้ได้ 

๘) ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ ความไม่กดขี่ข่มเหงผู้อ่ืนไม่หลงอ านาจ 
๙) ความทดทน (ขันติ) คือ ความสามารถทนต่องานหนักได้ สามารถเผชิญต่อ

ความล าบากได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ 
๑๐) ความไม่คลาดธรรม (อวิโรธนะ) คือ ความตั้งมั่นในธรรม ประพฤติตนอยู่

ในความดีงาม เคารพนับถือและปฏิบัติตาม 

การน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของ กรุงเทพมหานคร  
 หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนามีมากมาย เราสามารถน าหลักพุทธธรรม หิริโอตัปปะ คือ 
ความละอายต่อบาป และพรหมวิหาร ๔ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาและการด าเนินชีวิตทั้งการ ครองตน ครองคน ครองงานซึ่งใช้ได้ทุกองค์กรทุกระดับไม่ว่าจะเป็น
สถาบันครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ๒๒  ในฐานะชาวพุทธเรา
สามารถน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ได้ทุกขั้นตอน หรือหากจะคิดให้ดีแล้วที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ล้วน
มีค าตอบอยู่ในหลักพุทธธรรมทั้งสิ้น เพราะหลักพุทธธรรมเหมือนเป็นหลักปรัชญาในการด าเนินชีวิต
ทุกขั้นตอนที่มีผู้รู้ คือ พระพุทธเจ้า ท่านตรัสรู้ (รู้แจ้ง เห็นจริง) หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาน ามา
พัฒนาภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครได้ทั้งสิ้น เพราะการท างานกับ
การด าเนินชีวิตทั่วๆ ไปกไ็ม่ต่างกัน ท างานต้องมีจุดมุ่งหมายให้มีความก้าวหน้า ประสบผลส าเร็จ ชีวิต
ก็เช่นเดียวกันต้องมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น ประสบผลส าเร็จในสิ่งที่มีที่เป็น ๒๓ ผู้น า
สามารถน าหลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้อย่างแท้จริง บรรจุไว้ในหลักสูตรการ
อบรมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทุกหลักสูตร เช่น อิทธิบาท ๔, พรหมวิหาร ๔, สังคหวัตถุ ๔       

                                         
 ๒๒สัมภาษณ์ ดร.รัตนา บรรณาธรรม, นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ
พัฒนาทางสาธารณสุข), ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๒๓สัมภาษณ์ นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์, ผู้ตรวจราชการสูง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๓๙ 
 

เป็นต้น๒๔  ซึ่งใช้ได้ทุกองค์กรทุกระดับไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน๒๕   
 การปฏิบัติหลักพุทธธรรมควรใช้ทั้งการอบรม การฟัง ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือลดละความเป็น
ส่วนตัวของตน และหากเราลดความเห็นแก่ตนได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งท าให้ใจเรามีความรัก และเข้าใจ
ผู้อ่ืนมากขึ้น สามารถท างานเพ่ือส่วนรวมได้ดีขึ้น๒๖  หลักพุทธธรรมทางศาสนาจริงๆ แล้วเราทุกคนก็
ยึดถือและปฏิบัติในชีวิตประจ าวันมาโดยตลอด แม้เราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไร แต่เรามา
ท างานตรงเวลา เราก็ถือว่าเราไม่โกงเวลา หากเราเจองานที่ยากล าบาก เราก็ต้องอดทน ขันติก็เกิด
แล้ว เราไม่โกงกิน แสดงว่าเรามีความเกรงกลัวต่อบาป นั่น คือ หิริโอตัปปะ สิ่งใดที่ดีเราควรรักษาไว้ 
สิ่งใดที่ไม่ดีเราก็น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วน าไปปรับปรุงให้ถึงต้นตอของปัญหา  ซึ่งก็คือ หลัก อิทธิ
บาท ๔ สิ่งเหล่านี้แหละคือหลักพุทธธรรม๒๗  ทัง้ในเรื่องการครองตน การครองคน การครองงาน๒๘   
 ผู้น าควรมีหลักธรรมที่เป็นคุณสมบัติหรือข้อปฏิบัติ ได้แก่ ทศพิธราชธรรมคือธรรมของ
ผู้ปกครอง ในการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น ผู้น าต้องตั้งมั่นในธรรมและ
ปฏิบัติความดีโดยยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องช่วยในการวางนโยบายบริหาร
บ้านเมืองให้ด าเนินไปด้วยดี และหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมซึ่งน าไปสู้ผลส าเร็จในการท างาน 
รวมทั้งควรมีคุณธรรมและจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ท างานด้วยความตั้งใจดี 
และใช้หลักวิชาการในทางที่ถูก๒๙  การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนา มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นการควบคุมให้ผู้น าอยู่ภายใต้หลักคุณธรรม และจริยธรรม กล่าวคือ เป็นการกระท าการ
ต่างๆโดยอาศัยคุณงามความดี เป็นทางในการท ากิจกรรมต่างๆที่มีผลกระทบต่อบุคลากรภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนผู้รับบริการด้วย และการกระท าเหล่านั้นจะต้องปราศจาก อคติ ๔ ทั้งปวง 
และถึงแม้ว่าการกระท าเหล่านั้นจะมีผลกระทบในทางลบก็ถือว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้องแล้ว๓๐  ควร
ท าอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ซึ่งหากผู้น าหรือผู้บริหารท้องถิ่นน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการ
พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน อย่างจริงจัง เราก็จะได้ผู้บริหารที่มีคุณธรรม มีทีมงานที่ดี ผลงานดี 
ไม่มีหรือมีการทุจริต คอรัปชั่น เล็กน้อย เป็นต้น๓๑   
 ผู้บริหารต้องเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้น าจะต้องมีคุณธรรม และน าหลักพุทธธรรม ที่ช่วยคุ้มครอง 
บุคคลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้แก่ หิริ ความละอายในตนเอง โอตตัปปะ คือ มีความเกรงกลัว

                                         
 ๒๔สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช, ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้,  ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙.  
 ๒๕สัมภาษณ์ นางสาวขนิษฐา ภานุโสภิษฐ์, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๒๖สัมภาษณ์ นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคดี, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๒๗สัมภาษณ์ นายจรูญ มีธนาถาวร, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๒๘สัมภาษณ์ นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต, เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๒๙สัมภาษณ์ พลโทโชติภณ จันทร์อยู่, ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร,  ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙.  
 ๓๐สัมภาษณ์ นายสมชัย ไตรพิทยากุล, ผู้อ านวยการเขตพระนคร, ๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๓๑สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์, ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๔๐ 
 

ต่อทุกข์ ความเสื่อมลงจนไม่คิดกระท าความชั่ว๓๒  ควรใช้พรหมวิหาร ๔  คือ เมตตา ความรักความ
ปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน, กรุณา อยากให้ผู้อ่ืนพ้นจากทุกข์, มุทิตา ยินดีในความสุขของผู้อ่ืน, อุเบกขา 
ความมีใจเป็นกลาง ไม่ล าเอียง ความเที่ยงธรรม๓๓  ซึ่งการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น านั้นนับเป็นสิ่งที่ดีงาม มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ก็ย่อมมีศาสนาของตน
เป็นที่ยึดถือหรือยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังเช่น ประเทศไทยเรานั้นประชากรส่วนใหญ่ ๙๐% นับถือศาสนา
พุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทุกๆ ศาสนาล้วนแต่สั่งสอนให้บุคคลเป็นคนดี ท าในสิ่งที่ดีงาม ละเว้นจาก
การท าชั่วต่างๆ ฉะนั้นผู้น าไม่ว่าจะเป็นผู้น าทางภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะต้องยึดหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา๓๔  การปกครองที่เรียกว่า เบญจศีล – เบญจธรรม เปรียบเสมือนบ่อเกิดแห่ง
สันติภาพ คือ ความสงบภายใน ความสงบเป็นภาวะจิตใจที่เป็นอิสระ ความสงบภายในก่อให้เกิดความ
สงบภายนอกซึ่งจะท าให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ ผู้บริหารต้องมีความ
พร้อมทางด้านจิตใจ ไม่เพียงแต่มีอ านาจในหน้าที่การงานเท่านั้น ยังมีบารมีด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่
ผู้ตามเห็นแล้วเกิดความภาคภูมิใจ๓๕   
 การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าในทุกเรื่องของการ
บริหาร ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบาย การวางแผนและการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น หลักพรหมวิหาร ๔ ผู้บริหารต้องมีความเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา และต้องมีความเท่ียงธรรมตามหลักธรรม อคติ ๔ ในส่วนการปฏิบัติงานต้องอาศัย หลักธรรม
อิทธิบาท ๔ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ โดยมี ฉันทะ วิริยะ  จิตตะ และวิมังสา๓๖  การน าหลักพุทธธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
ใช้ หิริโอตัปปะ เป็นแนวทาง ซึ่งประกอบด้วย  ๑) หิริ คือ ความละอายต่อบาป ต่อการท าชั่ว ต่อการ
ทุจริต หิริ ท าให้สังคมอยู่ด้วยความสงบสุข  ๒) โอตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว ต่อผล
ของการทุจริต โอตัปปะ ท าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข  เกิดสันติภาพ กรุงเทพมหานครตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาข้าราชการระดับนักบริหารให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ  เพ่ือประสิทธิภาพ และความส าเร็จในการ
บริหารงานตามต าแหน่งหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ จึงก าหนดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารมหานครระดับต้นระดับกลางและระดับสูงซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีการบรรยาย
ให้ความรู้ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม” โดยพระวิทยากรจากมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน๓๗  ควรบูรณาการหลัก
พุทธธรรมที่มีอยู่เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพราะเพียงความโลภ ความหลง 

                                         
 ๓๒สัมภาษณ์ นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์, ผู้อ านวยการเขตจตุจักร, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๓๓สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์, ผู้อ านวยการเขตหนองจอก, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๓๔สัมภาษณ์ นายณรงค์ การุณยธร, ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๓๕สัมภาษณ์ นายจตุรงค์ ผ่องล าเจียก, ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๓๖สัมภาษณ์ นายภักดี กล่อมคอน, ผู้อ านวยการกองนโยบายและวางแผน, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๓๗สัมภาษณ์ นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์, รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๔๑ 
 

ในอัตตาของผู้น าแล้ว จะน าหลักพุทธธรรมด้านเดียวคงไม่ได้ โดยเฉพะเห็นว่า เรื่องแรกหลักโลกบาล
ธรรมควรน ามาใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร๓๘   
 การน าหลักพุทธศาสนาซึ่งมีหลักธรรมหลายข้อมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าหรือ
ผู้บริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน และการบริหาร เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องช่วยในการวางนโยบายบริหารบ้านเมืองให้ด าเนินไปด้วยดี และหลัก     
อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมซึ่งน าไปสู้ผลส าเร็จในการท างาน รวมทั้งควรมีคุณธรรมและจริยธรรม 
คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ท างานด้วยความตั้งใจดี และใช้หลักวิชาการในทางที่ถูก๓๙  
การน าหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วน
ท้องถิ่น ควรใช้หลักความโปร่งใส มีจริยธรรมมีคุณธรรม และ อปริหานิยธรรม ๗ ได้แก่  ๑) หมั่น
ประชุมกันเนื่องนิตย์ ๒) ประชุมพร้อมกัน เลิกพร้อมกัน ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่
บัญญัติไว้ ๔) เคารพนับถือและให้ความส าคัญต่อค าพูดของผู้ใหญ่ ๕) ไม่ข่มเหง หรือฉุดฆ่าขืนใจ    
เพศสตรี ๖) เคารพสักการะเจดีย์ ๗) ถวายการปกปูอง คุ้มครอง รักษา บรรพชิตทั้งหลายโดยชอบ
ธรรม๔๐  ในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้น าหรือผู้บริหารควรน าหลักพุทธ
ธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่ได้วางเอาไว้ได้ หลักพุทธธรรมที่ควร
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนานั้นควรเป็นหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ 
ช่วยเหลือแบ่งปัน  ๒) ปิยะวาจา คือ การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ ๓) อัตถจริยา คือ     
การประโยชน์ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ๔) สมานัตตตา คือ การวางตัวอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ๔๑  
 โดยสรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นด้านการน าหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรุงเทพมหานคร นั้นเราสามารถน าหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย มีเมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา, หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจิรยา และ สมานัตตา, 
หลักธรรมอิทธิบาล ๔ ประกอบด้วย ฉันทะวิริยะ จิตตะ และ วิมังสา ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวผู้น า
หรือผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่ได้วางเอาไว้ได้  

หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุ กต์ ใช้ เพื่ อพัฒนาภาวะผู้ น าทางการบริหารของ        
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาตน  
 หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนามีมากมาย เราสามารถน าหลักพุทธธรรม หิริโอตัปปะ คือ 
ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป และหลักพรหมวิหาร ๔ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการด าเนินชีวิตทั้งการ ครองตน ครองคน ครองงานซึ่งใช้ได้ทุกองค์กร

                                         
 ๓๘สัมภาษณ์ ดร.ภาส ภาสสัทธา, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๓๙สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย แก้วคูณ, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๔๐สัมภาษณ์ ดร.เสนอ อัศวมันตา, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๔๑สัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๔๒ 
 

ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และองค์กรต่างๆ๔๒  
หลักพุทธธรรมส าหรับพัฒนาตน โดยเฉพาะผู้เป็นผู้น าขององค์กร คือ นอกจากเป็นผู้ยึดถือ ศีล ๕ แล้ว 
ต้องมีหิริโอตัปปะ มีอิทธิบาท ๔ ส่วนหลักธรรมอ่ืนๆก็เหมือนกับที่เคยมีผู้กล่าวไว้แล้ว คือ “หยิบ
หลักธรรมตรงไหนก็น ามาใช้กับตัวตนได้ทั้งนั้น” ซึ่งผู้เขียนคิดว่า ส าคัญว่าเราทราบไหมว่าพระพุทธเจ้า
สอนอะไร หรือจะศึกษาธรรมเมื่อเรามีปัญหาชีวิตเท่านั้น เหรียญมีสองด้านเปรียบเหมือน ขาว - ด า 
ความถูกต้องความไม่ถูกต้อง ซึ่งมีบรรทัดฐานของมันตามธรรมชาติ๔๓   
 หลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสามารถน ามาในการพัฒนาตน เช่น พรหมวิหาร 
๔๔๔  เราแบ่งการพัฒนา ผู้น า หรือ ผู้บริหาร ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหาร
ระดับกลาง และ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทั้ง ๓ ระดับนี้จะมีแนวคิดเรื่องภาวะผู้น าอยู่ในนั้นเป็น  ๑ หมวด
วิชา พัฒนาเกี่ยวกับชีวิต และจริยธรรม อีก ๑ หมวดวิชา พร้อมกันนั้นก็มีการพัฒนาบุคลิกภาพ อีก ๑ 
หมวดวิชา ทั้ง ๓ หมวดวิชานี้มีความคาดหวังว่าจะหล่อหลวมความคิดพฤติกรรม แต่ก็จะมีหมวดที่
ส่งเสริมองค์ความรู้ของเขาในการบริหาร เช่น การวางแผน เรื่องการบริหารกรุงเทพมหานคร และ
หมวดประสบการณ์ในการบริหาร๔๕  ควรฝึกตนในโอวาทปฏิโมกข์ คือ ขันติ การไม่ท าบาปทั้งสิ้น การ
มีกุศลให้ถึงพร้อม  การท าจิตของตนให้ผ่องใส  การไม่กล่าวร้าย การไม่ท าร้าย ความส ารวมในพระ 
ปฏิโมกข์ ความเป็นผู้รู้ประมาณในอาหาร ที่นอน ที่นั่งอันสงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต๔๖  
ต้องมีความรู้กว้างตามหลัก (วิชชาจรณสัมปันโน) คือ หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลก
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเวลาท างานควรยึดหลัก อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ฉันทะ คือ ความพอใจรักใครในงานที่ท า  ถ้าหากเราขาดสิ่งนี้งานที่เราท าก็จะไม่เกิดความสุข มีแต่
ความเบื่อหน่าย คล้ายๆ กับว่าเราถูกบังคับให้ท างานนั้น, วิริยะ คือ ความเพียรในการท างาน เมื่อเกิด
ความรักในการท างานต้องท างานนั้นๆให้ส าเร็จ งานก็ต้องเดินหน้า เดินหน้าอย่างสม่ าเสมอผลของงาน
ก็จะเพ่ิมมากขึ้น, จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการท างาน หากงานที่เราท าอยู่นั้นไม่มีความละเอียด
รอบคอบ ขาดความใส่ใจในงาน งานอาจจะส าเร็จแต่ไม่เต็มร้อย, วิมังสา คือ การไตร่ตรอง ให้ความรู้ที่
ทีการตรวจสอบหาเหตุผล มีการางแผน ประเมิน คิดค้น แก้ไขในปัญหาที่เกิด๔๗  
 หลักส าคัญในการครองตนจะเป็นหลักในการพัฒนาตน ได้แก่ มีความมั่นคงในเปูาหมายที่
ถูกต้อง มีความขยัน ไม่ประมาท มีความละอาย และเกรงกลัวต่อบาป๔๘  เป็นผู้มีสติ รอบคอบ ตั้งอยู่
ในความไม่ประมาทยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง ควรตั้งอยู่ในหลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน 
รู้ประมาณ รู้กาลเทศะ  รู้บุคคล รู้ชุมชน ตลอดจนยึดมั่นในเบญจศีลและเบญจธรรม และสามารถเป็น

                                         
 ๔๒สัมภาษณ์ ดร.รัตนา บรรณาธรรม, นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ
พัฒนาทางสาธารณสุข), ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๔๓สัมภาษณ์ นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์, ผู้ตรวจราชการสูง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๔๔สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช, ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้, ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙.  
 ๔๕สัมภาษณ์ นางสาวขนิษฐา ภานุโสภิษฐ์, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๔๖สัมภาษณ์ นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคดี, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๔๗สัมภาษณ์ นายจรูญ มีธนาถาวร, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๔๘สัมภาษณ์ นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต, เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๔๓ 
 

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น๔๙  ในการพัฒนาตนเป็นสิ่งส าคัญของผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชา เพราะฉะนั้นการพัฒนาตนควรพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งในโลกปัจจุบันสั งคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้น าจะต้องปรับกระบวนทัศน์หรือทัศนะคติต่างๆ ตามสถานการณ์ที่ไม่คงที่ 
การพัฒนาตนจึงมีความส าคัญเป็นล าดับแรก และมีความส าคัญที่สุด ที่จะน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการ หรือเอกชนก็ตาม๕๐   
 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ มาจากฝุายการเมืองทั้งนั้น ดังนั้นการที่จะ
น าหลักพุทธธรรม มาใช้ในการพัฒนาตนเอง เป็นความชอบส่วนบุคคล และต้องขึ้นกับกลุ่มองค์กรที่
สังกัด ถ้าตัวผู้บริหารไม่มีหลักพุทธธรรม การจะน ามาใช้ในการพัฒนาตนคงไม่เกิดขึ้น เว้นแต่ใช้
กฎหมาย กติกาทางสังคมมากรอบในการก ากับตรวจสอบ เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม๕๑  หลักค า
สอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสัจธรรม เป็นสิ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาติ เช่น มีเกิด ก็มีดับไป  
ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเริ่มต้นที่มีศีล ๕ ประพฤติปฏิบัติในการใช้
ชีวิตประจ าวัน อย่างสมดุลกันทุกด้านจึงจะพบกับความสุขอย่างแท้จริง๕๒  ใช้หลักทศพิธราชธรรม   
๑) ทาน การให้ ๒) ศีล รักษากายวาจา ๓) บริจาค ความเสียสละ ๔) อาชวะ ความซื่อตรง            
๕) มัททวะ ความอ่อนโยน ๖) กายะ การข่มกิเลส ๗) อักโกธะ ความไม่โกรธ  ๘) อวิหิงสา การไม่
เบียดเบียน ๙) ขันติ ความอดทน ๑๐) อวิโรธนะ  ความไม่คลาดจากธรรม๕๓  ในการพัฒนาตน ผู้น า
ควรจะน าหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตน ซึ่งพรหมวิหาร ๔ นั้น ประกอบไป
ด้วย ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา และด้านอุเบกขา ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวนั้นมีครบทุกอย่าง
ที่ผู้น าควรจะน าไปใช้เพื่อพัฒนาตน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือองค์กร๕๔  
 ความประพฤติ และการปฏิบัติงาน ต้องพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
มีความวิริยะ อุสาหะในงานที่รับผิดชอบ มีความตั้งใจที่จะท างานให้ได้รับความส าเร็จ มีความอดทนไม่
ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น  ต้องรู้จักประหยัดและ
อดทน รักษาระเบียบวินัย จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องท าให้ตนเองปฏิบัติ  หรือ 
ด าเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง รู้จักตนเอง ควบคุมตนเอง๕๕ ควรมีหลักธรรมในการพัฒนาตน ดังนี้ 
หลักพรหมวิหาร ๔ มีความเมตตาปราณีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ความรู้ ความก้าวหน้าในอาชีพ และประชาชนให้มีความสุขในชีวิตประจ าวัน, หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือ
วางนโยบาย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยพัฒนาให้เป็นผู้มีความฉลาดในการ
พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น มีความสามารถในการเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน และเป็นผู้ที่รู้จักการใช้
ค าพูดที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์, หลักไตรสิกขา เป็นผู้มีศีลอย่างน้อยต้องมีศีล ๕ ในการด าเนิน

                                         
 ๔๙สัมภาษณ์ พลโทโชติภณ จันทร์อยู่, ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร, เมื่อวันที่  ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙  
 ๕๐สัมภาษณ์ นายสมชัย ไตรพิทยากุล, ผู้อ านวยการเขตพระนคร, ๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๕๑สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์, ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๕๒สัมภาษณ์ นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์, ผู้อ านวยการเขตจตุจักร, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๕๓สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์, ผู้อ านวยการเขตหนองจอก, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๕๔สัมภาษณ์ นายณรงค์ การุณยธร, ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๕๕สัมภาษณ์ นายจตุรงค์ ผ่องล าเจียก, ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๔๔ 
 

ชีวิตและบริหาร มีสมาธิในการท างาน เมื่อมีสมาธิ ปัญญาก็จะเกิดในการแก้ปัญหาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น
เรื่องงานหรือ คน๕๖ หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาตน ได้แก่ การครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งประกอบด้วย 
๑) การครองตน ด้วยการพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีวามรับผิดชอบ การประหยัดและอดออม 
การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา การมีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒) การครองคน ได้แก่ ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และ
สร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยง าน  
๓) การรองงาน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ความคดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานเป็น
ที่น่าพอใจ การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน๕๗  
 ในการพัฒนาตน หรือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ควรใช้ หลัก ศีล 
สมาธิ ปัญญา ถ้าผู้บริหารไม่ทุจริต มีความแน่วแน่แก้ไขปัญหา กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบทั้ง
ทางโลก และทางธรรม ใช้ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพด้านการพัฒนาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ผู้บริหารจะเป็นผู้น าเชิงประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี๕๘ ต้องน า หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกันประสานใจทุกคนให้มีความสามัคคีกันมีความสุขในการท างาน
ให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี และหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมซึ่งน าไปสู้ผลส าเร็จในการท างาน รวมทั้ง
ควรมีคุณธรรมและจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ท างานด้วยความตั้งใจดี และ
ใช้หลักวิชาการในทางที่ถูก๕๙ ในการพัฒนาตน ผู้น าหรือผู้บริหาร ควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของตน โดยผู้น า หรือผู้บริหารจะต้องสติสัมปชัญญะ (ปัญญา) มีหิริโอตัปปะ 
(ละอายความชั่ว) มีขันติโสรัจจะ (ความอดทนอดกลั้น) และมีสัปปุริสธรรม ๗ คือ  รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน    
รู้ประมาณ  รู้กาลเทศะ  รู้บุคคล รู้ชุมชน ตลอดจนยึดมั่นในเบญจศีลและเบญจธรรม และสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น๖๐ ในการพัฒนาตน ผู้น าหรือผู้บริหาร ต้องน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของตน ในส่วนตนผู้น าจะต้องมีการพัฒนาตนเองก่อนในหลายๆเรื่อง 
เช่น ด้านบุคลิกภาพ สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ความรู้ ความสามารถ สิ่งเหล่านี้ภาวะผู้น าต้องมี จึง
จะสามารถบริหารงานได้  ผู้น า หรือผู้บริหารที่ดี ควรยึดหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ มาประยุกต์ใช้
ในการท างาน ประกอบด้วย ๑) เมตตา คือ ให้ความรักใคร่ต่อเพ่ือนร่วมงานในองค์กร ๒) กรุณา คือ 
ให้ความช่วยเหลือ เจือจุล ๓) มุทิตา คือ ให้ความยินดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเขาประสบความส าเร็จ
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๑๔๕ 
 

ในหน้าที่การงาน ๔) อุเบกขา วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝุฝุายใดฝุายหนึ่ง ให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอ
ภาค๖๑ 
 โดยสรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นด้านการน าหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าต้องน าหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ 
ประกอบด้วย มีเมตตา คือ ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข ,
กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ , มุทิตา คือ ความพลอยยินดีให้เมื่อเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข และอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย ปฏิบัติด้วยความ
เที่ยงธรราม ,หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน คือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันให้ความรู้และค าแนะน า , ปิยวาจา คือ การพูดด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวานน่าฟัง และการ
แสดงออกด้วยการจริงใจ , อัตถจิรยา คือ ท าประโยชน์ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจไม่
หวังผลตอบแทน และ สมานัตตา คือ การวางตัวเหมาะสมถูกกาลเทศะ, หลักอิทธิบาล ๔ 
ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจ ต้องการที่จะท า ใฝุใจรักและท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ , วิริยะ คือ ความ
เพียรขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ , จิตตะ คือ ความคิดตั้งใจ
รับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด และ วิมังสา คือ ความไตร่ตรองหรือทดลองหมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาหาเหตุผล ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวผู้น าหรือผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่ได้วางเอาไว้ได้ 

หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุ กต์ ใช้ เพื่ อพัฒนาภาวะผู้ น า ทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาคน  
 หลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาของผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร
โดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารคน  เพ่ือให้รู้จักการแบ่งปันเพ่ือนร่วมงาน การพูดจาด้วย
ถ้อยค าอันไพเราะอ่อนหวาน การรู้จักความเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์
และให้เป็นการรู้จักในการวางตนให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคนในด้านธรรมะที่จะ
เป็นเครื่องก้าวหน้า ๗ ประการ ตามพุทธองค์ตรัสไว้ว่าต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา ให้มีสติสาธิ และปัญญา มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ประมาทใน
การท างาน๖๒ ในฐานะที่เราเป็นผู้น าองค์กรและต้องการองค์ที่เราเป็นผู้บริหารประสบผลส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ที่เราก าหนด เราก็ต้องสร้างคนพัฒนาจะครองใจคนได้ผู้บริหารต้องมีพรหมวิหาร ๔ ( เมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ) ท าอย่างไรจึงจะให้คนในองค์กรพร้อมใจพัฒนาตนเองเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
จุดมุ่งหมาย๖๓ ควรยึดหลัก ฆราวาสธรรม ๔  มาใช้พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน อันจะส่งผลให้

                                         
 ๖๑สัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
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๑๔๖ 
 

บุคลากรมีขวัญก าลังใจเกิดคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน๖๔ ในการพัฒนาคน ผู้น าในแต่ละหมวดวิชา เช่น 
หมวดพฤติกรรมและความคิดของนักบริหาร เราก็จะมุ่งพัฒนาคน ให้มีการเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือเรื่องของงานในองค์กร ส่วนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เราก็จะเน้น
การครองตนให้บริหารอารมณ์ตัวเองในการท างานอย่างมีคามสุข และเข้ากับผู้อ่ืนในการร่วมงานได้๖๕  
 หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ เ พ่ือพัฒนาภาวะผู้ น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร ต้องใช้หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔  มาใช้ในการบริหารคน หรือพัฒนาคน ซึ่งหลัก 
สังคหวัตถุ ๔ นั้นประกอบไปด้วย ทาน  ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมมานัตตา ในการ
บริหารคนผู้น าจะต้องมีครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ต้องมีการให้ การช่วยเหลือ ใช้วาจาที่สุภาพไพเราะ เมื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วย่อมไม่หวังผลตอบแทนตลอดทั้งปฏิบัติตัว วางตัวให้เหมาะสมถูกกาลเทศะ  โดย
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และโดยมีใจเมตตา กรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา๖๖ หากมองถึงการพัฒนาคนแล้ว 
กัลยาณมิตร คือหลักธรรมต้นๆ ที่ทุกคนต้องน ามาใช้ในการท างานร่วมกัน มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี  คือ มีผู้
แนะน า สั่งสอน เป็นที่ปรึกษาสนับสนุนชี้ช่องทางในทางที่ดี โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งมี ๕๐ เขต 
และโรงเรียน ๔๓๗ โรง การติดต่อประสานงานต้องมีผู้ที่คอยประสานที่ดีไว้คอยประสานมิเช่นนั้นจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย พรหมวิหาร ๔ เป็นอีกหนึ่งที่ผู้น าควรมีในการน ามาพัฒนาคน ผู้น าต้องมี
เมตตา มีความปารถนาให้เขามีความสุข มีความกรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเดือดร้อน มีมุทิตา มีความ
ยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข พลอยยินดีเป็นก าลังใจให้เสมอ มีอุเบกขา คือวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วย
รักหรือชัง๖๗ หลักการพัฒนาคนเพ่ือน าองค์กรไปสู่เปูาหมาย ความเสียสละ โอบอ้อม อารี ทั้งในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบความร่วมมือร่วมใจใน
การน าองค์กรไปสู่การพัฒนา๖๘ ควรรู้จักและเข้าใจผู้อ่ืน การเป็นผู้เสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พูดจาได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และรับผิดชอบต่อค าพูดของตนเอง การแบ่งปันและมีน้ าใจ ตลอดจน
การวางตนแบบเสมอต้นเสมอปลายจะสามารถเอาชนะใจของผู้อ่ืนและสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นให้
เกิดขึ้น โดยยึด หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปลูกไมตรีซึ่งกันและ
กัน๖๙  
 การพัฒนาคนก็มีส่วนส าคัญ รองลงมาจากการพัฒนาตนของผู้น า คนมีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อน ภารกิจต่างๆของรัฐ ในการให้การบริการสาธารณะ เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนจึงต้องมีการ
ด าเนินการอยู่เสมอและต่อเนื่อง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้การให้บริการสาธารณะจะมิได้หวัง
ผลก าไรก็ตาม ยังผลให้เกิดประโยชน์มหาชน  การพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาผู้น า
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 ๖๖สัมภาษณ์ นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคดี, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๖๗สัมภาษณ์ นายจรูญ มีธนาถาวร, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๖๘สัมภาษณ์ นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต, เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๖๙สัมภาษณ์ พลโทโชติภณ จันทร์อยู่, ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร, ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙.  



๑๔๗ 
 

ด้วย๗๐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทส าคัญในการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในกา
พัฒนาคน ทั้งในการก าหนดนโยบาย การก าหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ การก ากับ การ
ควบคุม ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งผู้รับบริการปัญหาอยู่ที่ตัวผู้บริหารมีความตระหนัก และน าหลักพุทธ
ธรรมมาใช้กับตนเอง และคนอ่ืนแค่ไหน เพียงใด๗๑ ในการบริหารองค์กร นั้น เราไม่สามารถท างานคน
เดียวได้ ย่อมต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างมีคุณธรรม ซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ในการด าเนินชีวิต 
โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ยึดพุทธธรรมในการครองตน คือ เมตตา มีความรักใคร่ และปารถ
นาที่จะให้ผู้อ่ืนมีความสุข ,กรุณา ให้ความสงสารและคิดช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนดับทุกข์, มุทิตา ให้ความ
สงสาร ช่วยเหลือให้ผู้ อ่ืนดับทุกข์,อุเบกขา วางตนเป็นกลาง ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยความ
ยุติธรรม เสมอภาค ปราศจากความล าเอียง๗๒ ควรใช้หลักธรรมอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
โดยใช้ มรรค ๘ ความเห็นชอบ ด าริชอบ การพูดชอบ กระท าชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ การตั้งจิตชอบ๗๓  
 การพัฒนาคน ผู้น าเมื่อได้น าหลักพรหมวิหาร ๔ มาพัฒนาตนแล้ว ผู้น าต้องน าหลักพุทธ
ธรรมสังคหวัตถุ ๔ มาใช้ในการบริหารคน หรือพัฒนาคน ซึ่งหลักสังคหวัตถุ ๔ นั้นประกอบไปด้วย 
ทาน  ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมมานัตตา ในการบริหารคนผู้น าจะต้องมีครบทั้ง ๔ ด้าน 
คือ ต้องมีการให้ การช่วยเหลือ ใช้วาจาที่สุภาพไพเราะ เมื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วย่อมไม่หวัง
ผลตอบแทนตลอดทั้งปฏิบัติตัว วางตัวให้เหมาะสมถูกกาลเทศะ๗๔ มีความสามารถติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้ อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดความยอมรับและให้ความร่วมมือ คือ สามารถสร้างและประสาน
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน   
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาค มี
ความเป็นธรรมทั้งตนเองและผู้อ่ืนต้องสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่มงาน เพ่ือให้เกิดความยินดี
เต็มใจท างานอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน๗๕ หลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารคน  เพ่ือให้รู้จักการ
แบ่งปันเพ่ือนร่วมงาน การพูดจาด้วยถ้อยค าอันไพเราะอ่อนหวาน การรู้จักความเหมาะสมในการ
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์และให้เป็นการรู้จักในการวางตนให้มีความเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคนในด้านธรรมะท่ีจะเป็นเครื่องก้าวหน้า ๗ ประการ ตามพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา ให้มีสติสมาธิ 
และปัญญา มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ประมาทในการท างาน๗๖ หลักพุธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคน ได้แก่ พรหมวิหาร 
๔ ซึ่งประกอบด้วย เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข, กรุณา คือ ความต้องการให้

                                         
 ๗๐สัมภาษณ์ นายสมชัย ไตรพิทยากุล, ผู้อ านวยการเขตพระนคร, ๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๗๑สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์, ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๗๒สัมภาษณ์ นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์, ผู้อ านวยการเขตจตุจักร,  ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๗๓สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์, ผู้อ านวยการเขตหนองจอก, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๗๔สัมภาษณ์ นายณรงค์ การุณยธร, ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๗๕สัมภาษณ์ นายจตุรงค์ ผ่องล าเจียก, ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๗๖สัมภาษณ์ นายภักดี กล่อมคอน, ผู้อ านวยการกองนโยบายและวางแผน, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๔๘ 
 

ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์, มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข, อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง 
เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง๗๗  
 หลักพุทธธรรมที่จะน ามาใช้กับการพัฒนาคน ควรใช้หลากหลาย ไม่ว่า พรหมวิหาร ๔ 
หรือ ฆราวาสธรรม เพราะหลักพุทธธรรมดังกล่าว สามารถลดปัญหาความโลภ ความหลง ความเกรง
กลัวต่ออ านาจที่ใช้โดยไม่ชอบในประการใดก็ตาม๗๘ ต้องมีการน าหลักพุทธศาสนาซึ่งมีหลักธรรมหลาย
ข้อมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าหรือผู้บริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน 
และการบริหาร เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องช่วยในการวางนโยบายบริหาร
บ้านเมืองให้ด าเนินไปด้วยดี และหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมซึ่งน าไปสู้ผลส าเร็จในการท างาน 
รวมทั้งควรมีคุณธรรมและจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ท างานด้วยความตั้งใจดี 
และใช้หลักวิชาการในทางที่ถูก๗๙ ผู้น าหรือผู้บริหารในองค์กร ต้องใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔  
คือ  ๑) เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข  ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้น
จากความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง 
เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ ๔  คือ ๑)  ทาน  ๒) ด้านปิยวาจา             
๓) ด้านอัตถจริยา และ ๔) ด้านสมมานัตตา ในการบริหารคน๘๐ เมื่อได้น าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองแล้ว ผู้ หรือ ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนในองค์กร ในองค์กรหนึ่งๆมีเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรมากมาย ฉะนั้นผู้น า 
หรือ ผู้บริหารหากต้องการจะให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่วางเอาไว้ จะต้องน า
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคน คือ หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย         
๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปัน ๒) ปิยะวาจา คือ การพูด การแสดงออกด้วยความ
จริงใจ ๓) อัตถจริยา คือ การประโยชน์ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ๔) สมานัตตตา คือ การวางตัวอย่าง
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ๘๑ 
 โดยสรุปจากการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นด้านหลักพุทธธรรมที่น ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาตน ในการพัฒนา
ตนนั้น ผู้น าต้องน าหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตน ซึ่งพรหมวิหาร ๔ นั้น 
ประกอบไปด้วย ด้านเมตตา คือ ความรักใครปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข 
หรืออยากให้ผู้อ่ืนที่อยู่ภายใต้ปกครองมีความสุข และคิดท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนที่อยู่ใต้ปกครองทั่วหน้า 
ด้านกรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัด
ความทุกข์ยากของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านมุทิตา คือ ความพลอยยินดี ในเมื่อเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน และด้านอุเบกขา คือ ความวางใจ
เป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย ปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม และใช้หลักทศพิธราชธรรม  ๑) ทาน การให้  
๒) ศีล รักษากายวาจา ๓) บริจาค ความเสียสละ ๔) อาชวะ ความซื่อตรง ๕) มัททวะ ความอ่อนโยน 
                                         
 ๗๗สัมภาษณ์ นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์, รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๗๘สัมภาษณ์ ดร.ภาส ภาสสัทธา, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๗๙สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย แก้วคูณ, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๘๐สัมภาษณ์ ดร.เสนอ อัศวมันตา, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๘๑สัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๔๙ 
 

๖) กายะ การข่มกิเลส ๗) อักโกธะ ความไม่โกรธ  ๘) อวิหิงสา การไม่เบียดเบียน ๙) ขันติ ความ
อดทน ๑๐) อวิโรธนะ  ความไม่คลาดจากธรรม ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวมีความส าคัญครบทุกอย่าง
ที่ผู้น าควรจะน าไปใช้เพื่อพัฒนาตน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือองค์กรต่อไป 

หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุ กต์ ใช้ เพื่ อพัฒนาภาวะผู้ น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนางาน  
 ในการพัฒนางาน ผู้น า หรือผู้บริหารในองค์กร ต้องใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔    
คือ  ๑)เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข  ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้น
จากความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง 
เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔  คือ ๑)  ทาน  ๒) ด้านปิยวาจา ๓) ด้าน 
อัตถจริยา และ อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน๘๒    
หลักพุทธธรรมฯส าหรับการครองงาน เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมฯในการพัฒนาตน พัฒนาคน เพราะ
ทั้งสองสิ่งนี้จะท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ ไม่มีข้อชี้เฉพาะว่าจะพัฒนาตน ต้องใช้หลักพุทธธรรมอันนี้
เท่านั้น หรือจะพัฒนาคนก็ต้องใช้หลักพุทธธรรมอีกอัน เพราะหลักพุทธธรรมมันเป็นสิ่งที่ เป็น
ข้อเท็จจริง เป็นธรรมชาติ เพียงแต่ผู้ปฏิบัติ ( ผู้บริหาร/บุคลากร ) ต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม๘๓  
 หลักธรรมที่เหมาะสมของการพัฒนางาน คือ สังคหวัตถุ ๔ เพราะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี๘๔ ในการพัฒนางานผู้น าควรน าหลักพุทธธรรม            
สัปปุริสธรรม๗ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน อันประกอบไปด้วยหลัก หลักธัมมัญุตา (รู้หลักการ) 
หลักอัตถัญญุตา (รู้จักจุดหมาย) หลัก อัตตัญญุตา (รู้คน) หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)          
หลักกาลัญญุตา (รู้จักกาล) หลักปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) และหลักปุคคโลรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) 
หลักพุทธธณณม ทั้ง ๗ ข้อ นี้ ผู้น าจะต้องน าไปใช้ในการพัฒนางาน๘๕ หากมองในเรื่องการพัฒนางาน
แล้ว ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ซึ่งในการท างานหากเราขาดความ
สุจริตแล้วนั้น การท างานของเราจะบังเกิดแต่ความเครียด ความกังวล กลัวว่าจะมีคนมาตรวจสอบ 
คอยจับผิดเราอยู่เสมอ และ ฆราวาสธรรมซึ่งเป็นธรรมของการครองเรือนยังสามารถน ามาปรับใช้กับ
การพัฒนางานได้เป็นอย่างดี คือ ต้องมีความ ซื่อตรง ซื่อสัตย์จริงใจ พูดจริง ท าจริง (สัจจะ) ต้องมีการ
ฝึกฝน ปรับตัว ฝึกนิสัย ปรับปรุงงานให้เจริญก้าวหน้าด้วยปัญญา (ทมะ) ต้องมีความอดทนอดกลั้นตั้ง
หน้าตั้งตาในการท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร (ขันติ) ต้องมีความเสียสละ  ละกิเลส สละความสุข
สบายผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน (จาคะ) ๘๖ รู้จักงานที่ตนเองท า เข้าใจอย่างถ่อง

                                         
 ๘๒สัมภาษณ์ ดร.รัตนา บรรณาธรรม, นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ
พัฒนาทางสาธารณสุข), ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๘๓สัมภาษณ์ นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์, ผู้ตรวจราชการสูง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๘๔สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช, ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้, ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙.  
 ๘๕สัมภาษณ์ นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคดี, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๘๖สัมภาษณ์ นายจรูญ มีธนาถาวร, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๕๐ 
 

แท้ ใช้ความรู้ และปัญญาวิเคราะห์ ปรับปรุงงานรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร๘๗ ควรมีความ
รอบรู้เรื่องงานเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักและศรัทธาในงานที่ท า มีความขยันหมั่นเพียร 
สามารถวินิจฉัย สั่งการ มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า โดยยึดหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่
น าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่วางไว้๘๘  
 การพัฒนางานเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก การพัฒนาตน พัฒนาคน 
เพราะกระบวนการท างาน ระบบงานมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ภารกิจของรัฐด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่น ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  หรือ ตามกรอบการปฏิบัติราชการของประเทศ ซึ่งเปูาหมาย หรือ 
ผู้รับผลประโยชน์ คือ ประชาชน ผู้อยู่ในปกครอง เพราะฉะนั้นกระบวนการท างาน หรือการพัฒนา
งานควรไม่ตึง หรือไม่หย่อนจนเกินไป อยู่ภายใต้หลักธรรมและหลักกฎหมายที่ถูกต้อง ๘๙ กรณีนี้        
ก็ท านองเดียวกับการพัฒนาคน ซึ่งหากสามารถน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนางาน ย่อมจะท าให้
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานออกมาในเชิงบวก และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง๙๐ การพัฒนา
งานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จได้น าหลักคุณธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาตน ใช้หลักพุทธธรรม       
อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ มีความพอใจในงานที่รับผิดชอบ วิริยะ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ
ในการท างาน โดยมุ่งหวังให้งานประสบความส าเร็จ จิตตะ มีความฝักใฝุมีความเอาใจใส่งานอย่าง
ต่อเนื่อง และการท างานด้วยความระมัดระวัง โดยหวังให้งานประสบความส าเร็จ วิมังสา มีความคิด
ไตร่ตรอง หาเหตุผลคิดแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นและพัฒนางาน๙๑ ใช้มรรค ๘ ในหัวข้อด าริชอบ กระท า
ชอบ ความเห็นชอบ๙๒  
 ในการพัฒนางาน ผู้น าควรจะน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรให้ประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หลัก    
พุทธธรรมที่ว่านั้น คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งประกอบไปด้วย หลักธัมมัญุตา (รู้หลักการ) 
หลักอัตถัญญุตา (รู้จักจุดหมาย) หลักอัตตัญญุตา (รู้คน) หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)           
หลักกาลัญญุตา (รู้จักกาล) หลักปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) และหลักปุคคโลรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) 
หลักพุทธธรรมทั้ง ๗ ข้อ นี้  ผู้น าจะต้องน าไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนางาน ได้ทุกองค์กร๙๓               
มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จ สนใจและเอาใจใส่งานรับผิดชอบหน้าที่การ
งานจะส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยหลักพุทธธรรมส าคัญคือ  อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา๙๔ หลักธรรมในการพัฒนางาน โดยต้องมี อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติต้อง

                                         
 ๘๗สัมภาษณ์ นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต, เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๘๘สัมภาษณ์ พลโทโชติภณ จันทร์อยู่, ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร, ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙.  
 ๘๙สัมภาษณ์ นายสมชัย ไตรพิทยากุล, ผู้อ านวยการเขตพระนคร, ๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๙๐สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์, ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๙๑สัมภาษณ์ นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์, ผู้อ านวยการเขตจตุจักร, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๙๒สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์, ผู้อ านวยการเขตหนองจอก, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๙๓สัมภาษณ์ นายณรงค์ การุณยธร, ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๙๔สัมภาษณ์ นายจตุรงค์ ผ่องล าเจียก, ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๕๑ 
 

มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอย่างขยันหมั่นเพียรด้วยความมานะ อดทน มีเปูาหมายในการท างานที่
ชัดเจน กระตือรือร้นในการท างานนั้นให้ส าเร็จ เรียนรู้ในการพัฒนาความคิดในการท างานให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับบริบทของสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งการแก้ไขที่เกิดข้น
อย่างมีเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น๙๕  
 หลั ก พุธธรรมที่ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ เ พ่ื อ พัฒนาภาวะผู้ น า ทางการบริ หารของ 
กรุงเทพมหานครในการพัฒนาได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ทาน คือ การให้ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือ ๒) ปิยวาจา คือ การกล่าวค าสุภาพไพเราะ ก่อให้เกิดไมตรี 
สามัคคี และความรักใคร่ นับถือ ๓) อัตถจริยา คือ การท าประโยชน์ ช่วยเหลือองค์กร บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ๔) สมานัตตตา คือ การท าตนเสมอต้นเสมอปลาย วางตนเหมาะสมแก่ฐานะ 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม๙๖ ในการใช้หลักพุทธธรรมหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถสร้างและพัฒนา
งาน ซึ่งมีอยู่ในหลากหลายมิติได้ เพราะผู้น าต้องกล้าที่จะตัดสินใจ ก าหนดนโยบายที่ถูกต้อง 
ปราศจากเงื่อนไขที่เป็นภาระซ่อนเร้น หรือมุ่งกอบโกย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าให้การพัฒนา
ยั่งยืนได้๙๗ หลักธรรมในการพัฒนางาน โดยต้องมี อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติต้องมีความพึง
พอใจในงานที่ปฏิบัติอย่างขยันหมั่นเพียรด้วยความมานะ อดทน มีเปูาหมายในการท างานที่ชัดเจน 
กระตือรือร้นในการท างานนั้นให้ส าเร็จ เรียนรู้ในการพัฒนาความคิดในการท างานให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับบริบทของสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งการแก้ไขที่เกิดข้นอย่าง
มีเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น๙๘  
 การพัฒนางาน ผู้น า หรือผู้บริหารในองค์กร ต้องใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔       
คือ    ๑) เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข  ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืน
พ้นจากความทุกข ์๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง 
เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔  คือ ๑)  ทาน  ๒) ด้านปิยวาจา ๓) ด้าน 
อัตถจริยา และ อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน๙๙    
ภาวะผู้น า หรือ ผู้บริหาร เมื่อได้น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน แล้วสิ่งที่
ส าคัญอีกอย่างก็คือ การพัฒนางาน เมื่อการพัฒนาตนดี พัฒนาคนดี การที่ได้คนดีมาปฏิบัติงานก็จะ
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล       
หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คือหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ 
ประกอบด้วย ๑) หลักธัมมัญุตา (รู้หลักการ)  ๒) หลักอัตถัญญุตา (รู้จักจุดหมาย)  ๓) หลักอัตตัญญุตา 
(รู้คน) ๔) หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)  ๕) หลักกาลัญญุตา (รู้จักกาล)  ๖) หลักปริสัญญุตา  (รู้จัก
ชุมชน) และ ๗) หลักปุคคโลรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) ๑๐๐  

                                         
 ๙๕สัมภาษณ์ นายภักดี กล่อมคอน, ผู้อ านวยการกองนโยบายและวางแผน, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๙๖สัมภาษณ์ นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์, รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๙๗สัมภาษณ์ ดร.ภาส ภาสสัทธา, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๙๘สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย แก้วคูณ, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๙๙สัมภาษณ์ ดร.เสนอ อัศวมันตา, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๑๐๐สัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๕๒ 
 

 โดยสรุปการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นด้านหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนางาน การพัฒนางานเป็น
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาตน พัฒนาคน เพราะกระบวนการท างาน ระบบงานมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ภารกิจของรัฐด าเนินไปด้วยความราบรื่น ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ภาวะ
ผู้น า หรือ ผู้บริหาร เมื่อได้น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน แล้วสิ่งที่ส าคัญ
อีกอย่างก็คือ การพัฒนางาน หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ หลักพุทธ
ธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ประกอบด้วย ๑. หลักธัมมัญุตา คือ รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ในการด าเนินการ
อย่างถูกต้อง ๒. หลักอัตถัญญุตา คือ รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล ๓. หลักอัตตัญญุตา คือ รู้ตน 
รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร ๔. หลักมัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ๕. หลัก
กาลัญญุตา คือ รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม ๖. หลักปริสัญญุตา คือ   
รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ และ ๗. หลักปุคคโลรปรัญญุตา คือ รู้บุคคล รู้ประเภท
ของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน หลักพุทธธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวมีความส าคัญครบ
ทุกอย่างที่ผู้น าควรจะน าไปใช้ ผู้น าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้ทุกองค์กร 

ท่านคิดว่าหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาองค์กร  
 ในการพัฒนาองค์กร ผู้น า หรือผู้บริหารในองค์กร ต้อใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔  
คือ  ๑)เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข  ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้น
จากความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง 
เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ ๔  คือ ๑)  ทาน  ๒) ด้านปิยวาจา  ๓) ด้าน
อัตถจริยา และ อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร๑๐๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการน าหลักพุทธธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน หลักพุทธ
ธรรมที่เหมาะสมควรเป็นหลักพุทธธรรมของนักปกครองหรือผู้บริหารที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประชาชน เพ่ือให้ด ารงอยู่ในเอกภาพ มีความสามัคคี และมีความร่วมมือ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางนโยบายในการปกครองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง๑๐๒ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กร 
นอกจากจะต้องยึดถือศีล ๕ แล้ว จะต้องมีหิริโอตัปปะ มีอิทธิบาท ๔ คือ มีฉันทะ มีวิริยะ มีจิตตะและ
มีวิมังสา , มีหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา การบริหารองค์กร
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสาน สหวิชาเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และนอกจากนี้การบริหารโดยใชัหลัก
ธรรมสังคหวัตถุ ๔  เป็นหลักธรรมยึดเหนี่ยวน าใจกันและกันเพ่ือประสานใจทุกคนที่อยู่ในองค์กร
เดียวกันให้อยู่อย่างมีความสุข สามัคคี ประกอบด้วย ๑) การให้ทาน ๒) ปิยวาจา  คือการกล่าวค าที่
สุภาพ ถนอมน้ าใจกัน ๓) อัตถจริยา คือ ประพฤติปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างมีน้ าใจ ๔) สมานัตตตา คือ 

                                         
 ๑๐๑สัมภาษณ์ ดร.รัตนา บรรณาธรรม, นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ
พัฒนาทางสาธารณสุข), ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๐๒สัมภาษณ์ นายจักกพันธ์ ผิวงาม, รองปลัดกรุงเทพมหานคร, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๕๓ 
 

ความเสมอต้นเสมอปลาย ในการปฏิบัติต่อคนอ่ืนอย่างเสมอภาค หากทุกคนในองค์กรใช้หลักธรรมทั้ง
สังคหวัตถุ ๔ จะน าพาเปูาหมาย และความส าเร็จสู่องค์กร ซึ่งการงานที่ท าก็จะส าเร็จปอย่างราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพ๑๐๓  
 ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ถ้าได้ปฏิบัติธรรมแล้ว ตามข้อ ๓ – ๕ ก็จะส่งผลให้
องค์กรนั้นพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๐๔ ในการพัฒนาองค์กร ผู้น าในแต่ละหมวดวิชา เช่น 
หมวดพฤติกรรมและความคิดของนักบริหาร เราก็จะมุ่งพัฒนาองค์กร ให้มีการเสียสละ มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือเรื่องของงานในองค์กร ส่วนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เราก็
จะเน้นการครองตนให้บริหารอารมณ์ตัวเองในการท างานอย่างมีความสุข และเข้ากับผู้อ่ืนในการ
ร่วมงานได้๑๐๕ การพัฒนาองค์กรนั้น ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี (จักขุมา) มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดย
ภาพรวมขององค์กรเพ่ือพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มี การจัดการที่ดี (วิธุ โร) คือ 
สามารถวางแผนก าหนดทิศทางขององค์กรให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ได้ มี ผู้คอยให้การ
สนับสนุน (นิสสยสัมปันโน) สามารถประสานขอความร่วมมือจากทุกฝุายได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดผล
ที่ดีที่สุดส าหรับองค์กร ซึ่งทั้ง ๓ สิ่งนี้รวมเรียกว่า ปาปณิกธรรม๑๐๖  
 หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักพรหมวิหาร ๔๑๐๗ ผู้น าต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอยู่
ในศีลและธรรม และถือเป็นแบบอย่างต่อคนในองค์กร การใช้หลักธรรมตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือชี้น าแนวทางการท างานอย่างสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสร้าง
บรรยากาศการท างานให้ราบรื่น สร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการท างานที่
ตอบสนองนโยบาย ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า๑๐๘ องค์กร หรือ สถาบันต่างๆ 
จะต้องอาศัยบุคคลในการด าเนินกิจการในการขับเคลื่อนองค์กร การพัฒนาองค์กรจึงต้องมีการพัฒนา
ทั้งระบบ อาทิ การพัฒนาตน  (ผู้น า) การพัฒนาคน (ผู้ใต้บังคับบัญชา)  การพัฒนางาน คือภารกิจของ
แต่ละประเภทของงานตามที่กฎหมายให้อ านาจ กระบวนการทั้งหมดนี้ ย่อมเป็นองค์กรจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งระบบ จึงจะต้องมีการบูรณาการหลักพุทธธรรม และหลักกฎหมาย
ประกอบด้วย๑๐๙ ถ้าผู้บริหารองค์กรไม่ยึดหลักพุทธธรรม การที่จะน ามาพัฒนาองค์กรย่อมไม่เกิด
ผลส าเร็จ ประชาชนทุกภาคส่วนต่างหากที่มีบทบาทน าหลักพุทธธรรมมาใช้พัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง หากประชาชนปฏิเสธผู้น าที่ไม่

                                         
 ๑๐๓สัมภาษณ์ นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์, ผู้ตรวจราชการสูง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๐๔สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช, ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ , ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙.  
 ๑๐๕สัมภาษณ์ นางสาวขนิษฐา ภานุโสภิษฐ์, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๐๖สัมภาษณ์ นายจรูญ มีธนาถาวร, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๐๗สัมภาษณ์ นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต, เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๐๘สัมภาษณ์ พลโทโชติภณ จันทร์อยู่, ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร, ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙.  
 ๑๐๙สัมภาษณ์ นายสมชัย ไตรพิทยากุล, ผู้อ านวยการเขตพระนคร, ๒ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๕๔ 
 

ยึดหลักพุทธธรรม ผู้น าต่อๆไปก็จะน าหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรเพ่ือให้ประชาชนยอมรับตน๑๑๐  
 หลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา จะมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของคนไทยมาก และ
สามารถต้องใช้ในการบริหารงานในองค์กร เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน ประสานใจทุกคนเพ่ือ
องค์กรให้อยู่อย่างมีความสุข สามัคคี คือ สังหวัตถุ ๔ ๑) การให้ทาน อนุเคราะห์หรือสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามฐานานุรูป ๒) ปิยะวาจา การกล่าวด้วยค าที่เป็นที่รัก มีประโยชน์          
๓) อัตถจริยา ความประพฤติที่เป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืน ๔) สมานัตตา ความเป็นผู้มีตน เสมอต้นเสมอ
ต้นเสมอปลาย๑๑๑ ใช้มรรค ๘ เช่นเดียวกับข้อ ๔ ข้อ ๕๑๑๒  
 การท างานเป็นส่วนหนึ่งส าคัญของชีวิต เพราะช่วงเวลาการท างานชีวิตมีอยู่มากมาย การ
ท างานให้สนุกและเป็นสุขในการท างาน ท าอย่างไรให้คนที่ร่วมงานมีความสุข เป็นสิ่งที่ผู้น าหรือ
ผู้บริหารควรค านึงอย่างยิ่ง องค์กรใดมีบุคลากรที่มุ่งมั่นท างานให้องค์กรอย่างมีความสุข องค์กรนั้นก็
จะเข้มแข็ง สามารถเติมโตอย่างมั่นคง หลักพุทธธรรมในการบริหารองค์กร คือ อิทธิบาท ๔ ธรรมะ
ของความส าเร็จเป็นทางแห่งความก้าวหน้ามีหลัก ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ คือ ความพอใจ รักในสิ่งที่
เราท า และสิ่งที่ถกูต้อง ท านอง ครองธรรม๒) วิริยะ คือ ต้องมีความพยายาม ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง
อดทน ๓) จิตตะ คือ เอาใจมุ่งมั่นสิ่งที่ท า ๔) วิมังสา คือ การรู้จักพิจารณาหาเหตุผล ใช้ปัญญาในการ
ท างาน มีการวางแผน วัดผล เมื่อพบข้อบกพร่อง ต้องปรับปรุงแก้ไข๑๑๓ การบริหารองค์ในปัจจุบัน
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผสมผสานสหวิทยาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และนอกจากนั้นการบริหารโดย
ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔  เป็นหลักธรรมยึดเหนี่ยวเข้าใจกันและกันเพ่ือประสานใจทุกคนที่อยู่ในองค์กร
เดียวกันให้อยู่อย่างมีความสุข สามัคคี ประกอบด้วย ๑)การให้ทาน  ๒) ปิยะวาจา คือ การที่กล่าวด้วย
ค าสุภาพถนอมน้ าใจกัน ๓) อัตถจริยา คือ ประพฤติปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างมีน้ าใจ ๔) สมานัตตา คือ 
ความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนและเสมอภาค หากทุกคนในองค์กรใช้หลักธรรม   
สังคหวัตถุ ๔ จะน าพาเปูาหมายและความส าเร็จสู่องค์กร ซึ่งการงานที่ท าจะส าเร็ จราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ๑๑๔ หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะน าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กรได้แก่ อิทธิบาท ๔ ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ คือ มีความพอใจ 
รักในสิ่งที่ท าและสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรม, วิริยะ คือ ความพยายาม ขยัน หมั่นเพียร 
เข้มแข็งอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค, จิตตะ คือ มุ่งมั่นในสิ่งที่ท า มีสติ สมาธิ ตั้งอกตั้งใจ, วิมังสา คือ 
การรู้จักพิจารณาหาเหตุผลใช้ปัญญาในการท างาน เมื่อมีข้อบกพร่องต้องรู้จักแก้ไข  เมื่อผู้น าองค์กร
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง อยู่ในศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาปัญหาที่เกิดขึ้นใน
องค์กรสามารถน าหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาได้ ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดข้นรวมทั้งความขัดแย้งก็ลด

                                         
 ๑๑๐สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์, ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๑๑สมัภาษณ์ นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์, ผู้อ านวยการเขตจตุจักร, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๑๒สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์, ผู้อ านวยการเขตหนองจอก, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๑๓ สัมภาษณ์ นายจตุรงค์ ผ่องล าเจียก, ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๑๔สัมภาษณ์ นายภักดี กล่อมคอน, ผู้อ านวยการกองนโยบายและวางแผน, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๕๕ 
 

น้อยลง บรรยากาศในการท างานเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี เป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยดี๑๑๕  
 การพัฒนาองค์กร หลักอปริยธรรม  เป็นเรื่องส าคัญการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองที่ดีต้องใช้
การมีส่วนร่วมทั้งทางราชการ หรือภาคประชาชน  ภาคประชาสังคม  มีการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้ภาคราชการน าส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกรุงเทพมหานครได้ใน
ทุกมิติ จะท าให้องค์กรมีเอกภาพ และเกิดความเชื่อมั่นในระบอบ๑๑๖ การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จได้นั้นควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนา โดยใช้หลัก อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ 
มีความพอใจในงานที่รับผิดชอบ วิริยะ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละในการท างาน โดย
มุ่งหวังให้งานประสบความส าเร็จ จิตตะ มีความฝักใฝุมีความเอาใจใส่งานอย่างต่อเนื่อง และการ
ท างานด้วยความระมัดระวัง โดยหวังให้งานประสบความส าเร็จ วิมังสา มีความคิดไตร่ตรอง หาเหตุผล
คิดแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นและพัฒนางาน๑๑๗ ในการพัฒนาองค์กร ผู้น า หรือผู้บริหารในองค์กร ควรใช้
หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ คือ  ๑)เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข   ๒) กรุณา 
คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา 
คือ ความวางใจเป็นกลาง เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ ๔  คือ ๑) ทาน     
๒) ด้านปิยวาจา  ๓) ด้านอัตถจริยา และ อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาองค์กร๑๑๘ ผู้น า หรือ ผู้บริหารองค์กร ควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
องค์กรตามหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ฉันทะ คือ ความพอใจ ความต้องการที่จะ
ท าใฝุใจรักและท าสิ่งนั้นเสมอ ๒) วิริยะ คือ ความเพียร ๓) จิตตะ คือ ความคิดรับรู้ในสิ่งที่ท า         
๔) วิมังสา คือ ไตร่ตรอง หรือ ทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ๑๑๙ 
 โดยสรุปการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นด้านหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาองค์กร ผู้น าหรือผู้บริหาร
องค์กร นอกจากจะต้องยึดถือศีล ๕ แล้ว จะต้องมีหิริโอตัปปะ มีหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔       
คือ  ๑) เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้ อ่านมีความสุข  ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้น
จากความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง 
เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง และหลักธรรม  อิทธิบาท ๔ ประกอบไปด้วย ๑. ฉันทะ (ความพอใจ) คือ 
ความต้องการที่จะท า ใฝุใจรักและท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ๒. วิริยะ 
(ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข็มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย      
๓. จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝุไม่ปล่อยให้ใจ
ฟูุงซ่านเลื่อยลอยไป และ ๔. วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไข ปรับปรุงเป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรผู้น าสามารถน าหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาได้ 
                                         
 ๑๑๕สัมภาษณ์ นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์, รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๑๖สัมภาษณ์ ดร.ภาส ภาสสัทธา, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๑๗สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย แก้วคูณ, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๑๑๘สัมภาษณ์ ดร.เสนอ อัศวมันตา, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๑๑๙สัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๕๖ 
 

ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดข้ึนรวมทั้งความขัดแย้งก็ลดน้อยลง บรรยากาศในการท างานเป็นไปอย่างราบรื่น 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวมีความส าคัญ
ครบทุกอย่างที่ผู้น าควรจะน าไปใช้และสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยดี 

ข้อเสนอแนะ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมจะต้องมีรากฐานและต้นแบบที่ดี ตัวแบบก็หมายถึงตัวผู้น า
นั่นเอง จะเป็นโมเดลที่ดี ผู้น าที่เป็นต้นแบบที่ดี เช่น พล.เอก.เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีให้
นายทหารทุกรุ่นถือปฏิบัติกันมาด้วยดี ถ้าหากต้นแบบหรือผู้น าไม่ดี มีการคดโกง คอรัปชั่นกันมาก 
อาจท าให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ เพราะฉะนั้น การบูรณาการที่ดีจะต้องมีรากฐาน
ที่ดียกตัวอย่าง เช่น การจะเข้าท างานก็จะต้องมีการคัดเลือก สอบแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม๑๒๐ 
ปัจจุบันผู้บริหารองค์กรต่างๆต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงบริบท สภาพ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้บริหารที่ดีต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล รอบคอบ ทันต่อ
สถานการณ์ การพัฒนาผู้น าควรเน้นให้ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้งาน รู้จุดมุ่งหมายของงาน มี
ความเข้าใจตนเอง มีความพอดี รู้จักบริหารเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ ฉะนั้น การเป็นผู้น าเชิงพุทธ จึงเป็น
คุณลักษณะ หรือ คุณสมบัติของผู้น าที่สามารถตอบสนองต่อความต้อการของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้น าที่จะน าพากรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาเมืองได้อย่างยั้งยืนต่อไป๑๒๑   ท า
ทุกอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานให้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ซึ่งสุดท้ายคือ
ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่ และยึดหลักพุทธธรรมในการบริหารลานให้บรรลุวัตถุประสงค์๑๒๒  
 น าหลักพุทธธรรมบรรจุไว้ในหลักสูตรตั้งแต่การอบรมข้าราชการใหม่ จนถึงการอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รวมทั้งโครงการอ่ืนๆ เช่น ธรรมะสัญจร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้
ด าเนินการอยู่แล้วมาโดยตลอด เพ่ือปลูกฝังหลักพุทธธรรมให้แก่บุคลากรใน กรุงเทพมหานคร ให้เป็น
ผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม๑๒๓ เราได้มีกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งเราก็จะใช้อย่าง
ต้น เราก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องทีมเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องทีมการสื่อสาร เราก็จะใช้กิจกรรมของ จปร.เป็น
หลัก ส่วนในระดับกลางนั้นเราเน้นเรื่อง การสื่อสาร การบริหารกลุ่มคน เราจะโค้ชงานการสอนงาน 
เราใช้ของกองทัพเรือ ส่วนการบริหารระดับสูงเราคิดเรื่องการวางแผน วิสัยทัศน์ การสร้างเครือข่าย 
ผู้น าหรือผู้บริหารยุคใหญ่จะต้องถอดหัวโขนออก เพ่ือลดระดับลงมาคลุกคลีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ซึ่ง
เป็นฟันเฟืองเล็กๆเพ่ิมแรงผลักดันให้งานแต่ละส่วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบ
ผลส าเร็จ๑๒๔ ควรฝึกและเน้นการปฏิบัติธรรมมากกว่าการฟัง และควรเป็นการปฏิบัติที่ เพ่ือลดละ

                                         
 ๑๒๐สัมภาษณ์ ดร.รัตนา บรรณาธรรม, นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ
พัฒนาทางสาธารณสุข), ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
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๒๕๕๙.  
 ๑๒๔สัมภาษณ์ นางสาวขนิษฐา ภานุโสภิษฐ์, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  



๑๕๗ 
 

ตัวตนของตน เพ่ือจะสามารถท าตนเพ่ือส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น๑๒๕ เสนอแนะเกี่ยวกับ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องในกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างสม่ าเสมอ รู้จักเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับในผลของการกระท าแล้วน าไป
แก้ไขให้ดีขึ้น มีสติ ในการท างาน สร้างกัลยาณมิตร สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้าง๑๒๖  
 การปลูกฝังหลักพุทธธรรมลงในจิตใจคนทุกระดับ และโดยทุกส่วนขององค์กร ตั้งแต่
โรงเรียนด าเนินการจากระดับปฐมวัย จนถึงการศึกษาระดับสูง เพ่ือเข้าสู่องค์กรการท างานก็เน้นย้ า 
เพ่ิมพูนในวาระต่างๆของการอบรม สัมมนา ดูงานจึงจะท าให้หลักพุทธธรรมเป็นเครื่องมือหลักในการ
พัฒนาผู้บริหารได้ในที่สุด๑๒๗ ผู้น าควรตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมและน าหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงาน 
เพราะหลักธรรมจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและสมาชิกในองค์กร ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะ
เลื่อมใส ยอมรับและศรัทธา รวมทั้งให้ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการต่างๆ การบูรณาการ
หลักธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าต้องยึดหลักการมีวิสัยทัศน์ (จักขุมา) มีความเชี่ยวชาญ   (วิธูโร) และ
ประสานทุกฝุาย (นิสสยสัมปันโน) รวมทั้งผู้น าต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และ คารวะธรรม ซึ่งล้วนเป็น
ธรรมของผู้ประพฤติดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักพุทธธรรมต่างๆล้วนเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวได้ในทุกบทและ
ถูกมงคล ในการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน น ามาซึ่งประโยชน์ ความเจริญ และความสงบสุขของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร๑๒๘  
 หลักพุทธธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best) ในการน าพาให้องค์กรไปสู่
ผลส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ได้ ผู้น าจะต้องคุณธรรม จริยธรรม ถ้ายึดถือหลักการนี้แล้ว การด าเนิน
กิจการดังกล่าวถึงแม้ว่าจะเป็นการให้คุณ หรือให้โทษก็เป็นการกระท าที่ถูกต้องแล้ว  เช่น กฎหมายให้
อ านาจฝุายปกครอง ใช้ดุลยพินิจได้  แต่การใช้ดุลยพินิจของฝุายปกครองปราศจาก อคติทั้งปวงแล้ว
ภารกิจของรัฐก็เกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชนอยู่รอดปลอดภัย และอยู่ดีมีสุข๑๒๙ การให้ประชานมีส่วนร่วม 
มีบทบาทส าคัญในการควบคุม ตรวจสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น การออกกฎหมาย กฎ กติกา เพ่ือให้
ผู้บริหารท้อถิ่นอยู่ในหลักพุทธธรรม การให้มีการตรวจสอบ โดยองค์กรต่างๆที่ทีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาประชาชนให้มีหลักพุทธธรรมในการครองตนครองคน ครองงาน  เพ่ือปิดโอกาสผู้บริหาร
ท้องถิ่น ไม่ยึดหลักพุทธธรรมในการบริหารงาน๑๓๐ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมีประชากรเป็น
จ านวนมาก มีหน่วยงาน ๗๗ หน่วยงาน  ดังนั้น ผู้บริหารต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริหารทุกระดับเช่น สร้างราชการให้ใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร โดยน าหลัก
จริยธรรมมาเป็นประเด็นตัวชี้วัดแก่หน่วยงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้ท างานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ส านักงานเขตจตุจักรได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย
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 ๑๓๐สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์, ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๕๘ 
 

เช่นกัน๑๓๑ ในการบริหารองค์กรควรใช้หลักทศพิธราชธรรม คือ ๑) การให้ ๒) ศีล การรักษา การวาจา 
๓) บริจาค ความเสียสะ ๔) อาชวะ ความซื่อตรง ๕) มัททวะ ความอ่อนโยน ๖) กายะ การข่มกิเลส  
๗) อักโกธะ ความไม่โกรธ ๘) อวิทังสา ความไม่เบียดเบียน ๙) ขันติ ความอดทน ๑๐) อวิโรธนะ 
ความไม่คลาดจากธรรมพัฒนาให้ผู้น าค านึงถึงหลักธรรมที่เน้นความสุขทางใจ การบริหารที่มุ่งเน้น 
ก าไร เน้นเงิน ไม่ได้น าไปสู่ความสุข เป็นทางไปสู่ความสะดวกสบายเท่านั้น  การพัฒนาจิตใจผู้คน
ต่างหากท่ีจะน าไปสู่ความสุข๑๓๒  
 การปฏิบัติราชการผู้น าหรือผู้บริหารควรจะต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรของตนให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์นอกจากปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแล้ว สิ่งที่
ส าคัญที่สุดผู้น าต้องมีคุณธรรม และจริยธรรมกับเพ่ือนร่วมงานอีกด้วย๑๓๓ หลักพุทธธรรมที่ผู้น าควร
น ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมภาระที่หนักและยากที่จะให้เป็นที่พอใจ
ของทุกคนได้ จึงต้องมีความเข้มแข็ง หนักแน่น อดทน และซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง ตามหลัก
ทศพิธราชธรรม๑๓๔ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้ทศพิธราชธรรม หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และ    
อิทธิบาท ๔ จะท าให้เกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ทั้งยังส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะว่า ควรใช้ระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความสามารถ     
เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง ไม่ควรใช้ระบบ
อุปถัมภ์ ที่ยึดความพึงพอใจของตน ให้โอกาสแก่พรรคพวกหรือญาติพ่ีน้อง ใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้า
มาแทรกแซงการท างาน๑๓๕ ควรใช้หลักพุทธธรรม แต่ละหลักไปตามสถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้น า
กรุงเทพมหานครต้องมีการพัฒนาภาวะผู้น าอย่างต่อเนื่อง ปราศจากอคติ ประการส าคัญหลัก       
ธรรมาภิบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับในการบริหารราชการแผ่นดิน และเสมือนจุดรวมของหลักพุทธธรรม   
ทุกหลักจะต้องน ามาปฏิบัติต่อเนื่อง๑๓๖  
 ควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ ใช้ เ พ่ือพัฒนาภาวะผู้น า ทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร การใช้หลักธรรมกับการพัฒนาผู้น าในองค์กรนั้น ปัจจุบันต้องใช้ให้มากๆ เนื่องจาก
ผู้น าหรือผู้บริหารไม่ค่อยยึดหลักธรรมในการเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร ส่วนมากผู้น าหรือผู้บริหารยังยึดติด
ระเบียบ ระบบ ธรรมเนียมเก่าๆอยู่  การที่น าหลักธรรมมาปรับใช้กับการพัฒนาภาวะผู้น าหรอ
ผู้บริหารจะส าเร็จก็ต้องอาศัยความตั้งใจและความร่วมมือควบคู่กันไป๑๓๗ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรส่วน
ท้องถิ่น ควรน าหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาดังกล่าวให้เป็น นโยบายควบคู่กับแนวทางปฏิบัติภายใน
หน่วยงานขององค์กรทุกยุคทุกสมัย แนวทางนโยบายทางยุทธศาสตร์ของการบริหารก าหนดเป็น

                                         
 ๑๓๑สัมภาษณ์ นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์, ผู้อ านวยการเขตจตุจักร, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๓๒สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์, ผู้อ านวยการเขตหนองจอก, ๙ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๓๓สัมภาษณ์ นายณรงค์ การุณยธร, ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๓๔สัมภาษณ์ นายภักดี กล่อมคอน, ผู้อ านวยการกองนโยบายและวางแผน, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๓๕สัมภาษณ์ นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์, รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๓๖สัมภาษณ์ ดร.ภาส ภาสสัทธา, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 ๑๓๗สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย แก้วคูณ, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๕๙ 
 

แผนการบูรณาการประจ าปีระยะยาวขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครที่
มีหน่วยงานกลางของประเทศเป็นศูนย์กลางน าไปเป็นกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับภายในโดยเฉพาะ
ผู้น าหน่วยในองค์กร๑๓๘ ผู้น าควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหาร
องค์กรต่างๆในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้เกิดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ตามแผนงานและนโยบายที่วางเอาไว้ เพราะการปฏิบัติงานทุกอย่าง หากผู้น าขาดหลัก
พุทธธรรม หลักจริยธรรม หลักนิติธรรม  หลักยุติธรรม และหลักความโปร่งใส แล้วอาจท าให้งาน
ทั้งหลายเหล่านั้น เกิดความล้มเหลวได้ ท าให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน และประเทศชาติต่อไป๑๓๙ 
 โดยสรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๒๑ ท่าน ได้เสนอแนะพบว่า การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมจะต้องมีรากฐานและต้นแบบที่ดี ด่ังเช่น พล.เอก.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้นแบบที่ดีให้
นายทหารทุกรุ่นถือปฏิบัติกันมาด้วยดี ท างานให้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น าเรามีหลายระดับ เช่น 
ระดับต้นเราก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องทีมเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องทีม การสื่อสารเราจะใช้กิจกรรมของ จปร. 
เป็นหลัก ส่วนระดับกลาง เราจะเน้นเรื่องการสื่อสารการบริหารกลุ่มคน เราจะใช้โค้ชการสอนงาน เรา
ใช้ของกองทัพเรือ ส่วนการบริหารระดับสูง เราคิดเรื่องการวางแผน วิสัยทัศน์ การสร้างเครือข่าย ผู้น า
หรือผู้บริหารยุคใหม่ต้องถอดหัวโขนออกเพ่ือลดระดับลงมาคลุกคลีกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นฟันเฟือง
เล็ก ๆ เพ่ิมแรงผลักดันให้งานแต่ละส่วนเป็นไปในความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ ผู้น าหรือ
ผู้บริหารต้องมีหลักพุทธธรรมน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองควบคู่กันไปกับการปฏิบัติงาน เพ่ือ
สร้างกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงานของผู้น าหรือผู้บริหารต้องปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควร
อย่างสม่ าเสมอ รู้จักเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับในผลของการกระท า และน าไปแก้ไขให้ดีขึ้น มีสติใน
การท างาน ปลูกฝังหลักพุทธธรรมลงในจิตใจทุกระดับและโดยทุกส่วนขององค์กร 
 หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ ใช้ เ พ่ือพัฒนาภาวะผู้ ทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลัก หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และอิทธิบาท ๔ จะท าให้เกิด
การพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ทั้งยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะว่า ควรใช้ระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความสามารถ เปิดโอกาสให้ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง ไม่ควรใช้ระบบอุปถัมภ์ ที่ยึดความพึง
พอใจของตน ให้โอกาสแก่พรรคพวกหรือญาติพ่ีน้อง ใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการ
ท างาน ควรใช้หลักพุทธธรรมแต่ละหลักไปตามสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาภาวะผู้น าอย่าง
ต่อเนื่องปราศจากอคต ิประการส าคัญหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และเสมือนจุดรวมของหลักพุทธธรรมทุกหลักจะต้องน ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
 ในการด าเนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือให้ซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์เพ่ิมเติมขึ้นนอกเหนือจาการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผู้ ให้ข้อมูล

                                         
 ๑๓๘สัมภาษณ์ ดร.เสนอ อัศวมันตา, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๑๓๙สัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๖๐ 
 

ส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจ านวน ๘ รูป/คน จากการสนทนากลุ่มฉพาะ เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร” พบข้อมูลส าคัญท่ีน่าสนใจในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร 
 การวิจัยด้านเชิงปริมาณและด้านเชิงคุณภาพ โดยรวมให้ความส าคัญตั้งแต่เริ่มการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้น าและผู้บริหาร ความสัมพันธ์ และการสร้างโมเดลของผู้น าหรือผู้บริหารมีการ
ประพฤตติามหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔, สังคหวัตถุ ๔, สัปปุริสธรรม ๗ และ อิทธิบาท ๔ โดยควร
เป็นเกณฑ์การพิจารณาในผู้น าหรือผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ ผู้น าหรือผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง 
และระดับต้น หากเราขาดหลักพุทธธรรมเหล่านี้จะท าให้เกิดความวุ่นวายและไม่สงบสุขในองค์กร๑๔๐ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ควรจะมีหลักพุทธธรรม หรือหลัก
ทศพิธราชธรรมในการบริหารงานซึ่งผู้วิจัยได้น าหลักพรหมวิหาร ๔, หลักสังคหวัตถุ ๔, หลัก         
สัปปุริสธรรม ๗  และหลักอิทธิบาท ๔  เข้ามาใช้ในการท าวิจัยซึ่งเป็นหลักธรรมประจ าใจ ถือว่าเป็น
หลักพุทธธรรมส าคัญส าหรับคนดี ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวนั้นมีครบทุกอย่างที่ผู้น าหรือผู้บริหารควร
ไปใช้และปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรเกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน๑๔๑ ส าหรับหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งประกอบไปด้วย ทาน คือ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ความรู้แลค าแนะน า, ปิยวาจา คือ การพูดด้วยถ้อยค า
สุภาพอ่อนหวานน่าฟังและการแสดงออกด้วยการจริงใจ, อัตถจริยา คือ ท าประโยชน์ทั้งเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน และ สมานัตตตา คือ การวางตัวเหมาะสมถูก
กาลเทศะ นั้นเห็นว่า ควรให้การพัฒนาคนในช่วงของการก่อนเข้ารับต าแหน่งเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร
และระหว่างเป็นผู้น าหรือผู้บริหารงานในทุกองค์กร๑๔๒ ในทางทฤษฎีรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าหรือผู้บริหารควรค านึงถึงปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้ง
ควรพิจารณาภาวะผู้น าหรือผู้บริหารเป็นการเฉพาะในระดับบุคคล กลุ่มงาน และระดับสังคม และควร
รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม ในหลักพุทธธรรมของ
ศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์๑๔๓  

๒. ด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร 

                                         
 ๑๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สมชาย เวสารัชตระกุล, อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๐.  
 ๑๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน, อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐.  



๑๖๑ 
 

 จากการพัฒนาตนนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอันดับแรกเพราะหากตนเองไม่มีความพร้อมในทุกๆ
ด้าน เช่นร่างกาย ความรู้ความสามารถแล้วการเป็นผู้น าหรือผู้บริหารก็จะเกิดความล้มเหลว และต้อง
น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ด้วย เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมที่เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจและท าให้ทุกคนมีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการท างาน ๑๔๔  การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มี
อยู่ทั่วประเทศ ส าหรับผู้น าและผู้บริหาร ควรมีการยึดมั่นคุณธรรมตามหลักพุทธธรรมจริยธรรม ยึดมั่น
ในผลประโยชน์ขององค์กร และยึดมั่นหลักของกฎหมายในรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๔๕  ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน หากผู้น าหรือผู้บริหารยึดหลักพุทธธรรม คุณธรรม ความยุติธรรมนี้แล้ว ก็สามารถน ามา
ประยุกต์และส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ งานวิจัยนี้สามารถที่จะส าเร็จ น ามาใช้ได้จริง 
พิสูจน์ได้จริงจึงเห็นด้วย๑๔๖  ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร เป็นการน าหลักพุทธธรรมด้าน
พรหมวิหาร ๔ , สังคหวัตถุ ๔ , สัปปุริสธรรม ๗ และ อิทธิบาท ๔ เข้ามาส่วนร่วมในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าและผู้บริหาร หากผู้น าและผู้บริหารขาดหลักธรรมดังกล่าวแล้วการปฏิบัติงานหรือควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเกิดความล้มเหลวในองค์กร หากผู้น าและผู้บริหารขาดหลักของความโปร่งใส ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ก็จะท าให้องค์กรเกิดภาวะความล้มเหลวได้อีกเช่นกัน๑๔๗ 

๓. ข้อเสนอแนะในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหากผู้วิจัยเพ่ิมการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เพ่ิมขึ้นอีกจากกลุ่มตัวอย่างเดิม    
๖ เขตกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมให้เป็น ๙ เขตกลุ่มตัวอย่างน่าจะเหมาะสมในการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น และควร
ปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาในการน าเสนอไม่ว่าจะเป็น ไทย และ อังกฤษที่ใช้ให้เป็นแบบสากลจะเป็นการ
ท าวิจัยที่ดีและสมบูรณ์มากขึ้น๑๔๘  วิจัยเรื่องนี้ที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเป็นเรื่องที่ส าคัญและน่าสนใจเป็น
อย่างมากโดยเฉพาะหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรุงเทพมหานคร ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานคร มีงบประมาณปีละประมาณ ๗ หมื่นกว่าล้าน ซึ่ง
เป็นงบประมาณที่เยอะมากในการพัฒนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร, สก.(สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร) , สข.(สมาชิกสภาเขตในกรุงเทพมาหานคร) ถ้าไม่มีภาวะผู้น า หรือไม่มีหลัก
คุณธรรม ไม่มีหลักพุทธธรรมหรือหลักทศพิธราชธรรม ที่ผู้วิจัยน า เสนอมาแล้วนั้น การบริหาร
บ้านเมืองก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าหรือโปร่งใส อันนี้เป็นหลักส าคัญที่สุด และการออกกฎหมายลูก

                                         
 ๑๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, ผู้อ านวยการหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (วังน้อย), ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ เรืออากาศตรีประสิทธ์ บุญคุ้ม, อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางทัศนีย์ เพ็งเกิด, อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสิทธ์ ดินม่วง, อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร, อาจารย์ประจ าหลักสตูรบัณฑติศึกษา (วังน้อย), ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๐.  



๑๖๒ 
 

และกฎหมายระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติมขึ้น๑๔๙ หากผู้วิจัยสามารถน าหลักพุทธธรรมที่
พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรมาแปลงท าให้เป็นหลักกฎหมายซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติและควบคุมด าเนินงานได้จริงก็จะส่งผลให้การวิจัยในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จและ
สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน๑๕๐ 
 โดยสรุปผลจากการร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
จ านวน ๘ รูป/ คน มีความเห็นสอดคล้องกับผู้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร” ในการน าหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔, หลัก      
พุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔, หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ และหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ เข้ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาตน พัฒนาคน 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง หากผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรใดไม่น ามาหลัก
พุทธธรรมดังกล่าวมายึดถือปฏิบัติหรือขาดหลักพุทธธรรมอาจจะท าการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนา
งาน และพัฒนาองค์กร เกิดความล้มเหลว ไม่ประสบผลส าเร็จในภารกิจที่ปฏิบัติผู้วิจัยจึงได้น าเสนอมา 
หรือหากผู้น าหรือผู้บริหารขาดระเบียบวินัยในด้านกฎหมายและขาดความเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ก็
อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียและความล้มเหลวในการพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐ 
และภาคเอกชนได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ๑๔๙สนทนากลุ่เฉพาะ ดร.สมชาย เวสารัชตระกุล, อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, เมื่อวันที่  ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๐  
 ๑๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน, อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  



๑๖๓ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ กรอบสังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อมูลเชิงปริมาณ , ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูล 
  จากการสนทนากลุ่ม 
 
 

 กรอบการสังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัย
ค้นพบแนวทางในการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า ทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ประกอบด้วยหลักพุทธธรรมทั้ง ๔ ด้าน (๑) ด้านหลักพรหม
วิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา (๒) ด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปิยวาจา      
อัตถจริยา และ สมานัตตตา (๓) ด้านสัปปุรสิธรรม ๗ คือ ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา อัตตัญญุตา 
มัตตัญญุตา กาลัญญุตา ปริสัญญุตา และ ปุคคลปโรปรัญญุตา (๔) ด้านหลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และ วิมังสา  
 ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร แบบต่างๆ (.๗๗๕, .๗๗๐, .๘๖๗ และ .๘๖๖) 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๒๑ คน ได้เสนอแนะพบว่า การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมจะต้องมีรากฐานและต้นแบบที่ดี ดั่งเช่น พล.เอก.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้นแบบที่ดีให้
นายทหารทุกรุ่นถือปฏิบัติกันมาด้วยดี ท างานให้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร ด้วย

ความสัมพันธ์ตามหลักพุทธธรรม
กับภาวะผู้น าแบบต่างๆ 

 (.๗๗๕,.๗๗๐,.๘๖๑,และ.๘๖๖) 

 

การบูรณาการหลักพุทธธรรม 
เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร 

ภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร 

๑. ผู้น าแบบบงการ 
๒. ผู้น าแบบสนับสนุน 
๓. ผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
๔. ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 

 

สัมภาษณ์เชิงลึก  
จ านวน ๒๑ คน ใน ๗ หัวข้อ 

การสนทนากลุ่ม 
๘ รูป/คน ๗ ข้อและ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลฯกับ

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ฯ 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ 
๑. พรหมวิหาร ๔ 
๒. สังคหวัตถุ ๔ 
๓. สัปปุริสธรรม ๗ 
๔. อิทธิบาท ๔ 

(๔) 

(๑) 

(๒) 

(๓) 



๑๖๔ 
 

ความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น าเรามีหลายระดับ เช่น 
ระดับต้นเราก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องทีมเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องทีม การสื่อสารเราจะใช้กิจกรรมของ จปร. 
เป็นหลัก ส่วนระดับกลาง เราจะเน้นเรื่องการสื่อสารการบริหารกลุ่มคน เราจะใช้โค้ชการสอนงาน เรา
ใช้ของกองทัพเรือ ส่วนการบริหารระดับสูง เราคิดเรื่องการวางแผน วิสัยทัศน์ การสร้างเครือข่าย ผู้น า
หรือผู้บริหารยุคใหม่ต้องถอดหัวโขนออกเพ่ือลดระดับลงมาคลุกคลีกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นฟันเฟือง
เล็ก ๆ เพ่ิมแรงผลักดันให้งานแต่ละส่วนเป็นไปในความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ ผู้น าหรือ
ผู้บริหารต้องมีหลักพุทธธรรมน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองควบคู่กันไปกับการปฏิบัติงาน เพ่ือ
สร้างกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงานของผู้น าหรือผู้บริหารต้องปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควร
อย่างสม่ าเสมอ รู้จักเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับในผลของการกระท า และน าไปแก้ไขให้ดีขึ้น มีสติใน
การท างาน ปลูกฝังหลักพุทธธรรมลงในจิตใจทุกระดับและโดยทุกส่วนขององค์กร 
 หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้เ พ่ือพัฒนาภาวะผู้ น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักทศพิธราชธรรม หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และอิทธิบาท 
๔ จะท าให้เกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ทั้งยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะว่า ควรใช้ระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความสามารถ เปิด
โอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง ไม่ควรใช้ระบบอุปถัมภ์ 
ที่ยึดความพึงพอใจของตน ให้โอกาสแก่พรรคพวกหรือญาติพ่ีน้อง ใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามา
แทรกแซงการท างาน ควรใช้หลักพุทธธรรมแต่ละหลักไปตามสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาภาวะ
ผู้น าอย่างต่อเนื่องปราศจากอคติ ประการส าคัญหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และเสมือนจุดรวมของหลักพุทธธรรมทุกหลักจะต้องน ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 การร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
จ านวน ๘ รูป/ คน มีความเห็นสอดคล้องกับผู้วิจัยเรื่อง “การ  บูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร” ในการน าหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ , หลักพุทธ
ธรรมสังคหวัตถุ ๔ , หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ และหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ เข้ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง หากผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรใดไม่น ามาหลักพุทธธรรม
ดังกล่าวมายึดถือปฏิบัติหรือขาดหลักพุทธธรรมอาจจะท าการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองค์กร เกิดความล้มเหลว ไม่ประสบผลส าเร็จในภารกิจที่ปฏิบัติผู้วิจัยจึงได้น าเสนอมา หรือ
หากผู้น าหรือผู้บริหารขาดระเบียบวินัยในด้านกฎหมายและขาดความเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจ
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและความล้มเหลวในการพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนได ้
 ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ผู้วิจัยขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ และ
แสดงให้เห็นเป็นตัวแบบ (Synthesis Model ) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร โดยมีการอธิบายดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
แผนภาพ Model : lDB 

 

พรหมวิหาร ๔ 
- เมตตา 
- กรุณา 
- มุทิตา 
- อุเบกขา 

ผู้น าแบบบงการตามหลักพรหมวหิาร 
- เป็นมิตรไมตรี มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น 
- มีการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 
- มีการแสดงความยินดีทุกครั้งเมื่อผู้อื่นได้เลื่อน

ต าแหน่ง 
- ได้วางตนยึดถือความถูกต้องดีงาม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต 
 

 
สังคหวัตถุ ๔ 
- ทาน 
- ปิยวาจา 
- อัตถจริยา 
- สมานัตตตา 

สัปปุริสธรรม ๗ 
- ธัมมัญญุตา 
- อัตถัญญุตา 
- อัตตัญญุตา 
- มัตตัญญุตา 
- กาลัญญุตา 
- ปริสัญญุตา 
- ปุคลปโรปรัญญุตา 

อิทธิบาท ๔ 
- ฉันทะ 
- วิริยะ 
- จิตตะ 
- วิมังสา 

ผู้น าแบบตามแบบสนับสนุนตามหลักสังคหวัตถ ุ
- ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์  / 

เครื่องใช้ ในการท างาน 
- ให้ค าแนะน าด้วยถ้อยค าสุภาพ อ่อนหวาน 
- ดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร 
- กระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความร่วมมือใน

การตั้งเปูาหมาย 

ผู้น าตามแบบมสี่วนร่วมตามหลักสปัปุริสธรรม 
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระบบบริหารเป็น

อย่างดี 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน 
- เป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน 
- เป็นผู้มีความรอบคอบในการท ากิจกรรม 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน 
- มีความสามารถในการสื่อสาร 
- มีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี 
 
  

ผู้น าตามแบบมุ่งความส าเร็จตาม 
หลักอิทธิบาท 

- ปรารถนาที่จะท าผลงานให้มีระสิทธิผล 
- มีความขยันหมั่นเพียรสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับบุคลากร 
- มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
- ผู้น าให้อิสระในการท างานแก่บุคลากร 
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องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
แผนภาพ Model : lDB = P4 + Sa4 + S7 + I4 
ที่มา : ประจักษ์ ขุราษี 

 จากการท าวิจัย เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน ๓๗๘ คน และ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๒๑ คน โดยสรุปหลักพุทธธรรมที่ควรน ามาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  ของผู้น าหรือผู้บริหาร ซึ่งองค์
ความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับหลักพรหมวิหาร ๔ , หลักสังคหวัตถุ ๔ , หลักสัปปุริสธรรม 
๗ และ หลักอิทธิบาท ๔ โดยหลักธรรมดังกล่าว เพ่ือเป็นการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ดังนี้  
       ๑) ผู้น าแบบบงการ (Dierctive leadership) เป็นแบบผู้น าที่มุ่งใช้อ านาจสั่งการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้การแนะน าพนักงานว่าอะไรควรกระท าและบอกกับพนักงานถึงวิธีที่ควรจะท า
มีการสั่งการให้ท าตามตารางการท างานและรักษามาตรฐานของปฏิบัติงาน 
                      ๒) ผู้น าแบบให้การสนับสนุน (Supportive leadership) เป็นผู้น าที่เน้นถึงความ
เป็นอยู่และความต้องการของพนักงาน และเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตรและความ
เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งยังมีมนุษยธรรมและน้ าใจอันดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ 
                      ๓) ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (Participative leadership) เป็นผู้น าที่มุ่งเน้นใน
การศึกษากับพนักงานและค้นหาหรือรวบรวมข้อเสนอและก่อนที่จะมีการตัดสินใจ 
                      ๔) ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-oriented leadership) เป็นแบบผู้น า
ที่เน้นการกระตุ้นพนักงานให้มีการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูง โดยการตั้งเปูาหมายที่ท้าทาย ใส่ใจต่อ
งานที่ดีเลิศและแสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานให้บรรลุ
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
 จึงสังเคราะห์และสร้างโมเดลโดยมีค าอธิบายดังนี้ และจากรายละเอียดรูปแบบเนื้อหา
พัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรมโดยมีค าอธิบายดังนี้ 

L = Leadership (ความเป็นผู้น า) 
D = Development (พัฒนาการ) 
B = Based on Buddhist (อยู่บนพื้นฐานของชาวพุทธ) 
P4 = Phrhmwihar 4 (พรหมวิหาร ๔) 
Sa4 = Sankahawathu 4 (สังคหวัตถุ ๔) 
S7 = Suppurisatham 7 (สัปปุริสธรรม ๗) 
I4 = Ittibath 4 (อิทธิบาท ๔) 

อธิบายค าย่อได้ดังนี้ 
 P4 = พรหมวิหาร ๔ มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ เป็นมิตรไมตรี มีความโอบอ้อมอารี การ
มอบหมายงานตรงกับความสามารถ มีการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา มีการสนับสนุน
ให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา มีมาตรฐานการท างาน มีการยกย่องและชมเชยบุคลากรที่
ประสบความส าเร็จ และมีคุณธรรมจริยธรรม 



๑๖๗ 
 

 Sa4 = สังคหวัตถุ ๔ มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การจัดการความรู้ การให้รางวัล การให้
การช่วยเหลือแนะน าผู้น า การให้ความสนับสนุน การสร้างแรงจูงใจ การจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวก 
การยกย่องชมเชย การสืบสวนส่องทาง การน าองค์การ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ค่านิยมและมนุษย์
สัมพันธ์ การสอนงาน การโน้มน้าวในผู้ตาม สร้างองค์กร และ การทรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม 
 S7 = สัปปุริสธรรม ๗ มีองค์ประกอบที่ส าคัญที่ผู้น าพึงมีคือ การพัฒนาองค์กร การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม การบริหารความเสี่ยงและโอกาส การมุ่งมั่นการบริหารงาน การบริหารเวลา มุ่ง
ประสานงาน การท างานเป็นทีม การรับผิดชอบต่อสังคม และการมอบหมายงาน 
 I4 = อิทธิบาท ๔ มีองค์ประกอบส าคัญที่ผู้น าพึงมีคือ การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
การสร้างทักษะความเป็นผู้น า การสร้างองค์กรให้ยั่งยืน การเป็นต้นแบบ และการพัฒนาผู้น าใน
อนาคต 
 สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและจากสภาพทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ในกรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้านดังนี้ 

๑. ด้านพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ กรุงเทพมหานครมีโครงการจัดการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้กับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับสูง 
ระดับกลาง และระดับต่ า 

๒.๒ จัดให้ผู้น าหรือผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 

๒.๓ ในการฝึกอบรมสัมมนาภาวะผู้น าของผู้บริหารได้ก าหนดและสอดแทรกหลัก
พุทธธรรมเข้าไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้น าหรือผู้บริหารได้รู้และสามารถน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

๒.๔ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีความหลากหลายใน
หลาย ๆ ด้าน ด้านประชากร ด้านวัฒนธรรม ด้านการด ารงชีพ ด้านศาสนา ผู้น าหรือผู้บริหารจ าต้องมี
การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งการ
เสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน
เพ่ือพัฒนาองค์กร 

๒.๕ ผู้น าหรือผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามควรน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือแผนงาน
นโยบายที่ได้วางเอาไว้  
 ๒. การน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร  
 การน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการ
บริหารขออง กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าต้องน าหลักพุทธธรรม
พรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย มีเมตตา คือ ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
มีความสุข ,กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ , มุทิตา คือ ความพลอยยินดี  
ให้เมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข และอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย ปฏิบัติ
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ด้วยความเที่ยงธรราม ,หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน คือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ความรู้และค าแนะน า , ปิยวาจา คือ การพูดด้วยถ้อยค าสุภาพ
อ่อนหวานน่าฟัง และการแสดงออกด้วยการจริงใจ,อัตถจิรยาคือ ท าประโยชน์ทั้งเรื่องงานและเรื่อง
ส่วนตัวด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแท และสมานัตตา คือ  การวางตัวเหมาะสมถูกกาลเทศะ, หลัก
พุทธธรรมสัปปุริสธรรม  ๗ ประกอบด้วย  ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ อัตถัญญุตา คือรู้
จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย อัตตัญญุตา รู้ตน รู้ตนเองมีคุณสมบัติมัตตัญญุตา คือรู้จักประมาณ  รู้จัก
ความพอดี  กาลัญญุตา  คือรู้เวลา รู้คุณค่าของเวลา  ปริสัญญุตา คือรู้ชุมชน  รู้สังคม และปุคลป
โรปรัญญุตา คือรู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคล  หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔  ประกอบด้วย ฉันทะ คือ 
ความพอใจ ต้องการที่จะท า ใฝุใจรักและท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ , วิริยะ คือ  ความเพียรขยันหมั่นประกอบ
สิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ , จิตตะ คือ  ความคิดตั้งใจรับรู้ในสิ่งที่ท า และท า
สิ่งนั้นด้วยความคิด และ วิมังสา คือ  ความไตร่ตรองหรือทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล ซึ่ง
หลักพุทธธรรมดังกล่าวผู้น าหรือผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
หรือนโยบายที่ได้วางเอาไว้ได้  
 ๓. หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารแบบบงการตาม
หลักพรหมวิหาร ๔  
 หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ ใช้ เ พ่ือพัฒนาภาวะผู้ น า ทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาตน ในการพัฒนาตนนั้น ผู้น าต้องน าหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตน ซึ่งพรหมวิหาร ๔ นั้น ประกอบไปด้วย ด้านเมตตา คือ ความรักใคร
ปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข หรืออยากให้ผู้ อ่ืนที่อยู่ภายใต้ปกครองมี
ความสุข และคิดท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนที่อยู่ใต้ปกครองทั่วหน้า ด้านกรุณา คือ ความสงสาร อยาก
ช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากของผู้ใต้บังคับบัญชาที่
ได้รับความเดือดร้อน ด้านมุทิตา คือ ความพลอยยินดี ในเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข ประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน และด้านอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย ปฏิบัติด้วย
ความเที่ยง 
 ๔. หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารแบบสนับสนุน
ตามหลักสังคหวัตถ ุ๔  
 หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ ใช้ เ พ่ือพัฒนาภาวะผู้ น า ทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาคน หลักพุทธธรรมที่ต้องน ามาประยุกต์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้ส่วนท้องถิ่น 
ต้องใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔  ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) ทาน  คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันให้ความรู้และค าแนะน า ๒) ปิยวาจา คือ การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ  ๓) อัตถ
จริยา คือ ท าประโยชน์ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน และ  ๔) สม
มานัตตา คือ วางตนเหมาะสม ถูกกาลเทสะ   
 ๕. หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารแบบให้มีส่วน
ร่วม ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
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 หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ ใช้ เ พ่ือพัฒนาภาวะผู้ น า ทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนางาน การพัฒนางานเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการ
พัฒนาตน พัฒนาคน เพราะกระบวนการท างาน ระบบงานมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ภารกิจของ
รัฐด าเนินไปด้วยความราบรื่น ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ภาวะผู้น า หรือ ผู้บริหาร เมื่อได้น าหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน แล้วสิ่งที่ส าคัญอีกอย่างก็คือ การพัฒนางาน หลักพุทธ
ธรรมที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ประกอบด้วย ๑. 
หลักธัมมัญุตา คือ รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ในการด าเนินการอย่างถูกต้อง ๒. หลักอัตถัญญุตา คือ รู้
จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล ๓. หลักอัตตัญญุตา คือ รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้
อย่างไร ๔. หลักมัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ๕. หลักกาลัญญุตา คือ รู้จักเวลา รู้
คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม ๖. หลักปริสัญญุตา คือ รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และ ๗. หลักปุคคโลรปรัญญุตา คือ รู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน 
หลักพุทธธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวมีความส าคัญครบทุกอย่างที่ผู้น าควรจะน าไปใช้ 
ผู้น าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้ทุกองค์กร 

๖. หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารแบบมุ่ง
ความส าเร็จ ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ ใช้ เ พ่ือ พัฒนาภาวะผู้ น า ทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาองค์กร ผู้น าหรือผู้บริหาร และหลักธรรม  อิทธิบาท ๔ ประกอบไป
ด้วย ๑. ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะท า ใฝุใจรักและท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะ
ท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ๒. วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข็ม
แข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย ๓. จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วย
ความคิด เอาจิตฝักใฝุไม่ปล่อยให้ใจฟุูงซ่านเลื่อยลอยไป และ ๔. วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือทดลอง) 
คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มี
การวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข ปรับปรุงเป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรผู้น าสามารถน าหลักพุทธ
ธรรมมาแก้ปัญหาได้ ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นรวมทั้งความขัดแย้งก็ลดน้อยลง บรรยากาศในการ
ท างานเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งหลักพุทธ
ธรรมดังกล่าวมีความส าคัญครบทุกอย่างที่ผู้น าควรจะน าไปใช้และสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้องค์กรพัฒนา
ก้าวหน้าไปด้วยดี 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมจะต้องมีรากฐาน ท างานให้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์
สูงสุดขององค์กร ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น าเรา
มีหลายระดับ ระดับต้นเราก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องทีมเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องทีม การสื่อสารเราจะใช้กิจ 
กรรมเป็นหลัก ส่วนระดับกลาง เราจะเน้นเรื่องการสื่อสารการบริหารกลุ่มคนเราจะใช้โค้ชการสอน
งาน ส่วนการบริหารระดับสูง เราคิดเรื่องการวางแผน วิสัยทัศน์ การสร้างเครือข่ายผู้น ายุคใหม่หรือ
ผู้บริหารยุคใหม่ต้องถอดหัวโขนเพ่ือลดระดับลงมาคลุกคลีกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆ 
เพ่ิมแรงผลักดันให้งานแต่ละส่วนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ ผู้น าหรือผู้บริหารต้อ
งมหลักพุทธธรรมน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่าง
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สม่ าเสมอ รู้จักเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับในผลของการกระท า และน าไปแก้ไขให้ดีขึ้น มีสติในการ
ท างาน ปลูกฝังหลักพุทธธรรมลงในจิตใจทุกระดับและโดยทุกส่วนขององค์กร  
 ซึ่งน าหลักธรรมทั้ง ๔ หลักธรรมดังกล่าวมานั้นเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ทั้งภาวะผู้น าแบบบงการ (เป็นผู้น าที่มุ่งใช้อ านาจสั่ง
การ ให้ความส าคัญกับงานเป็นหลัก)  ผู้น าแบบสนับสนุน (เป็นผู้น าที่เน้นความเป็นอยู่และความ
ต้องการของพนักงาน) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (เป็นผู้น าที่เน้นในการศึกษากับพนักงาน) และผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จ (เป็นผู้น าที่เน้นการกระตุ้นพนักงานให้มีการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูง) ได้เป็นอย่างดี 
เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาองค์กรยิ่งๆ ขึ้นไป ภาวะผู้น าเป็น
กระบวนการอิทธิพลของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพของผู้น าเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ คือ บุคลิกภาพของผู้น า 
วิธีปฏิบัติของผู้น า และตามระดับความส าคัญระหว่างบุคคลที่มีต่อความกดดันแห่งเวลาสิ่งแวดล้อม
ทางด้านกายภาพโครงสร้างขององค์การธรรมชาติขององค์การ  
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บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารขอ 
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และสนับสนุนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีตามวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจัยได้แบ่ง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 

๑. ตัวแปรของการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต าแหน่งหน้าที่การงาน เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน ๓๗๘ คน 

๒. ตัวแปรของการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา โดยมีการเลือกบุคลากร 
สายบริหาร สายวิชาการ และสายปฏิบัติการเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ในกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๑ คน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
๑. การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน ๓๗๘ คน 
๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๒๑ คน 

     ขอบเขตด้าน พ้ืนที่ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดไว้ คือ เขตพระนคร,เขตปทุมวัน,เขต
จตุจักร, เขตหนองจอก,เขตบางกอกน้อย, และเขตบางขุนเทียน เขตสายไหม เขตวังทองหลาง และ
เขตคันนายาว กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร และเจ้าหน้าที่  จ านวน ๖,๙๒๗ คน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการวิจัย ตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๘ 
เดือน มีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ของ “ทาโร ยามาเน่” (Taro Yamane ) มีระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ผู้วิจัยได้ก าหนดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๐.๐๕ จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนประชากร
ทั้งสิ้น จ านวน ๓๗๘ คน การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้     
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปอภิปรายผลได้ตามระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative 
Research) และเชิงคุณภาพ (Quantitative) ซึ่งใช้แหล่งข้อมูลจากตัวบุคคล (man) และเอกสาร 
(Secondary Sources) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) การสัมภาษณ์ 
(Interview) ผลการสรุปได้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
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๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ก. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน โดยแจกแจงตามความถี่ และค่าร้อยละ  
 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๑ รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙  มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปีจ านวน ๓๖๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖ รองลงมาคือ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗ มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจ านวน ๒๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ รองลงมาคือ ปริญญาโทขึ้นไป จ านวน ๗๐ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป จ านวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙ 
รองลงมาคือ ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑            
มีต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙ รองลงมา คือ 
อ่ืน ๆ จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓ 
 ข. ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร   
 ความคิดเห็นการบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ตามหลักพรหมวิหาร ๔ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ผู้น ามีการแสดงความยินดีทุกครั้งเมื่อผู้อ่ืนได้เลื่อนต าแหน่งและยอมเผชิญกับปัญหาที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ๓.๙๗ อยู่ในระดับมาก และ ผู้น ามีการจัดงานเพ่ือมอบรางวัลให้เป็น
เกียรติในการปฏิบัติงานที่ดีหรือมีผลงานที่ดี รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ ทางการผู้บริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๙ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ผู้น าดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรขององค์กรด้วยความเต็มใจมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ ๓.๙๓ อยู่ในระดับมาก และ ผู้น าให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของบุคลากรด้วย
ความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ ๓.๖๒ อยู่ในระดับมาก 

ความคิดเห็นการบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร ตามหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้น าองค์กรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระบบการบริหารเป็นอย่างดี มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ๓.๙๘ อยู่ในระดับมาก และ ผู้น าจัดสรรงบประมาณที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรได้เป็น
อย่างดีและเหมาะสมรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเทา่กับ ๓.๗๘ อยู่ในระดับมาก 

ความคิดเห็นการบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร  ตามหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้น าปรารถนาจะท าผลงานให้มีประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
๔.๐๒ อยู่ในระดับมาก และ ผู้น าสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 
๓.๘๑ อยู่ในระดับมาก 
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 ค. ปัจจัยที่มีอิทธิพลความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ตามทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านหลักพุทธ
ธรรมพรหมวิหาร ๔ มีความสัมพันธ์กับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร
ของ กรุงเทพมหานคร ด้านผู้น าแบบบงการ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันระดับสูงมาก  (๑.๐๐)  ด้าน
หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบสนับสนุน ในด้านบวก เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง (.๔๕๙) ด้านหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบ มี
ส่วนร่วม ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง (.๔๔๙) และ ด้านพรหมวิหาร ๔ มี
ความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า (.๒๑๖)   
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านหลักพุทธ
ธรรมสังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์กับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ด้านผู้น าแบบบงการ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง (.๔๕๙) ด้าน
หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบสนับสนุน ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ในระดับสูงมาก  (๑.๐๐)  ด้านหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมีส่วนร่วม ใน
ด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง (.๔๕๑) และ ด้านหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ มี
ความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า (.๒๔๙) 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร  ด้านหลักพุทธ
ธรรมสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร
ของ กรุงเทพมหานคร ด้านผู้น าแบบบงการ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง (.๔๔๙)  
ด้านหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม  ๗  มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบสนับสนุน ในด้านบวก เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง (.๔๕๑) ด้านหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม  ๗  มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบ   
มีส่วนร่วม ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงมาก (๑.๐๐) และ ด้านหลักพุทธธรรม              
สัปปุริสธรรม  ๗ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง  (.๔๑๓)   
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ด้านอิทธิบาท ๔ 
มีความสัมพันธ์กบัการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร 
ด้านผู้น าแบบบงการ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันระดับต่ า  (.๒๑๖) ด้านอิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธ์
กับด้านผู้น าแบบสนับสนุน ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า (.๒๔๙) ด้านอิทธิบาท ๔ มี
ความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง (.๔๗๓) 
และ ด้านอิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ในด้านบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ในระดับสูงมาก (๑.๐๐) 
๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการเสนอผลการวิจัยโดยการตอบค าถามการ
วิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ข้อโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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 ส่วนที่ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 ปัญหาที่ต้องการทราบ คือ การพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
เป็นไปในแนวทางไหน สรุปได้ดังนี้ 
 จากประเด็นเรื่องการบูรณาการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
นั้นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องส านึกในตนเอง คือ ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มองโลกในแง่ดีด้านมากเสมอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าความรู้ที่ได้จากการอบรม
สัมมนาในด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรมองการบริหารงานในภาพกว้าง
ในหลายๆด้าน เช่นในด้านเศรษฐกิจ ท าอย่างไรจะให้ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนมีความ
อยู่ดีกินดี เกิดสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอย ในด้านการเมือง ผู้น าหรือผู้บริหาร จะต้องเอาใจใส่ให้
ความรู้ แนะน าแก่ประชาชนในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบให้เขาเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของเขาที่
มีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ และในด้านสังคม ผู้น าหรือผู้บริหารก็จะต้องให้ความส าคัญเช่นกัน 
ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการพัฒนากรุงเทพมหานครผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรส่วน
ท้องถิ่น จะต้องท าการพัฒนาในทุกๆด้านไปพร้อมๆกัน พร้อมกันก็จะต้องน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่ได้ก าหนดเอาไว้ และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง ผู้น าหรือ
ผู้บริหารที่จะขาดเสียไม่ได้ ก็คือผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องบริหารงาน หรือ องค์กร อยู่ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า หลักเหลานี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน และสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีของทุกภาคส่วน เพ่ือประสานความร่วมมือกันในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ ๒) เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
 ปัญหาที่ต้องการทราบ คือ การน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ควรเป็นอย่างไร สรุปได้ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นการน าหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านได้ให้ความเห็นว่า การน าหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 
นั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะว่าทุกศาสนาสั่งสอนให้ทุกๆคนท าแต่ความดี สิ่งที่ดีงามทั้งนั้น 
หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนามีมากมาย ผู้น าหรือผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ในการบริหาร
องค์กร ในการพัฒนา และการด าเนินชีวิต ทั้งการครองตน ครองคน ครองงานได้ เช่น หลักพุทธธรรม
พรหมวิหาร ๔ คือ มีเมตตา (ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี) กรุณา (ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้
ผู้อื่นพ้นทุกข์), มุทิตา (ความพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อ่ืนมีความสุข), และอุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง) 
ซึ่งใช้ได้ทุกองค์กรทุกระดับไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และ
ผู้น าควรมีหลักธรรมที่เป็นคุณสมบัติหรือข้อปฏิบัติ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของผู้ปกครอง ใน
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การพัฒนาภาวะผู้น าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นผู้น าต้องตั้งม่ันในธรรมและปฏิบัติความดีโดยยึด
หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องช่วยในการวางนโยบายบริหารบ้านเมืองให้
ด าเนินไปด้วยดี และ หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมซึ่งควรน าไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน รวมทั้งควรมีคุณธรรมและจริยธรรม คือ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ท างานด้วยความตั้งใจดี และใช้หลักวิชาการในทางที่ถูก 
 การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร
ของกรุงเทพมหานคร นั้นนับเป็นสิ่งที่ดีงาม มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ก็ย่อมมีศาสนาของตนเป็นที่ยึดถือ
หรือยึดเหนี่ยวจิตใจ ควรใช้ หิริโอตัปปะ เป็นแนวทาง ซึ่งประกอบด้วย ๑) หิริ คือ ความละอายต่อ
บาป ต่อการท าชั่ว ต่อการทุจริต หิริ ท าให้สังคมอยู่ด้วยความสงบสุข ๒) โอตัปปะ คือ ความเกรงกลัว
ต่อผลของความชั่ว ต่อผลของการทุจริต โอตัปปะ ท าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข  เกิดสันติภาพ 
กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาข้าราชการระดับนักบริหารให้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้  มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ  เ พ่ือ
ประสิทธิภาพ และความส าเร็จในการบริหารงานตามต าแหน่งหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ จึง
ก าหนดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งการ
ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม” 
โดยพระวิทยากรจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่
ได้วางเอาไว้ได้  
 ส่วนที่ ๓) เพื่อน าเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
 ปัญหาที่ต้องการทราบ คือ ท่านคิดว่าหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาตน ควรเป็นอย่างไร สรุปได้ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นการน าหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการ
พัฒนาตน ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ความเห็นว่า ผู้น าหรือผู้บริหารควรจะต้องน าหลักพุทธธรรม
พรหมวิหาร ๔ มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตน ซึ่งหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ นั้น ประกอบไปด้วย ๑) 
ด้านเมตตา คือ ความรักใครปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข หรืออยากให้ผู้อ่ืน
ที่อยู่ภายใต้ปกครองมีความสุข และคิดท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนที่อยู่ใต้ปกครองทั่วหน้า ๒) ด้านกรุณา คือ 
ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากของ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่ ได้รับความเดือดร้อน  ๓) ด้านมุทิตา คือ ความพลอยยินดี  ในเมื่อเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน และ ๔) ด้านอุเบกขา คือ ความ
วางใจเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย ปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าวนั้นมีครอบคลุม
ทุกอย่างที่ผู้น าควรจะน าไปใช้เพื่อพัฒนาตน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือองค์กร 
 ปัญหาที่ต้องการทราบ คือ หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการ พัฒนาคน ควรเป็นอย่างไร สรุปได้ดังนี้ 
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 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นการน าหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร ในการ
พัฒนาคน ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ความเห็นว่า ผู้น าหรือผู้บริหารควรจะต้องน าหลักพุทธธรรม
สังคหวัตถุ ๔  มาใช้ในการบริหารคน หรือ พัฒนาคน ซึ่งหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ นั้นประกอบไป
ด้วย ด้านทาน  คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ความรู้และค าแนะน า ด้านปิยวาจา 
คือ การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ ด้านอัตถจริยา คือ ท าประโยชน์ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว 
ด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน และ ด้านสมมานัตตา คือ วางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ในการ
บริหารคนผู้น าจะต้องมีครบทั้ง ๔ ด้าน เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าหรือผู้บริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการท างาน และการบริหาร  
 ปัญหาที่ต้องการทราบ คือ หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนางาน ควรเป็นอย่างไร สรุปได้ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นการน าหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการ
พัฒนางาน ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ความเห็นว่า ผู้น าหรือผู้บริหารควรจะต้องน าหลักพุทธธรรม   
มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนางาน การพัฒนา
งานเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาตน พัฒนาคน เพราะกระบวนการท างาน 
ระบบงานมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ภารกิจของรัฐด าเนินไปด้วยความราบรื่น ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  ภาวะผู้น า หรือ ผู้บริหาร เมื่อได้น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน 
พัฒนาคน แล้วสิ่งที่ส าคัญอีกอย่างก็คือ การพัฒนางาน หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน คือ หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ประกอบด้วย ๑. หลักธัมมัญุตา คือ รู้หลักการ รู้งาน  
รู้หน้าที่ในการด าเนินการอย่างถูกต้อง  ๒. หลักอัตถัญญุตา คือ รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล  
๓. หลักอัตตัญญุตา คือ รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร ๔. หลักมัตตัญญุตา คือ รู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี ๕. หลักกาลัญญุตา คือ รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่าง
เหมาะสม ๖. หลักปริสัญญุตา คือ รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้  และ ๗. หลัก       
ปุคคโลรปรัญญุตา คือ รู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน หลักพุทธธรรมทั้ง ๗ ข้อ นี้ ผู้น า
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้ทุกองค์กร 
 ปัญหาที่ต้องการทราบ คือ หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาองค์กร ควรเป็นอย่างไร สรุปได้ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นการน าหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการ
พัฒนาองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ความเห็นว่า หลักพุทธธรรมที่ผู้น าหรือผู้บริหารควรจะต้อง
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาองค์กร ผู้น า
หรือผู้บริหารองค์กร นอกจากจะต้องยึดถือศีล ๕ แล้ว จะต้องมีหิริโอตัปปะ มีหลักพุทธธรรม       
อิทธิบาท ๔ ประกอบไปด้วย ๑. ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะท า ใฝุใจรักและท าสิ่งนั้น
อยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ๒. วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้น
ด้วยความพยายาม เข็มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย ๓. จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า 
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และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝุไม่ปล่อยให้ใจฟูุงซ่านเลื่อยลอยไป และ ๔. วิมังสา (ความ
ไตร่ตรอง หรือทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่ง
หย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข ปรับปรุงเป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
สามารถน าหลักพุทธธรรมดังกล่าวข้างต้นน ามาแก้ปัญหาได้ ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นรวมทั้งความ
ขัดแย้งกจ็ะลดน้อยลง บรรยากาศในการท างานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็จะมีแต่
ด้วยความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยดี 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 การบูรณาการพัฒนาหลักธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ให้มีการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการบูรณาการพัฒนาหลักธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ 
กรุงเทพมหานคร ในกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร  
 กระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลและอ านาจที่มีของตนกระตุ้นชี้น าให้บุคคลอ่ืนเกิดความเต็ม
ใจแล้วกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือของกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบ
ความหมายของค าว่าผู้น ากับภาวะผู้น าพบว่า มีความแตกต่างและคล้ายคลึงกันที่ผู้น าหมายถึงบุคคล 
ส่วนภาวะผู้น าหมายถึงการใช้กระบวนการของความสามารถของบุคคลที่ใช้อิทธิพลของตนในการ
ชักชวน ชี้น าหรือชักจูงผู้อื่นให้ร่วมมือร่วมใจกับตนในการ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะผู้น า คือ ศรัทธาบารมี ทางการบริหารใช้ค าว่า มี Power ซึ่งท าให้
คนยอมรับ นับถือ เลื่อมใสเต็มใจปฏิบัติตาม อาจเทียบได้กับค าว่า “พระคุณ”ภาวะของผู้น าเกิดจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เรียกว่าวุฒิ ๖ ประการ คือ ชาติวุฒิ เพศวุฒิ วัยวุฒิ ธนาวุฒิ คุณวุฒิ และปัญญาวุฒิ   
 ความเป็นผู้น าของแต่ละคน เกิดหรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตัวตนแต่ละคนทั้งสิ้น นั่น
คือทุกคนจะมีภาวะผู้น าอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าแต่ละคนจะรู้จักที่จะเรียนรู้ เข้าใจ  และสามารถพัฒนา
ความเป็นผู้น าในตัวเราให้ออกมา และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนหรือไม่ ผู้น าที่ดีไม่ได้เป็นมาตั้งแต่
เกิด หรือเป็นเพราะได้รับการคัดเลือกจากเจ้านาย แต่เกิดขึ้นจากความสามารถของคนๆ นั้น ในการที่
จะรู้จักและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว) คนจะเป็นผู้น า ได้นั้นจะต้องเริ่มจากการ
ท าความเข้าใจ และรู้จักตัวเองก่อน และไม่ใช่เพียงแค่รู้จักตัวเองเพียงอย่างเดียว ยังจะต้องมีการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัสถา โรจนตระกูล๑ ได้วิจัยเรื่อง 
“ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” พบว่าภาวะผู้น าที่
มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในภาพรวมและองค์ประกอบนั้น
อยู่ในระดับที่สูงมาก ส่วนตัวบ่งชี้ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน โดยภาวะผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม
ทางการบริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริหารงานวิชาการ รองลง
                                         
 ๑ธนัสถา โรจนตระกูล, “ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
๒๕๕๖). 



๑๗๘ 
 

ไปตามล าดับ เพราะผู้บริหารส่วนใหญ่ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องก ากับในการบริหารงาน
ทุกด้าน ย่อมเป็นการประสานความเชื่อ แนวคิดในเชิงจริยธรรมสังคมเข้ากับการปฏิบัติหน้าที่ จึงท าให้เป็น
คนที่มีคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารสูง  
 ๕.๒.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมมาพัฒนาภาวะผู้น าจะต้องน าหลักพุทธธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาที่สามารถมาบูรณาการเข้ากับหลักทั่วไปได้อย่างลงตัว เช่นเดียวกับหลักภาวะผู้น า
เพ่ือให้การท างานให้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ในกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น าเรามีหลายระดับ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 
เราคิดเรื่องการวางแผน วิสัยทัศน์ การสร้างเครือข่ายผู้น ายุคใหม่หรือผู้บริหารยุคใหม่ต้องถอดหัวโขน
เพ่ือลดระดับลงมาคลุกคลีกับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆ เพ่ิมแรงผลักดันให้งานแต่ละส่วน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ ผู้น าหรือผู้บริหารต้องมหลักพุทธธรรมน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างสม่ าเสมอ รู้จักเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ยอมรับในผลของการกระท า และน าไปแก้ไขให้ดีขึ้น มีสติในการท างาน ปลูกฝังหลัก
พุทธธรรมลงในจิตใจทุกระดับและโดยทุกส่วนขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ พรหม
มีเนตร๒ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม” พบว่า 
แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการ
พัฒนา โดยมีเปูาหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการ
พัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเปูาหมายที่การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์
ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็นตัวตั้งใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔ เป็นหลักคิดในการพัฒนา และมีการคิด
เชิงระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนูญ คันธประภา๓ ในงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติในการนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร” พบว่าทัศนคติในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต โดยเฉลี่ย
เห็นด้วยกับเรื่องการเห็นคุณค่าความส าคัญและประโยชน์ในการนับถือพระพุทธศาสนา  เห็นด้วยกับ
กฎแห่งกรรม พระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกตามความเป็นจริง นิพพานเป็นภาวะที่ปราศจากกิเลส
และเครื่องเศร้าหมอง นรกสวรรค์ เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนาเป็น
เอกลักษณ์ของสังคมไทยที่ควรช่วยกันบ ารุงส่งเสริมและรักษาไว ้ 
  
 

                                         
 ๒ไพโรจน์ พรฟมมีเนตร, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์
การศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
 ๓มนูญ คันธประภา, “ทัศนคติในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓๑.     



๑๗๙ 
 

 ๕.๒.๓ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร  
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมซึ่งประกอบด้วยหลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔           
สัปปุริสธรรม ๗ และอิทธิบาท ๔ กับหลักผู้น า ๔ ด้าน ประกอบด้วยผู้น าแบบบงการ ผู้น าแบบ
สนับสนุน ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ จะเห็นได้ว่าเป็นการบูรณาการได้อย่าง
ลงตัว โดยมีการเชื่อมโยงหลักธรรมทั้ง ๔ หลักเข้ากับหลักผู้น าทีละด้าน กล่าวคือหลักพรหมวิหาร ๔ 
หรือหลักพัฒนาตน ผู้น าด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะประกอบด้วย ๑) เป็นมิตรไมตรี มีความโอบอ้อมอารี
ต่อผู้อ่ืน ๒) มีการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ๓) มีการแสดงความยินดีทุกครั้งเมื่อ
ผู้อื่นได้เลื่อนต าแหน่ง ๔) ได้วางตนยึดถือความถูกต้องดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้น าแบบสนับสนุน 
ควบคู่กับหลักสังคหวัตถุ ๔ หรือหลักพัฒนาคน ผู้น าด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะประกอบด้วย ๑) ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ / เครื่องใช้ ในการท างาน๒) ให้ค าแนะน าด้วยถ้อยค าสุภาพ 
อ่อนหวาน ๓) ดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร ๔) กระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิด
ความร่วมมือในการตั้งเปูาหมาย ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ควบคู่กับหลักสัปปุริสธรรม ๗ หรือหลัก
พัฒนางาน ผู้น าด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะประกอบด้วย ๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระบบบริหาร
เป็นอย่างดี ๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน ๓) เป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๔) เป็นผู้มีความรอบคอบในการท ากิจกรรม ๕) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตน ๖) มีความสามารถในการสื่อสาร ๗) มีความสามารถในการประสานงานเป็น ผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จ ควบคู่กับหลักอิทธิบาท ๔ หรือหลักพัฒนาองค์กร ผู้น าด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะ
ประกอบด้วย ๑) ปรารถนาที่จะท าผลงานให้มีระสิทธิผล ๒) มีความขยันหมั่นเพียร ๓) สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร ๔) หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
ภาส ภาสสัทธา๔ ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) กฎเกณฑ์ (๒) ระเบียบ (๓) กฎหมาย      
การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการน าการมีส่วนร่วมเพ่ือ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) ร่วมคิด  (๒) ร่วมท า  
(๓) ร่วมตรวจสอบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรินทร์ธร ศิธรกุล๕ ได้วิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากที่สุดคือ

                                         
๔ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๕ สุรินทร์ธร ศิธรกุล, “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๘๐ 
 

ด้านหลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือหลักความคุ้มค่า ส่วนความคิดเห็ นของ
ประชาชน ต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ด้านที่มากที่สุดคือ หลักนิติธรรม รองลงมาคือหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือด้านหลักการมีส่วนร่วม 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัย ครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร พบว่ารูปแบบการพัฒนาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ      
ข้อยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ และทฤษฎีหรือแนวคิดของนักวิชาการทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออก 
โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตกเข้ากับหลักธรรมเกี่ยวกับผู้น า 
โดยตรงทั้ง ๔ หลักพุทธธรรม ประกอบด้วย หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔  ประกอบด้วย เมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา , หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗ เป็นหลักธรรมของคนดี “สัตบุรุษ”  หลัก
พุทธธรรมอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรม เพ่ือการสร้างความส าเร็จในงาน และหลักพุทธธรรมสังหวัตถุ ๔ 
เป็นหลักธรรมที่ใช้ยึดเหนี่ยวใจคนหรือผู้ตาม ซึ่ง ๔ หลักธรรม มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน สามารถ
บูรณาการ เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น ากับศาสตร์ของตะวันตกและหลักธรรมอ่ืนได้อย่างดี ผู้น า
ควรตั้งมั่นอยู่ในหลักพุทธธรรมและน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารงาน เพราะหลักพุทธธรรมจะ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและสมาชิกในองค์กร ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเลื่อมใส ยอมรับและ
ศรัทธา รวมทั้งให้ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการต่างๆ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าต้องยึดหลักการมีวิสัยทัศน์ (จักขุมา) มีความเชี่ยวชาญ (วิธูโร) และประสานทุกฝุาย 
(นิสสยสัมปันโน) รวมทั้งผู้น าต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และ คารวะธรรม ซึ่งล้วนเป็นธรรมของผู้
ประพฤติดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักพุทธธรรมต่างๆล้วนเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวได้ในทุกบทและถูกมงคล 
ในการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน น ามาซึ่งประโยชน์ ความเจริญ และความสงบสุขของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร๖ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) ควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง ระดับต้น และ การเตรียมคนเพ่ือก้าวขึ้นสู่ผู้น าในอนาคต โดยการระบุไว้ในแผน
วิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี ของเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร 

๒) ผู้บริหารระดับสูง ควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการ
ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมให้เห็น 

๓) ก าหนดนโยบายและถ่ายทอดการปฏิบัติผ่านกระบวนการวัดและประเมินผล
การด าเนินงาน (Key Performance Individual : KPl) ของผู้บริหารระดับสูงทุกต าแหน่งและสิทธิ
ประโยชน์ (Compensation & Benefit) 

                                         
๖สัมภาษณ์ พลโทโชติภณ จันทร์อยู่, ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร, ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
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๔) ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือส านักงานเขตพ้ืนที่ใน
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่ เร่งการท า 
MOU กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

๑) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร ควร
จัดท าแผนพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักคุณธรรมบรรจุอยู่ในแผนทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี ที่รับการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนวิสาหกิจ 

๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันพัฒนาภาวะผู้น า
ตามหลักธรรมควบคู่กับการบริหารพัฒนาองค์กร โดยอาจร่วมมือกับสถานบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพ่ือน ากลุ่มเปูาหมายเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่
เหมาะสม 

๓) ควรจัดกิจกรรมน าผู้บริหารหรือผู้น าที่ก้าวขึ้นเป็นผู้น า (น าร่อง) ไปร่วมพิธีงาน
ทางพุทธศาสนา เช่น การถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมปฏิบัติยามเที่ยง ณ วัดที่ตั้งอยู่
ใกล้เคียงกับหน่วยงานหรือส านักงานเขตพ้ืนที่ 

๔) ควรจัดกิจกรรมขยายผลลงสู่การปฏิบัติในระดับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั่วทั้งองค์กร (ไม่เน้นเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น า) 

๕) ควรวัดและประเมินผลทุกกิจกรรม 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ควรท าวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวัดและประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรม
ของผู้บริหารทุกระดับ 

๒) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาภาวะผู้น า 
๓) ควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาหาประสิทธิภาพ เพ่ือให้เหมาะกับการ

ด าเนินงานของภาวะผู้น าของผู้บริหาร ทั่วไป 
๔) ควรน าการศึกษารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า

ทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในองค์กรต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบว่ามี
ประสิทธิภาพแตกต่างกันหรือไม่ 
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บรรณานุกรม 

๑. ภาษาบาลี - ไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 
แก้ว ชิดตะขบ. รวมวิชาธรรมศึกษาชั้นตรี. ตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖.  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗.  

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

(๑) หนังสือ 
หนังสือภาษาไทย 

กวี วงศ์วุฒ. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี. ๒๕๓๙. 
กิต ิตย ัคคานนท ์. นักบร ิหารทันสมัย. กรุงเทพมหานคร: สานักพ ิมพ์บัตเตอร์ฟลาย. ๒๕๓๔. 
กิตมิา ปรดี ีดลิก. การบร ิหารและเทคนิคการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น. กร ุงเทพมหานคร :  

อ ัษราพ ิพ ัฒน์. ๒๕๕๒.  
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. การคิดเชิงบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๖. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์. การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป 
 การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย. ๒๕๔๓.  
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. เคลื่อนลูกที่ ๕ ปราชญ์สังคม. กรุงเทพมหานคร :บริษัทซัคเซส มีเดีย  
 จ ากัด. ๒๕๔๓.  
ข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ อ้างอิงจากระบบ MIS๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
ชนาธิป พรกุล. CAFS  : A student – Centered  Instructional  Model. กรุงเทพมหานคร  

: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๔๓.  
ติน ปรัชญพฤทธิ์. ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓.  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘.  
ทองใบ สุดชารี. ภาวะผูน้ าและการจูงใจ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี,  

๒๕๔๔.  
ธร ส ุนทรายุทธ. หลักการและทฤษฎีทางบร ิหารการศึกษา. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนพานิช.  

๒๕๔๐.  
ธานินทร์ ศิลป์จารุ.“การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วย SPSS.” กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทวี อินเตอร์ พริ้นท์. ๒๕๔๙.  
ธีรยุทธ พึ่งเพียร. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล. ๒๕๔๕.  
นพพงษ์  บุญจิตราดุล. หล ักการบรหิารการศ ึกษา. กร ุงเทพมหานคร : ภาคว ิชาบร ิหาร 

การศ ึกษา คณะคร ุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔.  
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. การพัฒนาบุคลิกผู้น าและผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ,  
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๒๕๔๕.  
นิตย์ สัมมาพันธ์. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : อินโนกราฟฟิกส์. ๒๕๔๖.  
น ้อย ส ุป ิงคล ัด. ภาวะความเป ็นผ ู ้นาในงานพ ัฒนาช ุมชน. กร ุงเทพมหานคร : ไทยว ัฒนาพาน ิช. 

๒๕๔๓.  
บุญทัน ดอกไธสง. ภาวะผู้นาและทฤษฏีผู้นา. กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ์. ๒๕๓๕.  
บูฆอรี ยีหมะ การปกครองท้องถิ่นไทย. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,  
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๕.    
ปรัชญา เวสารัชช์. ผู้น าองค์การ. กรุงเทพมหานคร : รัฐศาสตร์สาร. ๒๕๒๓.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.   
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหธรรมิก จ ากัด. ๒๕๔๖.  
พระมหาบุญมี มาลาวชิโร. พุทธบริหาร. นนทบุรี : บริษัท ธิงค ์บียอนด ์บุ๊คส์ จ ากัด,๒๕๕๓.  
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์". พระไตรปิฎกฉบับ 
 หลวง เล่มที่ ๑๙ หน้า ๒๗๗ ข้อที่ ๑๑๓๗ 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔),  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ.  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา. ๒๕๔๖.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ.  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา. ๒๕๔๖.  
ไพบูลย์ วิฒนศิริธรรม. ภาวะผู้น าของไทยในอนาคต : ภาวะผู้น า ความส าคัญต่ออนาคตไทย.  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิพม์พิมพ์ไทย. ๒๕๔๐.  
ยงยุทธ เปลี่ยนผดุง. “การศึกษาคุณลักษณะของผู้น าทางสังคม”. คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒.  
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์. ๒๕๔๔.  
วรญา ทองอุ่น. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์. ๒๕๔๘.  
วัฒนา  ระงับทุกข.์ แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร :  แอลทีเพรสจ ากัด. 

๒๕๔๒.  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและก ารบริหารท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์  
 โฟเพช. ๒๕๔๕.  
วิเชียร วิทยอุดม ภาวะผู้น า Leadership ฉบับก้าวล้ ายุค กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐  
ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎร์. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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 พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์, 
๒๕๔๐. 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. วิสัยทัศน์ขุนคลัง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิพม์ผู้จัดการ.  
๒๕๔๔.  

สมเด็จพระศรนครินทรบรมราชชนนี. รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง           
แอนด์พับลิชชิ้ง, ๒๕๓๙. 

สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลักษณ์ สมิตะศิริ. ผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ ๔ กรุงเทพมหานคร :  
พิฆเนศพริ้นติ้งเซ้นเตอร์. ๒๕๔๒.  

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าและพฤติกรรมผู้น า ประมวลสาระ ชุดวิชาการ 
วิจัยทางการบริหารการศึกษา หน่วยที่ ๙. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๐. 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ภาวะความเป็นผู้น า. กรุงเทพมหานคร เอ็กซเปอร์เน็ท. ๒๕๕๐.  
สุรพล พรมกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์. ๒๕๕๔.  
สุวิทย์  มูลค าและคณะ. Child center : Storyline method : การบูรณาการหลักสูตรและการ 

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พริ้น จ ากัด. ๒๕๔๒.  
สุวิระ ทรงเมตตา. เทคนิคภาวะผู้น ายุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ต ารวจ. ๒๕๔๓. ๑๐๑   
ส าลี  รักสุทธี และคณะ. คู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ใหม่ของ 

ก.ค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์. ๒๕๔๖.  
ศักดิ์ไทย ส ุรกิจบวร. จ ิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ส ุวีริยาสาส ์น. ๒๕๔๕.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. องค์การและการจักการ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสาร.  
 ๒๕๔๕.  
อภินันท์ จันตะนี. “ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง” กรุงเทพมหานคร : บริษัทจรัลสนิทวงศ์ 
 การพิมพ์ จ ากัด. ๒๕๕๗.  

(๒) วิทยานิพนธ์ : 
ธนัสถา โรจนตระกูล. “ภาวะผู้น าทีม่ีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 
 ภาคเหนือ”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏวไลยองกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖.  
ธิติวุฒิ หมั่นมี. “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๖. 
นเรศ บุญช่วย. “การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ 

ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์นพระบรมราชูปถัมภ์,  
๒๕๕๖. 

ภาส ภาสสัทธา. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
ปรัชญา ชุ่มนาเสียว. “การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒. 
ประทีป บินชัย. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวภาวะผู้น าพิสัยสมบูรณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 นเรศวร, ๒๕๔๖. 
เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์. “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา” . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
๒๕๕๔. 

ไพโรจน์ พรฟมมีเนตร. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม”. วิทยานิพนธ์ 
 การศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
มนูญ คันธประภา. “ทัศนคติในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตของ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”. รายงานการวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย:  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ๒๕๕๓.  
รักษา สุดเส้นผม. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วรุตม์ ทวีศรี. วิทยานิพนธ์การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรมเพื่อพัฒนาสู่องค์การประสิทธิภาพสูง 
ของหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 
เอกชน”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา,  
๒๕๕๐. 

สรายุทธ กันหลง. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๓. 
สมบัติ บุญเลี้ยง. “ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด” . วิทยานิพนธ์ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๒. 

สุรินทร์ธร ศิธรกุล. “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 

: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์. “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 
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(๓) บทสัมภาษณ์ : 
สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช. ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้,  

 ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล. อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางสาวขนิษฐา ภานุโสภิษฐ์. ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร,  
 ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายจตุรงค์ ผ่องล าเจียก. ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายจักกพันธ์ ผิวงาม. รองปลัดกรุงเทพมหานคร, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
สัมภาษณ์ นายจรูญ มีธนาถาวร. ผู้อ านวยการส านักการศึกษา, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์. ผู้อ านวยการเขตจตุจักร, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พลโทโชติภณ จันทร์อยู่. ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร,  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายณรงค์ การุณยธร. ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย. วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙  
สัมภาษณ์ นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์. ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคด.ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์. รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.ภาส ภาสสัทธา. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายภักดี กล่อมคอน. ผู้อ านวยการกองนโยบายและวางแผน, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.รัตนา บรรณาธรรม. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ 
 พัฒนาทางสาธารณสุข), ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
สัมภาษณ์ นายสมชัย ไตรพิทยากุล. ผู้อ านวยการเขตพระนคร, ๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย แก้วคูณ. อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์. ผู้อ านวยการเขตหนองจอก, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.เสนอ อัศวมันตา. อาจารย์บรรยายพิเศษ, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์. ผู้ตรวจราชการสูง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

(๔) ประชุมกลุ่มเฉพาะ Focus Group Discussions 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางทัศนีย เพ็งเกิด. อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากกลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช. ผู้อ านวยการหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัชประศาสนศาสตร์ (วัดศรีสุดาราม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ เรืออากาศตรีประสิทธิ์ บุญคุ้ม. อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม, 

 ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประสิทธิ์ ดินม่วง. อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหามหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน. อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสน 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สมชาย เวสารัชตระกุล. อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร,  

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหามหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐. 

(๕) เอกสารและวารสาร : 
พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์. (๒๕๔๖). Leadership for Organizational Effectiveness.  

วารสารการบริหารฅน, ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓, ๒๕๔๖. 
สมบัติ บุญประเคน. “ผู้บริหารยุคปฏิรูปการศึกษาตามลักษณะ ๖ ป”. วารสารครูขอนแก่น. ปีที ่๔๔  

ฉบับที ่๒ (สิงหาคม ๒๕๔๔).: ๒๐ – ๒๑. 
เสรี พงศ์พิศ. บูรณาการคืออะไร. หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน . ฉบับวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕. 
สุพจน์ วังสินธ์. “การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา”. วารสารวิชาการ. ปีที ่๔๓ ฉบับ 

ที ่๒ (มิถุนายน ๒๕๔๓) : ๒๙ – ๓๐. 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. “การบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา”. วารสารวิชาการ. 
 ปีที ่๔๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๔๕) : ๒๓ – ๓๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

(๖) สื่ออิเล็กเทรอนิกส์ : 
จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ, บูรณาการคืออะไร, (ออนไลน์), แหล่งที่มา 

https://www.gotoknow.org/posts/74693 [๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 
ธีรศักดิ์ ชนะบางแก้ว นักวิชาการ วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ออนไลน์) แหล่งที่มา :  

http://www.baanjomyut.com/library_2/the_nature_of_leadership/03.html  
[๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕]. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล, เอกสารประกอบการบรรยายภาวะผู้น า การสร้างทีมงาน 
และการน าทีม. (ออนไลน์) แหล่งที่มา :  
https://www.gotoknow.org/posts/382933#0 [๔ กันยายน ๒๕๕๖]. 

ภาศกร พันธุ์รอด, บูรณาการ, (ออนไลน์) , แหล่งที่มา : 
 http://202.44.34.144/kmit/knowledge_detail.php?IDKM=334 [๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, ๒๕๔๖, อ้างใน วารุณี คงมั่นกลาง, การสอนแบบบูรณาการคืออะไร? 

(ออนไลน์), แหล่งที่มา : http//www.gotoknow.org/posts/400257  
[๘ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
DuBrin A.J. Leadership: Research Findings, Practice, and Shills. Boston : Houghton Mifflin,  

1998.  
Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (1988) Management of Organizational  

Behavior, (5 th Ed.), Englewood Cliffs,NJ : Prentice Hall. 
I.I.Richardson & Sidney Baldwin, Publice Administration : Government in Action,  

Ohio : Charles E. Merrill Publishing Co, 1976. 
J.L.Gibson, J.M.Ivancevich, & J.H.Donnelly. Organization Behavior Structure Process.  

9th ed, New York : McGraw-Hill,1997. 
Koontz, Harole and Cyril O’ Donnell, Principle of Management, 2nd ed., New York :  

Mc Graw-Hill Book Company,1959. 
Morpher, Edgar L., John, Roe L. J. and Reller, Theodore L., Educational  

Organizational and Administration : Concept, Practices, and Lssues, 2nd  
ed., Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1967. 

Ordway Tead,The art of Leadership. NewYork:McGraw-HillBook company.Inc.,1956. 
Pliffner, John M. and Presthus, Robert V. Public Administration, 3rd ed. New York :  

Ronald Press, 1953. 
Rensis Likert, The Human Organization : lts Management and Values, (New Youk : McGraw–  

Hill, 1967).  
Solomal Ben, Leadership in Free Society.Cambrdge : Harvare University Press,  

1950. 

https://www.gotoknow.org/posts/74693
http://www.baanjomyut.com/library_2/the_nature_of_leadership/03.html
https://www.gotoknow.org/posts/382933#0
http://202.44.34.144/kmit/knowledge_detail.php?IDKM=334


๑๘๙ 
 

Schermerhorn. J.R. and et al. Managing Organization Behavior. Hoboken, NJ :  
J Wiley, 2005. 

Taro Yamane, อ้างใน ยุทธ ไกยวรรณ์, พื้นฐานการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์นการพิมพ์ 
, ๒๕๓๕. 

William J. Raddin. Managerial Effectiveness. New York : McGraw – Hill Book Co., 1970.  
Yukl, G , Leadership in Organizations. Englewood Cliffs,NJ : Prentice-Hall , 2002. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก : ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย 

 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๙๒ 

 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

ล าดับ                ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑.  พระครูสัมฆรักษ์เกียรติศักดิ์  

กิตฺติปัญฺโญ,ดร. 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 

๒.  อาจารย์ ดร.พิเชฐ   ทั่งโต อาจารย์หัวหน้าภาครัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) 

๓.  ผศ.ดร.ธัชชนันท์     อิศรเดช 
ทรงนวรัตน์ 

ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศานศาตร์ (วัดศรีสุดาราม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.  ผศ.ดร.ภัทรพล       ใจเย็น อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.  อาจารย์ ดร.ยุทธนา ประณีต ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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ภาคผนวก : ข 
ผลการหาค่า IOC 

 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๙๙ 

 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นใน

กรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัย ร้อยต ารวจตรีประจักษ์  ขุราษี 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

******************* 

ที ่
 

(ชื่อเร่ือง) 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

ด้านการบริหารตนพรหมวิหาร ๔  

๑. ด้านเมตตา : ความรักใครปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข หรืออยากให้ผู้อื่นที่อยู่ภายใต้
ปกครองมีความสุข และคิดท าประโยชน์แก่ผู้อื่นที่อยู่ใต้ปกครองท่ัวหน้า 

๑.๑ ผู้น าเป็นมติรไมตรี มีความโอบอ้อมอารีต่อ
ผู้อื่นและออกรับปัญหาที่เกดิขึ้นทุกปัญหา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๒ ผู้น ามีการมอบหมายงานตรงกับความรู้ 
ความสามารถด้วยความปรารถนาดี 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๓ ผู้น ารับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
บุคลากร และเจา้หน้าท่ีด้วยความตั้งใจ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒. ด้านกรุณา : ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับความเดือดร้อน 

๒.๑ ผู้น ามีการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อประสบปัญหาในการ
ท างาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๓ ผู้น าจะก าหนดวิธีการท างาน รายละเอียด
ของงาน ตารางการท างาน ตลอดจน
มาตรฐานการท างานให้กับสมาชิกในองค์กร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

 

 



   ๒๐๐ 

 

ที ่
 

(ชื่อเร่ือง) 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๓. ด้านมุทิตา : ความพลอยยินดี ในเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 

๓.๑ ผู้น ามีการแสดงความยินดีทุกครั้งเมื่อผู้อื่น
ได้เลื่อนต าแหน่งและยอมเผชิญกบัปัญหาที่
ไม่เคยเกิดขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๒ ผู้น ามีการจัดงานเพื่อมอบรางวัลให้เป็น
เกียรติในการปฏิบตัิงานท่ีดีหรือผลงานท่ีด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๓ ผู้น ามีการยกย่องและชมเชยบุคลากรที่
ประสบความส าเรจ็ในด้านต่างๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย ปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม 

๔.๑ ผู้น าได้วางตนยึดถือความถูกต้องดงีาม มี
ความซื่อสัตย์สุจริตตั้งอยู่ในหลักธรรม มี
คุณธรรมและจรยิธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๒ ผู้น าวางใจเป็นกลางรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่น หรือค าติชมจากผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๓ ผู้น าสามารถควบคมุและตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในการท างานได้เป็นอย่างด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ด้านการบริหารคน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

๑. ด้านทาน : เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ความรู้และค าแนะน า 

๑.๑ ผู้น าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
อุปกรณ์ / เครื่องใช้ ในการท างานเพื่อให้
บุคลากรใช้ส าหรับบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๒ ผู้น ามีการจัดอบรมภายในองค์กรเพื่อพัฒนา
ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

  



   ๒๐๑ 

 

ที ่
 

(ชื่อเร่ือง) 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๑.๓ ผู้น ามีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนนุให้
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ / ความ
เข้าใจ ในการท างาน ภายในองค์กร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ด้านปิยวา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ 

๒.๑ ผู้น าสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีดีแก่พนักงาน เป็นผู้น าท่ีเน้น
ความสัมพันธ์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๒ ผู้น ามีจติส านึกท่ีดตี่อบุคลากรในองค์กรโดย
ให้ค าแนะน าปรึกษาด้วยถ้อยค าท่ีไพเราะ  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๓ ผู้น าให้ค าแนะน าด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ 
อ่อนหวานน่าฟังและเป็นประโยชน์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. ด้านอัตถจริยา : ท าประโยชน์ทั้งเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตัว ด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน 

๓.๑ ผู้น าเข้าไปสอบถามและคอยให้ความ
ช่วยเหลือบุคลากรขององค์กรในการ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจท้ังเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๒ ผู้น าดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาแก่
บุคลากรขององค์กรด้วยความเต็มใจ  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๓ ผู้น าให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว
ของบุคลากรด้วยความเตม็ใจ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. ด้านสมานัตตตา : วางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 

๔.๑ ผู้น ามีความยุติธรรมต่อบุคลากรในองค์กร
โดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๒ ผู้น าสนองความต้องการในการท างานของ
บุคลากรในองค์กรด้วยความพึงพอใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



   ๒๐๒ 

 

ที ่
 

(ชื่อเร่ือง) 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๔.๓ ผู้น ากระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความ
ร่วมมือในการตั้งเปูาหมายและสรา้ง
กระบวนการท างานได ้

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ด้านการบริหารงานหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑. หลักธัมมัญญุตา : รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าท่ีในการด าเนินการอย่างถูกต้อง 

๑.๑ ผู้น าองค์กรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
ระบบการบริหารเป็นอย่างด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๒ ผู้น าองค์กรมีความกล้าในการตัดสนิใจอย่าง
รอบคอบ ถูกต้องและเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบสูง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๓ ผู้น าปรับตัวตามเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้ได้เสมอ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. หลักอัตถัญญุตา : รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล 

๒.๑ ผู้น ารู้เปาูหมายขององค์กรอย่างชัดเจนและ
ที่มุง่สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับพนักงาน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒.๒ ผู้น าก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ใน
การบริหารได้เองอย่างด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๓ ผู้น าเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วน
ร่วมในการท างานเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร
บรรลเุปูาหมาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. หลักอัตตัญญุตา : รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร 

๓.๑ ผู้น าเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม เปน็ท่ีน่า
นับถือ ยกย่องของคนท่ัวไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๒ ผู้น าเป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



   ๒๐๓ 

 

ที ่
 

(ชื่อเร่ือง) 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๓.๓ ผู้น าท่ีให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยจะ
ปรึกษาหารือ และให้โอกาสพนักงานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. หลักมัตตัญญุตา : รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 

๔.๑ ผู้น าเป็นผู้มีความรอบคอบในการกระท า
กิจกรรมอยา่งเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๔.๒ ผู้น าจัดสรรงบประมาณทีไ่ดร้ับมาพัฒนา
องค์กรได้เป็นอยา่งดีและเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๓ ผู้น าส่งเสรมิให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ท างานแก่บุคลากรในองค์กร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. หลักกาลัญญุตา : รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม 

๕.๑ ผู้น าวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสม 
ทันต่อเหตุการณ ์

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕.๒ ผู้น ามีการล าดับขั้นตอนในการท างานได้
อย่างมีแบบแผน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕.๓ ผู้น ามีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนและ
ทันตามก าหนดเวลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. หลักปริสัญญุตา : รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 

๖.๑ ผู้น ามีความสามารถในการสื่อสารและมี
มนุษยสัมพันธ์อย่างดีในสังคม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖.๒ ผู้น าประเมินสถานการณ์ และเตรยีมการ
ปูองกันแก้ไขปัญหา และเมื่อเกดิปญัหา
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นให้
ทันเวลาและสถานการณ ์

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖.๓ ผู้น าให้ความช่วยเหลือตามสภาพความ
เดือดร้อนของบุคคลในชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



   ๒๐๔ 

 

ที ่
 

(ชื่อเร่ือง) 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๗. หลักปุคคลปโรปรัญญุตา : รู้บคุคล รู้ประเภทของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน 

๗.๑ ผู้น าเป็นผู้เข้าใจและเอาใจใสผู่้ร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอยา่งด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗.๒ ผู้น าช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจของ
บุคลากรในองค์กรใหส้ามารถปฏิบตัิงานได้
เป็นอย่างด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗.๓ ผู้น าเป็นผู้มีความสามารถในการสือ่สารและ
ประสานงานกับบุคคลในชุมชนและสังคมได้
เป็นอย่างด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ด้านการบริหารองค์กรหลักอิทธิบาท ๔ 

๑. ด้านฉันทะ ความพอใจ : ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักและท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้น
ไป 

๑.๑ ผู้น าสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน
อย่างเสมอภาค 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๒ ผู้น าปรารถนาจะท าผลงานให้มปีระสิทธิผล
ให้ดียิ่งข้ึน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๓ ผู้น าทีก่ าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและ 
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ด้านวิริยะ ความเพียร : ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข็มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 

๒.๑ ผู้น ามีความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๒ ผู้น ามีความขยันหมั่นเพยีรและไมย่่อท้อต่อ
อุปสรรค 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๓ ผู้น ามีการก าหนดเปูาหมายการท างานอย่าง
ชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



   ๒๐๕ 

 

ที ่
 

(ชื่อเร่ือง) 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๓. ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จด้านจิตตะ ความคิด : ต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่
ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อยลอยไป 

๓.๑ ผู้น ามีจติใจที่แน่วแน่ไมฝ่ักใฝฝุุายใดฝุาย
หนึ่ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๒ ผู้น ามีคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๓ ผู้น าสามารถสร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่
บุคลากรในองค์กรในการบรรลุเปูาหมาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. ด้านวิมังสา ความไตร่ตรอง หรือทดลอง : หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อ
ยิ่งหย่อนในสิ่งท่ีท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข ปรับปรุงเป็นต้น 

๔.๑ ผู้น าทบทวนปัญหาและข้อบกพร่องของ
องค์กรอยู่เสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๒ ผู้น ามีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และ 
สามารถปฏิบัติงานใหด้ียิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๔.๓ ผู้น าให้อิสระในการท างานแก่บุคลากรใน
องค์กรอย่างเต็มที ่

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ความต้องการตามทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ 

๑. ผู้น าแบบบงการ : เป็นผู้น าที่มุ่งใช้อ านาจสั่งการ ให้ความส าคัญกับงานเป็นหลัก 

๑.๑ ผู้น าออกรับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปัญหา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๒ ผู้น ายอมเผชิญกับปญัหาที่ไม่เคยเกิดขึ้น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๓ ผู้น าจะก าหนดวิธีการท างาน รายละเอียด
ของงาน ตารางการท างาน ตลอดจน
มาตรฐานการท างานให้กับพนักงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑.๔ ผู้น าสามารถควบคมุและตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในการท างานได้เป็นอย่างด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



   ๒๐๖ 

 

ที ่
 

(ชื่อเร่ือง) 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๑.๕ ผู้น าสามารถช้ีแนะและให้ค าแนะน าขั้นตอน
การท างานไดเ้ป็นอย่างด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ผู้น าแบบสนับสนุน : เป็นผู้น าที่เน้นความเป็นอยู่และความต้องการของพนักงาน 

๒.๑ ผู้น าสามารถจดัการให้เกดิความเสีย่งต่อ
ตนเองให้น้อยท่ีสุด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๒ ผู้น าสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีดีแก่พนักงาน เป็นผู้น าท่ีเน้น
ความสัมพันธ์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๓ ผู้น าเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรแสดง
ความคิดเห็นในการท างาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๔ ผู้น าสามารถกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร
เกิดความร่วมมือในการตั้งเปูาหมายและ
สร้างกระบวนการท างานได ้

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒.๕ ผู้น าให้ก าลังใจและรับฟังปัญหาของ
บุคลากรในองค์กร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม : เป็นผู้น าที่มุ่งเน้นในการศึกษากับพนักงาน 

๓.๑ ผู้น าสามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้เสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๒ ผู้น าท่ีมุ่งสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับ
พนักงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๓ ผู้น าท่ีให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยจะ
ปรึกษาหารือ และให้โอกาสพนักงานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓.๔ ผู้น าส่งเสรมิให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ท างานแก่บุคลากรในองค์กร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



   ๒๐๗ 

 

ที ่
 

(ชื่อเร่ือง) 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปลผล 

๓.๕ ผู้น าส่งเสรมิและมีส่วนร่วมให้เกดิ
บรรยากาศการท างานเป็นทีม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ : เป็นผู้น าที่เน้นการกระตุ้นพนักงานให้มีการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูง 

๔.๑ ผู้น าทีก่ าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและ 
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๒ ผู้น ามีการก าหนดเปูาหมายการท างานอย่าง
ชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๓ ผู้น าสามารถสร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่
บุคลากรในองค์กรในการบรรลุเปูาหมาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๔ ผู้น าติดตามผลการปฏิบตัิงานและให้ความ
ช่วยเหลือการท างานได้เป็นอยา่งดี 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔.๕ ผู้น าให้อิสระในการท างานแก่บุคลากรใน
องค์กรอย่างเต็มที ่

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   ๒๐๘ 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try out) 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ๒๐๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๑๐ 

 

รายชื่อผู้ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้นิสิตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

ล าดับ                ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑.  นายสมชัย           ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
๒.  นางสาวสุวรรณนี   ภู่สุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
๓.  นายเชาวฤทธิ์       ทรงนวรัตน์ ผู้อ านวยการเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
๔.  นายสุวิทย์           รัศมิแพทย์ ผู้อ านวยการเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
๕.  นายณรงค์           การุณยธร ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
๖.  นายจตุรงค์          ผ่องล าเจียก ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
๗.  นางศิริรัตน์          สังข์สุวรรณ ผู้อ านวยการเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
๘.  นางสาวศิริบักษณ์   ลีระศิริ ผู้อ านวยการเขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
๙.  นางศิริพร            สุรริยะโรจน์ ผู้อ านวยการเขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๒๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๒๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๒๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๒๑๙ 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ง 
ค่า Alpha 

 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๒๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๒๒๒ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

(แบบสอบถาม) 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๒๓ 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นใน 

 กรุงเทพมหานคร  
.................................................................... 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรพุทธศาสนตรดุษฎีบัณฑติสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมลูทางวิชาการส าหรับศึกษา
ค้นคว้าและเพื่อประโยชน์ส าหรับการวิจัยและขอรับรองว่าจะไมม่ีผลกระทบใดๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเห็นของท่าน 
เพื่อจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังท่ีกล่าว ข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับและน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแบบภาพรวมเท่าน้ัน 

แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอ้มูลทั่วไป 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพฒันาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการตามทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารองค์กร
ส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปญัหาและอุปสรรคการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

เกณฑ์ในการให้คะแนน 
๕ หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรงุเทพมหานคร ในระดับ มากที่สดุ 

๔ หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรงุเทพมหานคร ในระดับ มาก 

๓ หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรงุเทพมหานคร ในระดับปานกลาง 

๒ หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรงุเทพมหานคร ในระดับ น้อย 

๑ หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรงุเทพมหานคร ในระดับ น้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 



   ๒๒๔ 

 

เลขที่แบบสอบถาม 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดตอบค าถามต่อไปนี้โดยใสเ่ครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริงตามรายละเอียด 

 เกี่ยวกับตัวท่าน 
 

๑. เพศ    ชาย    หญิง 

๒. อาย ุ    ต่ ากว่า ๓๐ ปี   ๓๑ – ๔๐ ปี 

 ๔๑ – ๕๐ ปี   ๕๑ – ๖๐ 

๓. วุฒิการศึกษา    ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

๔. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ 

 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐   มากกว่า ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป 

๕. ต าแหน่งหน้าที่การงาน   ผ.อ.เขต   รอง ผ.อ. เขต 

 พนักงาน/เจ้าหน้าที ่    อื่น ๆ ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๒๒๕ 

 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพือ่พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง โปรดตอบค าถามต่อไปนี้โดยใสเ่ครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมาก 

 ที่สุดและกรณุาตอบทุกข้อ 

ข้อ 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร

ส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ด้านการบริหารตนตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

๑. ด้านเมตตา : ความรักใครปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข หรืออยากให้ผู้อื่นที่อยู่
ภายใต้ปกครองมีความสุข และคดิท าประโยชน์แก่ผู้อื่นที่อยู่ใต้ปกครองท่ัวหน้า 

๑.๑ ผู้น าเป็นมติรไมตรี มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นและออกรับปญัหาที่เกิดขึ้น
ทุกปัญหา 

     

๑.๒ ผู้น ามีการมอบหมายงานตรงกับความรู้ ความสามารถด้วยความปรารถนาดี      

๑.๓ ผู้น ารับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีด้วย
ความตั้งใจ 

     

๒. ด้านกรุณา : ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์
ยากของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับความเดือดร้อน 

๒.๑ ผู้น ามีการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบญัชา เมื่อประสบปญัหาใน
การท างาน 

     

๒.๒ ผู้น ามีการสนับสนุนให้บุคลากรไดศ้ึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อน าความรู้
มาปรับปรุงท้องถิ่นให้ดียิ่งข้ึน 

     

๒.๓ ผู้น าจะก าหนดวิธีการท างาน รายละเอียดของงาน ตารางการท างาน 
ตลอดจนมาตรฐานการท างานให้กบัสมาชิกในองค์กร 

     

๓. ด้านมุทิตา : ความพลอยยินดี ในเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  
๓.๑ ผู้น ามีการแสดงความยินดีทุกครั้งเมื่อผู้อื่นไดเ้ลื่อนต าแหน่งและยอมเผชิญ

กับปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้น 
     

๓.๒ ผู้น ามีการจัดงานเพื่อมอบรางวัลให้เป็นเกียรติในการปฏิบัติงานท่ีดหีรือ
ผลงานท่ีด ี

     

๓.๓ ผู้น ามีการยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส าเร็จในด้านตา่งๆ      
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๔. ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้าย ปฏิบัติด้วยความเท่ียงธรรม 
๔.๑ ผู้น าได้วางตนยึดถือความถูกต้องดงีาม มีความซื่อสตัยส์ุจรติตั้งอยู่ใน

หลักธรรม มีคณุธรรมและจรยิธรรม 
     

๔.๒ ผู้น าวางใจเป็นกลางรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น หรือค าติชมจากผู้อืน่ด้วย
ความเตม็ใจ 

     

๔.๓ ผู้น าสามารถควบคมุและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการท างานไดเ้ป็นอย่างดี      

ด้านการบริหารคนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

๑. ด้านทาน : เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ความรู้และค าแนะน า 

๑.๑ ผู้น าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ / เครื่องใช้ ในการท างาน
เพื่อให้บุคลากรใช้ส าหรับบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

     

๑.๒ ผู้น ามีการจัดอบรมภายในองค์กรเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรอยา่ง
ต่อเนื่อง 

     

๑.๓ ผู้น ามีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนนุให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ / 
ความเข้าใจ ในการท างาน ภายในองค์กร 

     

๒. ด้านปิยวา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ 
๒.๑ ผู้น าสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีแก่พนักงาน เป็นผู้น าท่ี

เน้นความสมัพันธ์ 
     

๒.๒ ผู้น ามีจติส านึกท่ีดตี่อบุคลากรในองค์กรโดยให้ค าแนะน าปรึกษาด้วยถ้อยค า
ที่ไพเราะ  

     

๒.๓ ผู้น าให้ค าแนะน าด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ อ่อนหวานน่าฟังและเป็นประโยชน์      

๓. ด้านอัตถจริยา : ท าประโยชน์ทั้งเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตัว ด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน 
๓.๑ ผู้น าเข้าไปสอบถามและคอยให้ความช่วยเหลือบุคลากรขององค์กรในการ

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจท้ังเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 
     

๓.๒ ผู้น าดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรขององค์กรด้วยความ
เต็มใจ  

     

๓.๓ ผู้น าให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของบุคลากรด้วยความเตม็ใจ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
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๔. ด้านสมานัตตตา : วางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
๔.๑ ผู้น ามีความยุติธรรมต่อบุคลากรในองค์กรโดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง      

๔.๒ ผู้น าสนองความต้องการในการท างานของบุคลากรในองค์กรด้วยความพึง
พอใจ 

     

๔.๓ ผู้น ากระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความร่วมมือในการตั้งเปาูหมายและ
สร้างกระบวนการท างานได ้

     

ด้านการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑. หลักธัมมัญญุตา : รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าท่ีในการด าเนินการอย่างถูกต้อง 
๑.๑ ผู้น าองค์กรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระบบการบรหิารเป็นอย่างดี      

๑.๒ ผู้น าองค์กรมีความกล้าในการตัดสนิใจอย่างรอบคอบ ถูกต้องและเปน็ผู้มี
ความรับผิดชอบสูง 

     

๑.๓ ผู้น าปรับตัวตามเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้ได้เสมอ      

๒. หลักอัตถัญญุตา : รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล 
๒.๑ ผู้น ารู้เปาูหมายขององค์กรอย่างชัดเจนและที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับ

พนักงาน 
     

๒.๒ ผู้น าก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารไดเ้องอย่างดี      

๒.๓ ผู้น าเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อขับเคลื่อน
ให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย 

     

๓. หลักอัตตัญญุตา : รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร 
๓.๑ ผู้น าเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม เปน็ท่ีน่านับถือ ยกย่องของคนท่ัวไป      

๓.๒ ผู้น าเป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน      

๓.๓ ผู้น าท่ีให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยจะปรึกษาหารือ และให้โอกาสพนักงานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

     

๔. หลักมัตตัญญุตา : รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 
๔.๑ ผู้น าเป็นผู้มีความรอบคอบในการกระท ากิจกรรมอย่างเหมาะสม      

๔.๒ ผู้น าจัดสรรงบประมาณทีไ่ดร้ับมาพัฒนาองค์กรได้เป็นอยา่งดีและเหมาะสม      

๔.๓ ผู้น าส่งเสรมิให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานแก่บุคลากรในองค์กร      
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๕. หลักกาลัญญุตา : รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม 
๕.๑ ผู้น าวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ ์      

๕.๒ ผู้น ามีการล าดับขั้นตอนในการท างานได้อย่างมีแบบแผน      

๕.๓ ผู้น ามีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนและทันตามก าหนดเวลา      

๖. หลักปริสัญญุตา : รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
๖.๑ ผู้น ามีความสามารถในการสื่อสารและมมีนุษยสมัพันธ์อย่างดีในทุกสงัคม      

๖.๒ ผู้น าประเมินสถานการณ์ และเตรยีมการปูองกันแก้ไขปญัหา และเมือ่เกิด
ปัญหาสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ทันเวลาและสถานการณ ์

     

๖.๓ ผู้น าให้ความช่วยเหลือตามสภาพความเดือดร้อนของบุคคลในชุมชน      

๗. หลักปุคคลปโรปรัญญุตา : รู้บคุคล รู้ประเภทของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน 
๗.๑ ผู้น าเป็นผู้เข้าใจและเอาใจใสผู่้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบญัชาได้เป็นอย่างดี      

๗.๒ ผู้น าช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจของบุคลากรในองค์กรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี

     

๗.๓ ผู้น าเป็นผู้มีความสามารถในการสือ่สารและประสานงานกับบุคคลในชุมชน
และสังคมได้เป็นอย่างด ี

     

ด้านการบริหารองค์กรอิทธิบาท ๔ 

๑. ด้านฉันทะ ความพอใจ : ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักและท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้
ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 

๑.๑ ผู้น าสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานอย่างเสมอภาค      

๑.๒ ผู้น าปรารถนาจะท าผลงานให้มปีระสิทธิผลให้ดียิ่งข้ึน      

๑.๓ ผู้น าทีก่ าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและ ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนือ่ง 
สร้างความเชื่อมั่นให้แกพ่นักงาน 

     

๒. ด้านวิริยะ ความเพียร : ขยันหมัน่ประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข็มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 

๒.๑ ผู้น ามีความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจ      

๒.๒ ผู้น ามีความขยันหมั่นเพยีรและไมย่่อท้อต่ออุปสรรค      

๒.๓ ผู้น ามีการก าหนดเปูาหมายการท างานอย่างชัดเจน      
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๓. ด้านจิตตะ ความคิด : ต้ังจิตรับรู้ในสิ่งท่ีท า และท าสิ่งนัน้ด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่าน
เลื่อยลอยไป 

๓.๑ ผู้น ามีจติใจที่แน่วแน่ไมฝ่ักใฝฝุุายใดฝุายหนึ่ง      

๓.๒ ผู้น ามีคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน      

๓.๓ ผู้น าสามารถสร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่บุคลากรในองค์กรในการบรรลุ
เปูาหมาย 

     

๔. ด้านวิมังสา ความไตร่ตรอง หรือทดลอง : หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข ปรับปรุงเป็นต้น 

๔.๑ ผู้น าทบทวนปัญหาและข้อบกพร่องขององค์กรอยู่เสมอ      

๔.๒ ผู้น ามีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และ สามารถปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น      

๔.๓ ผู้น าให้อิสระในการท างานแก่บุคลากรในองค์กรอย่างเต็มที ่      
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๑. ผู้น าแบบบงการ : เป็นผู้น าที่มุ่งใช้อ านาจสั่งการ ให้ความส าคัญกับงานเป็นหลัก 
๑.๑ ผู้น าออกรับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปัญหา      
๑.๒ ผู้น ายอมเผชิญกับปญัหาที่ไม่เคยเกิดขึ้น      
๑.๓ ผู้น าจะก าหนดวิธีการท างาน รายละเอียดของงาน ตารางการท างาน 

ตลอดจนมาตรฐานการท างานให้กบัพนักงาน 
     

๑.๔ ผู้น าสามารถควบคมุและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการท างานไดเ้ป็นอย่างดี      
๑.๕ ผู้น าสามารถช้ีแนะและให้ค าแนะน าขั้นตอนการท างานไดเ้ป็นอย่างดี      

๒. ผู้น าแบบสนับสนุน : เป็นผู้น าที่เน้นความเป็นอยู่และความต้องการของพนักงาน 
๒.๑ ผู้น าสามารถจดัการให้เกดิความเสีย่งต่อตนเองให้น้อยท่ีสุด      
๒.๒ ผู้น าสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีแก่พนักงาน เป็นผู้น าท่ี

เน้นความสมัพันธ์ 
     

๒.๓ ผู้น าเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรแสดงความคิดเห็นในการท างาน      
๒.๔ ผู้น าสามารถกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความร่วมมือในการตั้งเปูาหมาย

และสร้างกระบวนการท างานได ้
     

๒.๕ ผู้น าให้ก าลังใจและรับฟังปัญหาของบุคลากรในองค์กร      

๓. ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม : เป็นผู้น าที่มุ่งเน้นในการศึกษากับพนักงาน 
๓.๑ ผู้น าสามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอ      
๓.๒ ผู้น าท่ีมุ่งสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับพนักงาน      
๓.๓ ผู้น าท่ีให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยจะปรึกษาหารือ และให้โอกาสพนักงานมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ 
     

๓.๔ ผู้น าส่งเสรมิให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานแก่บุคลากรในองค์กร      
๓.๕ ผู้น าส่งเสรมิและมีส่วนร่วมให้เกดิบรรยากาศการท างานเป็นทีม      

๔. ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ : เป็นผู้น าที่เน้นการกระตุ้นพนกังานให้มกีารปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูง 
๔.๑ ผู้น าทีก่ าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนและ ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนือ่ง สร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน 
     

๔.๒ ผู้น ามีการก าหนดเปูาหมายการท างานอย่างชัดเจน      

๔.๓ ผู้น าสามารถสร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่บุคลากรในองค์กรในการบรรลเุปูาหมาย      

๔.๔ ผู้น าติดตามผลการปฏิบตัิงานและให้ความช่วยเหลือการท างานไดเ้ปน็อย่างดี      

๔.๕ ผู้น าให้อิสระในการท างานแก่บุคลากรในองค์กรอย่างเต็มที ่      

 



   ๒๓๑ 

 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปญัหาและอุปสรรคการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

๑. ผู้น าแบบบงการด้านการบริหารตนตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

๑.๑ ปญัหาและอุปสรรค............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
๑.๒ ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

๒. ผู้น าแบบให้การสนับสนุนด้านการบริหารคนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

๒.๑ ปญัหาและอุปสรรค............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
๒.๒ ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

๓. ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วมด้านการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๓.๑ ปญัหาและอุปสรรค............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
๓.๒ ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

๔. ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จด้านการบริหารองค์กรตามหลักอิทธิบาท ๔ 

๔.๑ ปญัหาและอุปสรรค............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 



   ๒๓๒ 

 

๔.๒ ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรณุาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 
 
 

ร้อยต ารวจตรีประจักษ์ ขุราษี 
นิสิตหลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



   ๒๓๓ 

 

เครื่องมือที่ในการวิจัย 
แบบสอบถามเชิงลึก 

ส่นที่ ๒ แบบสอบถาม การบรูณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร 

๑. ช่ือ...................................................นามสกุล.....................................................อายุ.....................ปี 

๒. วุฒิการศึกษาสูงสุด......................................................................................................................... 
๓. ต าแหน่ง.......................................................................................................................................... 
๔. สัมภาษณ์เมื่อวันที่............เดือน....................................พ.ศ...............เวลา........................น. 
๕. หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................................................................... 

E-mail............................................................................................................................... 

๑. ท่านคิดว่าหลักการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครเป็นไปใน
แนวทางไหน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ท่านคิดว่าการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานครอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ท่านคิดว่าหลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาตน ควรเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ท่านคิดว่าหลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาคน ควรเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕. ท่านคิดว่าหลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
พัฒนางาน ควรเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



   ๒๓๔ 

 

๖. ท่านคิดว่าหลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาองค์กร ควรเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๗. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการหลกัพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผูน้ าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรณุาสละเวลาในการใหส้ัมภาษณ์เป็นอยา่งสูง 

ร้อยต ารวจตรีประจักษ์ ขุราษี   ผู้สมัภาษณ ์

นิสิตหลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรติดต่อ 081-4414399 , 081-3449422 

 
 

 

 

 



   ๒๓๕ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

(สัมภาษณ์เชิงลึก) 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๓๖ 

 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง สัมภาษณ์ 
๑.  นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร ๒๗ ก.ค. ๕๙ 
๒.  นายจักกพันธ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ๒๖ ก.ค. ๕๙ 
๓.  นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์ ผู้ตรวจราชการสูง ๗ ก.ย. ๕๙ 
๔.  นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและ

ส่งเสริมความรู้ 
๓๑ ส.ค. ๕๙ 

๕.  นางสาวขนิษฐา ภานุโสภิษฐ ์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร ๓๑ ส.ค. ๕๙ 
๖.  นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย

และคดี 
๒๐ ก.ย. ๕๙ 

๗.  นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษา ๒๗ ก.ย. ๕๙ 
๘.  นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ๒๓ ก.ย. ๕๙ 
๙.  ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ๑ ต.ค. ๕๙ 
๑๐.  นายสมชัย ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการเขตพระนคร ๒ ก.ย. ๕๙ 
๑๑.  นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน ๑๒ ก.ย. ๕๙ 
๑๒.  นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อ านวยการเขตจตุจักร ๗ ก.ย. ๕๙ 
๑๓.  นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์ ผู้อ านวยการเขตหนองจอก ๙ ก.ย. ๕๙ 
๑๔.  นายณรงค์ การุณยธร ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย ๕ ก.ย. ๕๙ 
๑๕.  นายจตุรงค์  ผ่องล าเจียก ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน ๑๙ ก.ย. ๕๙ 
๑๖.  นายทวีศักดิ์ 

 
เลิศประพันธ์ 
 

ผู้อ านวยการส านักการจราจรและ
ขนส่ง 

๒๘ ก.ย. ๕๙ 

๑๗.  พันต ารวจเอกพิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ ๑๓ ต.ค. ๕๙ 
๑๘.  ดร.ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๑๕ ก.ย. ๕๙ 
๑๙.  ดร.สุรชัย แก้วคูณ อาจารย์บรรยายพิเศษ ๑๐ ต.ค. ๕๙ 
๒๐.  ดร.เสนอ อัสวมันตา อาจาย์บรรยายพิเศษ ๑ พ.ย. ๕๙ 
๒๑.  ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล อาจาย์บรรยายพิเศษ ๑๐ พ.ย. ๕๙ 
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   ๒๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
ดร.เสนอ อัศวมันตา  
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน ๑ ชุด 

ที่ ศธ ๖๑๐๕.๒/๑๒๒๔ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง 
เจริญพร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

         เนื่องด้วย ร.ต.ต.ประจักษ์ นามสกุล ขุราษี รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๗๐๑๕๐๔๐๖๙ นิสิตหลักสูตร 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร” เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว 

          การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือการนี้จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้นิสิตด าเนินการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ    
ขออนุโมทนาขอบคุณในความเอ้ือเฟ้ือทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

ขอเจริญพร 

(พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร.) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 

ผู้ประสานงาน: ร.ต.ต.ประจักษ์ ขุราษี 
โทรติดต่อ. ๐๘๑-๔๔๑-๔๓๙๙ 

ศูนย์บัณฑติศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร : อาคารเรียนศูนย์วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
อยุธยา : ๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทร. ๐๒-๘๘๒-๓๑๕๔ ต่อ ๒๑๓๐, ๒๑๓๗, ๒๑๓๘ 



   ๒๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล 
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน ๑ ชุด 

ที่ ศธ ๖๑๐๕.๒/๑๒๒๔ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง 
เจริญพร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

         เนื่องด้วย ร.ต.ต.ประจักษ์ นามสกุล ขุราษี รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๗๐๑๕๐๔๐๖๙ นิสิตหลักสูตร 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร” เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว 

          การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือการนี้จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้นิสิตด าเนินการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ    
ขออนุโมทนาขอบคุณในความเอ้ือเฟ้ือทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

ขอเจริญพร 

(พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร.) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 

ผู้ประสานงาน: ร.ต.ต.ประจักษ์ ขุราษี 
โทรติดต่อ. ๐๘๑-๔๔๑-๔๓๙๙ 

ศูนย์บัณฑติศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร : อาคารเรียนศูนย์วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
อยุธยา : ๗๙ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทร. ๐๒-๘๘๒-๓๑๕๔ ต่อ ๒๑๓๐, ๒๑๓๗, ๒๑๓๘ 



   ๒๕๘ 

 

เครื่องมือที่ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ประกอบด้วยการวิจัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง : การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่ วนท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร 

……………………………… 

ค าชี้แจง 

๑) แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย (แบบเชิงลึก) เรื่อง การบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร  

๒) แบบสัมภาษณ์ ชุดนี้ มีทั้งหมด ๒ ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วน

ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล 

๖. ชื่อ...................................................นามสกุล.... ...............................อาย.ุ....................ปี 
๗. วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................................................................................... .............. 
๘. ต าแหน่ง.................................................. .......................................................................... .............. 
๙. สัมภาษณ์เมื่อวันที่............เดือน....................................พ.ศ...............เวลา........................น.  
๑๐. หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................ .......... 

E-mail............................................................................................................................. .. 

 

 

 

 



   ๒๕๙ 

 

ตอนที่ ๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร 

๑. ท่านคิดว่าการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 
เป็นไปในแนวทางไหน 

๒. ท่านคิดว่าการน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร ควรเป็นอย่างไร 

๓. ท่านคิดว่าหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาตน ควรเป็นอย่างไร 

๔. ท่านคิดว่าหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคน ควรเป็นอย่างไร 

๕. ท่านคิดว่าหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนางาน ควรเป็นอย่างไร 

๖. ท่านคิดว่าหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาองค์กร ควรเป็นอย่างไร 

๗. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร อย่างไร 

 

 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์เป็นอย่างสูง 

ร้อยต ารวจตรีประจักษ์ ขุราษี   ผู้สัมภาษณ์ 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

โทร ๐๘๑-๔๔๑-๔๓๙๙, ๐๘๑-๓๔๔-๙๔๒๒ 

 

 

 



   ๒๖๐ 

 

ผลการสัมภาษณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๑ 

กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีโครงการอบรมพัฒนา และเพ่ิมพูนประสบการณ์ รวมทั้งการดูงาน
ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานทุกปี และเพ่ิมศักยภาพการดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
และยังมีโครงการหลักส าหรับการอบรมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ทั้งในระดับต้น กลาง สูง ทุกปี เพ่ือ
เตรียมการให้พร้อมกับการปฏิบัติงานและการด ารงต าแหน่งต่างๆในกรุงเทพมหานคร 

หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนามีมากมาย เราสามารถน าหลักพุทธธรรม หิริโอตัปปะ คือ 
ความละอายต่อบาป และพรหมวิหาร ๔ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาและการด าเนินชีวิตทั้งการ ครองตน ครองคน ครองงานซึ่งใช้ได้ทุกองค์กรทุกระดับไม่ว่าจะเป็น
สถาบันครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ 

หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนามีมากมาย เราสามารถน าหลักพุทธธรรม หิริโอตัปปะ คือ 
ความละอายต่อบาป และพรหมวิหาร ๔ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาและการด าเนินชีวิตทั้งการ ครองตน ครองคน ครองงานซึ่งใช้ได้ทุกองค์กรทุกระดับไม่ว่าจะเป็น
สถาบันครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ 

หลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารคน  เพ่ือให้รู้จักการแบ่งปันเพ่ือนร่วมงาน การพูดจาด้วยถ้อยค า
อันไพเราะอ่อนหวาน การรู้จักความเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์และให้
เป็นการรู้จักในการวางตนให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคนในด้านธรรมะที่จะเป็น
เครื่องก้าวหน้า ๗ ประการ ตามพุทธองค์ตรัสไว้ว่าต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา ให้มีสติสาธิ และปัญญา มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ประมาทใน
การท างาน 

ในการพัฒนางาน ผู้น า หรือผู้บริหารในองค์กร ควรใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ คือ  
๑)เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข   ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้นจาก
ความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง เที่ยง
ธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ ๔  คือ ๑)  ทาน  ๒) ด้านปิยวาจา  ๓) ด้านอัตถ
จริยา และ อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 

ในการพัฒนาองค์กร ผู้น า หรือผู้บริหารในองค์กร ควรใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ 
คือ  ๑)เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข   ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้น
จากความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง 
เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ ๔  คือ ๑)  ทาน  ๒) ด้านปิยวาจา  ๓) ด้าน
อัตถจริยา และ อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 
 
 
 
                                                           
๑ สัมภาษณ์ ดร.รัตนา บรรณาธรรม, นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาทาง

สาธารณสุข), วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  



   ๒๖๑ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมจะต้องมารากฐานและต้นแบบที่ดี ตัวแบบก็หมายถึงตัวผู้น า
นั่นเอง จะเป็นโมเดลที่ดี ผู้น าที่เป็นต้นแบบที่ดี เช่น พล.เอก.เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีให้
นายทหารทุกรุ่นถือปฏิบัติกันมาด้วยดี ถ้าหากต้นแบบหรือผู้น าไม่ดี มีการคดโกง คอรัปชั่นกันมาก 
อาจท าให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ เพราะฉะนั้น การบูรณาการที่ดีจะต้องมีรากฐาน
ที่ดียกตัวอย่าง เช่น การจะเข้าท างานก็จะต้องมีการคัดเลือก สอบแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  มีกให้กับ
องค์กร 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๒ 
 การพัฒนาภาวะผู้น าในส่วนของกรุงเทพมหานคร นั้น เป็นการพัฒนาที่เน้นให้มีการมอง
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีใจรักในการท างาน สามารถแบกรับความรับผิดชอบ ทั้งยัง
สามารถจุดแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย ท าให้มองเห็นศักยภาพของตัวเองในการท า
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และหาความรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบ
ให้มากที่สุด เพ่ือน ามาพัฒนาเมือง และพัฒนาประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการน าหลักพุทธธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน 
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมควรเป็นหลักพุทธธรรมของนักปกครองหรือผู้บริหารที่ใช้เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจประชาชน เพ่ือให้ด ารงอยู่ในเอกภาพ มีความสามัคคี และมีความร่วมมือ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวางนโยบายในการปกครองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 
ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันผู้บริหารองค์กรต่างๆต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงบริบท 
สภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้บริหารที่ดีต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล รอบคอบ ทัน
ต่อสถานการณ์ การพัฒนาผู้น าควรเน้นให้ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้งาน รู้จุดมุ่งหมายของงาน มี
ความเข้าใจตนเอง มีความพอดี รู้จักบริหารเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ ฉะนั้น การเป็นผู้น าเชิงพุทธ จึงเป็น
คุณลักษณะ หรือ คุณสมบัติของผู้น าที่สามารถตอบสนองต่อความต้อการของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้น าที่จะน าพากรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาเมืองได้อย่างยั้งยืนต่อไป 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓๓ 
 การพัฒนาภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร ควรเป็นไปใน
แนวทางท่ีเป็นหัวใจในการท างาน คือมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานครในทุกด้านแบบองค์รวม เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมๆกัน 
แต่อาจจัดล าดับความส าคัญ ผู้น าต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมทั้ง
ต้องมีภาวะผู้น าสูง แต่คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครมีความเป็นผู้น าอยู่
แล้วระดับหนึ่ง  วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาได้ไหม ค าตอบคือ ได้ ไม่ว่าจะมา
                                                           

๒ สัมภาษณ์ นายจักกพันธ์ ผิวงาม, รองปลัดกรุงเทพมหานคร, วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  
๓ สัมภาษณ์ นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์, ผู้ตรวจราชการสูง, วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๖๒ 

 

จากการอบรม จากประสบการณ์ในการท างานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและ
กัน หรือศึกษาจากตัวอย่างที่ดีของผู้ประสบความส าเร็จ ฯลฯ น ามาพัฒนาต่อยอดแนวคิด 
 หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนามีมากมาย ในฐานะชาวพุทธเราเปรียบเหมือนมีแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตทั้งการ ครองตน ครองคน ครองงานซึ่งใช้ดีทุกองค์กรทุกระดับไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คือสามารถน ามาปรับใช้ได้ทุกขั้นตอน หรือหากจะคิดให้ดีแล้วที่
เราประพฤติปฏิบัติอยู่ล้วนมีค าตอบอยู่ในหลักพุทธธรรมทั้งสิ้น เพราะหลักพุทธธรรมเหมือนเป็นหลัก
ปรัชญาในการด าเนินชีวิตทุกขั้นตอนที่มีผู้รู้คือ พระพุทธเจ้า ท่านตรัสรู้ ( รู้แจ้ง เห็นจริง ) หลักพุทธ
ธรรมทางพุทธศาสนาน ามาพัฒนาภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครได้
ทั้งสิ้น เพราะการท างานกับการด าเนินชีวิตทั่วๆไปก็ไม่ต่างกัน ท างานต้องมีจุดมุ่งหมายให้งานมี
ความก้าวหน้า ประสบผลส าเร็จ ชีวิตก็เช่นเดียวกันต้องมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น ประสบ
ผลส าเร็จในสิ่งทีม่ีที่เป็น 

 หลักพุทธธรรมส าหรับพัฒนาตน โดยเฉพาะผู้เป็นผู้น าขององค์กร คือ นอกจากเป็นผู้ยึดถือ 
ศีล ๕ แล้ว ต้องมีหิริโอตัปปะ มีอิทธิบาท ๔ ส่วนหลักธรรมอ่ืนๆก็เหมือนกับที่เคยมีผู้กล่าวไว้แล้ว คือ 
“ หยิบหลักธรรมตรงไหนก็น ามาใช้กับตัวตนได้ทั้งนั้น ” ซึ่งผู้เขียนคิดว่า ส าคัญว่าเราทราบไหมว่า
พระพุทธเจ้าสอนอะไร หรือจะศึกษาธรรมเมื่อเรามีปัญหาชีวิตเท่านั้น เหรียญมีสองด้านเปรียบเหมือน 
ขาว- ด า ความถูกต้องความไม่ถูกต้อง ซึ่งมีบรรทัดฐานของมันตามธรรมชาติ 
 หลักพุทธธรรมฯส าหรับการพัฒนาคน ในฐานะที่เราเป็นผู้น าองค์กรและต้องการองค์ที่เรา
เป็นผู้บริหารประสบผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่เราก าหนด เราก็ต้องสร้างคน พัฒนา จะครองใจคนได้
ผู้บริหารต้องมีพรหมวิหาร ๔ ( เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ) ท าอย่างไรจึงจะให้คนในองค์กร
พร้อมใจพัฒนาตนเองเพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 หลักพุทธธรรมฯส าหรับการครองงาน เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมฯในการพัฒนาตน พัฒนา
คน เพราะทั้งสองสิ่งนี้จะท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ ไม่มีข้อชี้เฉพาะว่าจะพัฒนาตน ต้องใช้หลักพุทธ
ธรรมอันนี้เท่านั้น หรือจะพัฒนาคนก็ต้องใช้หลักพุทธธรรมอีกอัน เพราะหลักพุทธธรรมมันเป็นสิ่งที่
เป็นข้อเท็จจริง เป็นธรรมชาติ เพียงแต่ผู้ปฏิบัติ ( ผู้บริหาร/บุคลากร ) ต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม 
 ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กร นอกจากจะต้องยึดถือศีล ๕ แล้ว จะต้องมีหิริโอตัปปะ มีอิทธิบาท 
๔ คือ มีฉันทะ มีวิริยะ มีจิตตะและมีวิมังสา , มีหลักธรรมพรหมวิหาร ๔  คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา 
และอุเบกขา การบริหารองค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสาน สหวิชาเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และ
นอกจากนี้การบริหารโดยใชัหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔  เป็นหลักธรรมยึดเหนี่ยวน าใจกันและกันเพ่ือ
ประสานใจทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันให้อยู่อย่างมีความสุข สามัคคี ประกอบด้วย ๑) การให้ทาน 
๒) ปิยวาจา  คือการกล่าวค าท่ีสุภาพ ถนอมน้ าใจกัน ๓) อัตถจริยา คือ ประพฤติปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างมี
น้ าใจ ๔) สมานัตตตา คือ ความเสมอต้นเสมอปลาย ในการปฏิบัติต่อคนอ่ืนอย่างเสมอภาค หากทุกคน
ในองค์กรใช้หลักธรรมทั้งสังคหวัตถุ ๔ จะน าพาเปูาหมาย และความส าเร็จสู่องค์กร ซึ่งการงานที่ท าก็
จะส าเร็จปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



   ๒๖๓ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ท าทุกอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท างานให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร ซึ่งสุดท้ายคือประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่ และยึดหลักพุทธธรรมในการบริหารลานให้
บรรลุวัตถุประสงค์  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๔๔ 
 ปัจจุบันการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีการสอดแทรกหลักพุทธธรรม
ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหารเข้าไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการฝึก
ปฏิบัติสมาธิ ณ วัด และสถานที่ปฏิบัติธรรมในหลักสูตรต่างๆโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
 ควรน าหลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้อย่างแท้จริง บรรจุไว้ใน
หลักสูตรการอบรมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทุกหลักสูตร เช่น อิทธิบาท ๔ , พรหมวิหาร ๔ ,     
สังคหวัตถุ ๔  เป็นต้น 
 ควรเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารที่สามารถน ามาในการพัฒนาตน เช่น     
พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น 
 ควรยึดหลัก ฆราวาสธรรม ๔  มาใช้พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจเกิดคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน 
 ควรเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมของการพัฒนางาน คือ สังคหวัตถุ ๔ เพราะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 
 ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร ถ้าได้ปฏิบัติธรรมแล้ว ตามข้อ ๓ – ๕ ก็จะส่งผลให้องค์กร
นั้นพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
 น าหลักพุทธธรรมบรรจุไว้ในหลักสูตรตั้งแต่การอบรมข้าราชการใหม่  จนถึงการอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รวมทั้งโครงการอ่ืนๆ เช่น ธรรมะสัญจร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้
ด าเนินการอยู่แล้วมาโดยตลอด เพ่ือปลูกฝังหลักพุทธธรรมให้แก่บุคลากรใน กรุงเทพมหานคร ให้เป็น
ผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๕๕ 
 กรุงเทพมหานครจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนา และเพ่ิมพูนประสบการณ์ รวมทั้งการดูงาน
ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานทุกปี และเพ่ิมศักยภาพการดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
และยังมีโครงการหลักส าหรับการอบรมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ทั้งในระดับ กลาง สูง ทุกปี เพ่ือ
เตรียมการให้พร้อมกับงานและการด ารงต าแหน่ง 
 หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนามีมากมาย เราสามารถน าหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ คือ มี
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการด าเนินชีวิตทั้งการ ครองตน 

                                                           
๔ สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช, ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
๕ สัมภาษณ์ นางสาวขนิษฐา ภานุโสภิษฐ์, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร, วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  



   ๒๖๔ 

 

ครองคน ครองงานซึ่งใช้ดีทุกองค์กรทุกระดับไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน หน่ วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
 ในการพัฒนาตน นั้นหลักสูตรสถาบันของกรุงเทพมหานคร เราแบ่งการพัฒนา ผู้น า หรือ 
ผู้บริหาร ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และ ผู้บริหารระดับสูงซึ่งทั้ง 
๓ ระดับนี้จะมีแนวคิดเรื่องภาวะผู้น าอยู่ในนั้นเป็น ๑ หมวดวิชา พัฒนาเกี่ยวกับชีวิต และจริยธรรม 
อีก ๑ หมวดวิชา พร้อมกันนั้นก็มีการพัฒนาบุคลิกภาพ อีก ๑ หมวดวิชา ทั้ง ๓ หมวดวิชานี้มีความ
คาดหวังว่าจะหล่อหลวมความคิดพฤติกรรม แต่ก็จะมีหมวดที่ส่งเสริมองค์ความรู้ของเขาในการบริหาร 
เช่น การวางแผน เรื่องการบริหารกรุงเทพมหานคร และหมวดประสบการณ์ในการบริหาร 
 ในการพัฒนาคน ผู้น าในแต่ละหมวดวิชา เช่น หมวดพฤติกรรมและความคิดของนักบริหาร 
เราก็จะมุ่งพัฒนาคน ให้มีการเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือเรื่องของ
งานในองค์กร ส่วนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เราก็จะเน้นการครองตนให้บริหารอารมณ์ตัวเองในการ
ท างานอย่างมีคามสุข และเข้ากับผู้อ่ืนในการร่วมงานได้ 
 ในการพัฒนาองค์กร ผู้น าในแต่ละหมวดวิชา เช่น หมวดพฤติกรรมและความคิดของนัก
บริหาร เราก็จะมุ่งพัฒนาองค์กร ให้มีการเสียสละ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือ
เรื่องของงานในองค์กร ส่วนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เราก็จะเน้นการครองตนให้บริหารอารมณ์ตัวเอง
ในการท างานอย่างมีความสุข และเข้ากับผู้อ่ืนในการร่วมงานได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 เราได้มีกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งเราก็จะใช้อย่างระดับต้น เราก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องทีม
เป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องทีมการสื่อสาร เราก็จะใช้กิจกรรมของ จปร.เป็นหลัก ส่วนในระดับกลางนั้นเรา
เน้นเรื่อง การสื่อสาร การบริหารกลุ่มคน เราจะโค้ชงานการสอนงาน เราใช้ของกองทัพเรือ ส่วนการ
บริหารระดับสูงเราคิดเรื่องการวางแผน วิสัยทัศน์ การสร้างเครือข่าย ผู้น าหรือผู้บริหารยุคใหญ่จะต้อง
ถอดหัวโขนออก เพ่ือลดระดับลงมาคลุกคลีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ซึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆเพ่ิมแรงผลักดัน
ให้งานแต่ละส่วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลส าเร็จ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖๖ 
 มีการพัฒนาโดยเป็นไปในทางวิชาการ โดยการฝึกอบรม  การสัมมนา และการปฏิบัติในห้อง
อบรม ทั้งนี้หลักสูตรอบรมผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ทั้งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางและ
ระดับสูงมีชั่วโมงการฟังและการปฏิบัติธรรม เช่นกัน  เพ่ิมแต่ชั่วโมงของหลักสูตรธรรมะ 

น้อยกว่าจ านวนชั่วโมงของวิชาการ 
 ควรใช้ทั้งการฟัง การอบรม และการปฏิบัติหลักพุทธธรรมไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติโดยตรงเพ่ือส่วนรวม  และการอบรมให้ทุกคนเข้าในความว่างจากตังตน เพ่ือลดละความเป็น
ส่วนตัวของตน และหากเราลดความเห็นแก่ตนได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งท าให้ใจเรามีความรัก และเข้าใจ
ผู้อื่นมากขึ้น สามารถท างานเพ่ือส่วนรวมได้ดีขึ้น 

                                                           
๖ สัมภาษณ์ นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคดี, วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๖๕ 

 

 ควรฝึกตนในโอวาทปฏิโมกข์ คือ ขันติ การไม่ท าบาปทั้งสิ้น การมีกุศลให้ถึงพร้อม  การท าจิต
ของตนให้ผ่องใส  การไม่กล่าวร้อย การไม่ท าร้าย ความส ารวมในพระปฏิโมกข์ ความเป็นผู้รู้ประมาณ
ในอาหาร ที่นอน ที่นั่งอันสงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต 

 หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้ส่วนท้องถิ่น ควรใช้หลักธรรม      
สังคหวัตถุ ๔  มาใช้ในการบริหารคน หรือพัฒนาคน ซึ่งหลักสังคหวัตถุ ๔ นั้นประกอบไปด้วย ทาน  
ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมมานัตตา ในการบริหารคนผู้น าจะต้องมีครบทั้ง ๔ ด้าน คือ 
ต้องมีการให้ การช่วยเหลือ ใช้วาจาที่สุภาพไพเราะ เมื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วย่อมไม่หวังผลตอบแทน
ตลอดทั้งปฏิบัติตัว วางตัวให้เหมาะสมถูกกาลเทศะ    โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และโดยมีใจเมตตา 
กรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ในการพัฒนางานผู้น าควรน าหลักพุทธธรรม สัปปุริสธรรม๗ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน 
อันประกอบไปด้วยหลัก หลักธัมมัญุตา (รู้หลักการ) หลักอัตถัญญุตา (รู้จักจุดหมาย) หลัก อัตตัญญุตา 
(รู้คน) หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) หลักกาลัญญุตา (รู้จักกาล) หลักปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) และ
หลักปุคคโลรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) หลักพุทธธณณม ทั้ง ๗ ข้อ นี้ ผู้น าจะต้องน าไปใช้ในการพัฒนา
งาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรฝึกและเน้นการปฏิบัติธรรมมากกว่าการฟัง และควรเป็นการปฏิบัติที่ เพ่ือลดละตัวตน
ของตน เพ่ือจะสามารถท าตนเพื่อส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๗๗ 
 การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร ไปในแนวทางไหน 
การรอบรู้ การรู้กว้าง และรู้ทัน เป็นสิ่งส าคัญของผู้น าในสภาวะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง และการ
แข่งขันที่สูง ในทุกๆด้านตลอดเวลา และการมีวิสัยทัศน์ที่ดี มองถึงวิทยาการสมัยใหม่ที่สามารถ
น ามาใช้หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพ่ือเตรียมพร้อมกับสังคมที่ ไม่แน่นอน เนื่องจากกรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่มีความหลากหลายในหลายๆด้าน ด้านประชากร ด้านวัฒนธรรม ด้านการด ารงชีวิต การที่
เราสามารถเตรียมการปูองกันหรือวางแผน วางแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ จ าเป็นจ าต้องให้มีการ
ครอบคลุมในทุกๆด้าน การศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้ทันต่อสังคม
โลกที่หมุนไปทุกช่วงเวลา 
 หลักพุทธธรรมทางศาสนาจริงๆ แล้วเราทุกคนก็ยึดถือและปฏิบัติในชีวิตประจ าวันมาโดยลอด 
แค้เราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่นั้นมันคืออะไร แต่เรามาท างานตรงเวลา เราก็ถือว่าเราไม่โกงเวลา หากเรา
เจองานที่ยากล าบาก เราก็ต้องอดทน ขันติก็เกิดแล้ว เราไม่โกงกิน แสดงว่าเรามีความเกรงกลัวต่อ
บาป นั่น คือ หิริโอตัปปะ สิ่งใดที่ดีเราควรรักษาไว้ สิ่งใดที่ไม่ดีเราก็น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วน าไป
ปรับปรุงให้ถึงต้นตอของปัญหา ซึ่งก็คือ หลัก อิทธิบาท ๔ สิ่งเหล่านี้แหละคือหลักพุทธธรรม 

 ต้องมีความรู้กว้างตามหลัก ( วิชชาจรณสัมปันโน ) คือ หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพ่ือให้ก้าว
ทันต่อโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเวลาท างานควรยึดหลัก อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา 

                                                           
๗ สัมภาษณ์ นายจรูญ มีธนาถาวร, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา, วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๖๖ 

 

- ฉันทะ คือ ความพอใจรักใครในงานที่ท า  ถ้าหากเราขาดสิ่งนี้งานที่เราท าก็จะไม่เกิดความสุข มี
แต่ความเบื่อหน่าย คล้ายๆกับว่าเราถูกบังคับให้ท างานนั้น 

- วิริยะ คือ ความเพียรในการท างาน เมื่อเกิดความรักในการท างานต้องท างานนั้นๆให้ส าเร็จ งาน
ก็ต้องเดินหน้า เดินหน้าอย่างสม่ าเสมอผลของงานก็จะเพ่ิมมากขึ้น 

- จิตตะ คือความเอาใจส่ในการท างาน หากงานที่เราท าอยู่นั้นไม่มีความละเอียดรอบคอบ ขาด
ความใส่ใจในงาน งานอาจจะส าเร็จแต่ไม่เต็มร้อย 

วิมังสา คือ การไตร่ตรอง ให้ความรู้ที่ทีการตรวจสอบหาเหตุผล มีการางแผน ประเมิน คิดค้น แก้ไขใน
ปัญหาที่เกิด 

 หากมองถึงการพัฒนาคนแล้ว กัลยาณมิตร คือหลักธรรมต้นๆ ที่ทุกคนต้องน ามาใช้ในการ
ท างานร่วมกัน มีเพ่ือนร่วมงานที่ดื  คือ มีผู้แนะน า สั่งสอน เป็นที่ปรึกษาสนับสนุนชี้ช่องทางในทางที่ดี 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งมี ๕๐ เขต และโรงเรียน ๔๓๗ โรง การติดด่อประสานงานต้องมีผู้ที่
คอยประสานที่ดีไว้คอยประสานมิเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย พรหมวิหาร ๔ เป็นอีกหนึ่งที่ผู้น า
ควรมีในการน ามาพัฒนาคน ผู้น าต้องมีเมตตา มีความปารถนาให้เขามีความสุข มีความกรุณา 
ช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเดือดร้อน มีมุทิตา มีความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข พลอยยินดีเป็นก าลังใจให้เสมอ 
มีอุเบกขา คือวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักหรือชัง 
 หากมองในเรื่องการพัฒนางานแล้ว ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งกายสุจริต วจีสุจริต มโน
สุจริต ซึ่งในการท างานหากเราขาดความสุจริตแล้วนั้น การท างานของเราจะบังเกิดแต่ความเครียด 
ความกังวล กลัวว่าจะมีคนมาตรวจสอบ คอยจับผิดเราอยู่เสมอ และ ฆราวาสธรรมซึ่งเป็นธรรมของ
การครองเรือนยังสามารถน ามาปรับใช้กับการพัฒนางานได้เป็นอย่างดี คือ ต้องมีความ ซื่อตรง 
ซ่ือสัตย์จริงใจ พูดจริง ท าจริง (สัจจะ) ต้องมีการฝึกฝน ปรับตัว ฝึกนิสัย ปรับปรุงงานให้เจริญก้าวหน้า
ด้วยปัญญา (ทมะ) ต้องมีความอดทนอดกลั้นตั้งหน้าตั้งตาในการท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร 
(ขันติ) ต้องมีความเสียสละ  ละกิเลส สละความสุขสบายผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่น (จาคะ)  
 ในการพัฒนาองค์กรนั้น ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี (จักขุมา) มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยภาพรวม
ขององค์กรเพ่ือพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มี การจัดการที่ดี (วิธุโร) คือ สามารถ
วางแผนก าหนดทิศทางขององค์กรให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ได้ มี ผู้คอยให้การ
สนับสนุน (นิสสยสัมปันโน) สามารถประสานขอความร่วมมือจากทุกฝุายได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดผล
ที่ดีที่สุดส าหรับองค์กร ซึ่งทั้ง ๓ สิ่งนี้รวมเรียกว่า ปาปณิกธรรม      
ข้อเสนอแนะ 
 เสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วน
ท้องในกรุงเทพมหานครปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างสม่ าเสมอ รู้จักเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับในผล
ของการกระท าแล้วน าไปแก้ไขให้ดีขึ้น มีสติ ในการท างาน สร้างกัลยาณมิตร สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัว
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้าง 

 



   ๒๖๗ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๘๘ 
 กรุงเทพมหานครจัดให้มีโครงการอบรมพัฒนา และเพ่ิมพูนประสบการณ์ รวมทั้งการดูงาน
ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานทุกปี และเพ่ิมศักยภาพการดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
และยังมีโครงการหลักส าหรับการอบรมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ทั้งในระดับ กลาง สูง ทุกปี เพ่ือ
เตรียมการให้พร้อมกับงานและการด ารงต าแหน่ง 
 หลักพุทธธรรมทางศาสนาในการพัฒนาภาวะผู้น าทังในเรื่องการครองตน การครองคน การ
ครองงาน 
 หลักส าคัญในการครองตนจะเป็นหลักในการพัฒนาตน ได้แก่  มีความมั่นคงในเปูาหมายที่
ถูกต้อง , มีความขยัน ไม่ประมาท มีความละอาย และเกรงกลัวต่อบาป 
 หลักการพัฒนาคนเพ่ือน าองค์กรไปสู่เปูาหมาย ความเสียสละ โอบอ้อม อารี ทั้งในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบความร่วมมือร่วมใจใน
การน าองค์กรไปสู่การพัฒนา 
 รู้จักงานที่ตนเองท า เข้าใจอย่างถ่องแท้ ใช้ความรู้ และปัญญาวิเคราะห์ ปรับปรุงงานรวมถึง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร 
 หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักพรหมวิหาร ๔ 
ข้อเสนอแนะ 
 การปลูกฝังหลักพุทธธรรมลงในจิตใจคนทุกระดับ และโดยทุกส่วนขององค์กร ตั้งแต่โรงเรียน
ด าเนินการจากระดับปฐมวัย จนถึงการศึกษาระดับสูง เพ่ือเข้าสู่องค์กรการท างานก็เน้นย้ า เพ่ิมพูนใน
วาระต่างๆของการอบรม สัมมนา ดูงานจึงจะท าให้หลักพุทธธรรมเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา
ผู้บริหารได้ในที่สุด 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๙๙ 
 การบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้หลัก   
ธรรมาภิบาล ได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม การพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน และ
สร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของทุกภาคส่วนเพ่ือ
ประสานความร่วมมือกันในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 ผู้น าควรมีหลักธรรมที่เป็นคุณสมบัติหรือข้อปฏิบัติ ได้แก่ ทศพิธราชธรรมคือธรรมของ
ผู้ปกครอง ในการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น ผู้น าต้องตั้งมั่นในธรรมและ
ปฏิบัติความดีโดยยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องช่วยในการวางนโยบายบริหาร
บ้านเมืองให้ด าเนินไปด้วยดี และหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมซึ่งน าไปสู้ผลส าเร็จในการท างาน 
รวมทั้งควรมีคุณธรรมและจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ท างานด้วยความตั้งใจดี 
และใช้หลักวิชาการในทางที่ถูก 

                                                           
๘ สัมภาษณ์ นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต, เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  
๙ สัมภาษณ์ พลโทโชติภณ จันทร์อยู่, ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร, วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  



   ๒๖๘ 

 

 ควรเป็นผู้มีสติ รอบคอบ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง ควรตั้งอยู่
ในสัปปุริสธรรม ๗ คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเทศะ  รู้บุคคล รู้ชุมชน ตลอดจนยึดมั่นใน
เบญจศีลและเบญจธรรม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น 
 ควรรู้จักและเข้าใจผู้ อ่ืน การเป็นผู้ เสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พูดจาได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และรับผิดชอบต่อค าพูดของตนเอง การแบ่งปันและมีน้ าใจ ตลอดจนการวางตนแบบ
เสมอต้นเสมอปลายจะสามารถเอาชนะใจของผู้อื่นและสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น โดยยึดหลัก 
สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปลูกไมตรีซึ่งกันและกัน 
 ควรมีความรอบรู้เรื่องงานเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักและศรัทธาในงานที่ท า มีความ
ขยันหมัน่เพียร สามารถวินิจฉัย สั่งการ มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า โดยยึดหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่วางไว้ 
 ผู้น าควรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในศีลและธรรม และถือเป็นแบบอย่างต่อคนใน
องค์กร การใช้หลักธรรมตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ เพ่ือเป็นเครื่องมือชี้น าแนวทางการท างานอย่าง
สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างบรรยากาศการท างานให้ราบรื่น สร้างความสามัคคีและ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการท างานที่ตอบสนองนโยบาย ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มี
ความก้าวหน้า 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้น าควรตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมและน าหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงาน เพราะหลักธรรมจะ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและสมาชิกในองค์กร ซึ่งคนส่วนใหญ่มกจะเลื่อมใส ยอมรับและ
ศรัทธา รวมทั้งให้ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการต่างๆ การบูรณาการหลักธรรมเพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้น าต้องยึดหลักการมีวิสัยทัศน์ (จักขุมา) มีความเชี่ยวชาญ ( วิธูโร ) และประสานทุกฝุาย ( นิสสยสัม
ปันโน ) รวมทั้งผู้น าต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และ คารวะธรรม ซึ่งล้วนเป็นธรรมของผู้ประพฤติดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักพุทธธรรมต่างๆล้วนเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวได้ในทุกบทและถูกมงคล ในการ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน น ามาซึ่งประโยชน์ ความเจริญ และความสงบสุขของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๐๑๐ 
 ผู้น าไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามควรมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหาร หรือปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชา และหรือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งผู้น า
จะต้องกระท าการโดยปราศจาก อคติ ๔ ประการ ต่างไม่ล าเอียงเพราะรัก , เพราะชัง , เพราะกลัว, 
และเพราะหลง อย่างไรก็ตามหากผู้น ามีครองธรรม และจริยธรรม แล้ว การด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะ
อยู่ในกรอบ หรือ ทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และอาจตรวจสอบได้ 
 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนา มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการควบคุม
ให้ผู้น าอยู่ภายใต้หลักคุณธรรม และจริยธรรม กล่าวคือ เป็นการกระท าการต่างๆโดยอาศัยคุณงาม
ความดี เป็นทางในการท ากิจกรรมต่างๆที่มีผลกระทบต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชน

                                                           
๑๐ สัมภาษณ์ นายสมชัย ไตรพิทยากุล, ผู้อ านวยการเขตพระนคร, วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๖๙ 

 

ผู้รับบริการด้วย และการกระท าเหล่านั้นจะต้องปราศจาก อคติ ๔ ทั้งปวง และถึงแม้ว่าการกระท า
เหล่านั้นจะมีผลกระทบในทางลบก็ถือว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้องแล้ว 
 การพัฒนาตนเป็นสิ่งส าคัญของผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา 
เพราะฉะนั้นการพัฒนาตนควรพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งในโลกปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ผู้น าจะต้องปรับกระบวนทัศน์หรือทัศนะคติต่างๆ ตามสถานการณ์ที่ไม่คงที่ การพัฒนาตนจึงมี
ความส าคัญเป็นล าดับแรก และมีความส าคัญที่สุด ที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรราชการ หรือเอกชนก็ตาม 
 การพัฒนาคนก็มีส่วนส าคัญ รองลงมาจากการพัฒนาตนของผู้น า คนมีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อน ภารกิจต่างๆของรัฐ ในกรให้การบริการสาธารณะ เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนจึงต้องมีการ
ด าเนินการอยู่เสมอและต่อเนื่อง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้การให้บริการสาธารณะจะมิได้หวัง
ผลก าไรก็ตาม ยังผลให้เกิดประโยชน์มหาชน  การพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาผู้น าด้วย 
 การพัฒนางานเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก การพัฒนาตน พัฒนาคน เพราะ
กระบวนการท างาน ระบบงานมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ภารกิจของรัฐด าเนินไปด้วยความราบรื่น 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  หรือ ตามกรอบการปฏิบัติราชการของประเทศ ซึ่งเปูาหมาย หรือ ผู้รับ
ผลประโยชน์ คือ ประชาชน ผู้อยู่ในปกครอง เพราะฉะนั้นกระบวนการท างาน หรือการพัฒนางาน
ควรไม่ตึง หรือไม่หย่อนจนเกินไป อยู่ภายใต้หลักธรรมและหลักกฎหมายที่ถูกต้อง 
 องค์กร หรือ สถาบันต่างๆ จะต้องอาศัยบุคคลในการด าเนินกิจการในการขับเคลื่อนองค์กร 
การพัฒนาองค์กรจึงต้องมีการพัฒนาทั้งระบบ อาทิ  การพัฒนาตน  (ผู้น า) การพัฒนาคน 
(ผู้ใต้บังคับบัญชา)  การพัฒนางาน คือภารกิจของแต่ละประเภทของงานตามที่กฎหมายให้อ านาจ 
กระบวนการทั้งหมดนี้ ย่อมเป็นองค์กรจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งระบบ จึงจะต้องมีการ  
บูรณาการหลักพุทธธรรม และหลักกฎหมายประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะ 
 หลักพุทธธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best) ในการน าพาให้องค์กรไปสู่ผลส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่วางไว้ได้ ผู้น าจะต้องคุณธรรม จริยธรรม ถ้ายึดถือหลักการนี้แล้ว การด าเนินกิจการ
ดังกล่าวถึงแม้ว่าจะเป็นการให้คุณ หรือให้โทษ  ก็เป็นการกระท าที่ถูกต้องแล้ว  เช่น กฎหมายให้
อ านาจฝุายปกครอง ใช้ดุลยพินิจได้  แต่การใช้ดุลยพินิจของฝุายปกครองปราศจาก อคติทั้งปวงแล้ว
ภารกิจของรัฐก็เกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชนอยู่รอดปลอดภัย และอยู่ดีมีสุข  

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๑๑๑ 
 ยังไม่ได้ให้ความส าคัญมากนัก อาจจะเห็นว่ากว่าจะขึ้นมาเป็นผู้น าได้   กระบวนการพัฒนา
มาแล้ว ประกอบกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง การพัฒนาตัวบุคคลอาจ
ควบคุมไม่ได้ง่ายๆ ควรต้องใช้กฎหมาย และมาตรการการตรวจสอบที่ดีในการควบคุมภาวะผู้น าให้
เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม เช่น เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 

                                                           
๑๑ สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์, ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตปทุมวัน, วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๗๐ 

 

 ควรท าอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ซึ่งหากผู้น าหรือผู้บริหารท้องถิ่นน าหลักพุทธธรรม
มาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน อย่างจริงจัง เราก็จะได้ผู้บริหารที่มีคุณธรรม มีทีมงานที่ดี 
ผลงานดี ไม่มีหรือมีการทุจริต คอรัปชั่น เล็กน้อย เป็นต้น 
 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ มาจากฝุายการเมืองทั้งนั้น ดังนั้นการที่จะน า
หลักพุทธธรรม มาใช้ในการพัฒนาตนเอง เป็นความชอบส่วนบุคคล และต้องขึ้นกับกลุ่มองค์กรที่สังกัด 
ถ้าตัวผู้บริหารไม่มีหลักพุทธธรรม การจะน ามาใช้ในการพัฒนาตนคงไม่เกิดขึ้น เว้นแต่ใช้กฎหมาย 
กติกาทางสังคมมาครอบ ใน การก ากับตรวจสอบ เพ่ือให้ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทส าคัญในการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในกา
พัฒนาคน ทั้งในการก าหนดนโยบาย การก าหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ การก ากับ การ
ควบคุม ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งผู้รับบริการปัญหาอยู่ที่ตัวผู้บริหารมีความตระหนัก และน าหลักพุทธ
ธรรมมาใช้กับตนเอง และคนอื่นแค่ไหน เพียงใด 
 กรณีนี้ ก็ท านองเดียวกับการพัฒนาคน ซึ่งหากสามารถน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนา
งาน ย่อมจะท าให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานออกมาในเชิงบวก และเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริง 
 ถ้าผู้บริหารองค์กรไม่ยึดหลักพุทธธรรม การที่จะน ามาพัฒนาองค์กรย่อมไม่เกิดผลส าเร็จ 
ประชาชนทุกภาคส่วนต่างหากที่มีบทบาทน าหลักพุทธธรรมมาใช้พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง หากประชาชนปฏิเสธผู้น าที่ไม่ยึดหลักพุทธ
ธรรม ผู้น าต่อๆไปก็จะน าหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนา
องค์กรเพื่อให้ประชาชนยอมรับตน 
ข้อเสนอแนะ 
 การให้ประชานมีส่วนร่วม มีบทบาทส าคัญในการควบคุม ตรวจสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น การ
ออกกฎหมาย กฎ กติกา เพ่ือให้ผู้บริหารท้อถิ่นอยู่ในหลักพุทธธรรม การให้มีการตรวจสอบ โดย
องค์กรต่างๆที่ทีประสิทธิภาพ การพัฒนาประชาชนให้มีหลักพุทธธรรมในการครองตนครองคน ครอง
งาน  เพ่ือปิดโอกาสผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ยึดหลักพุทธธรรมในการบริหารงาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒๑๒ 
 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ไม่
เหมือนกับรูปแบบทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  การ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครในความคิดเห็นของผม
มองว่าปัจจุบันภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรควรยึดหลักธรรมาภิบาล คือการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี โดยยึดหลัก ๖ ประการคือ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักความโปร่งใส ๓) หลักการมีส่วนร่วม        
๔) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้  ๕) หลักความยุติธรรม และ๖) หลักคุณธรรม ซึ่ ง
กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีกลไกการบริหารที่มี
มาตรฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

                                                           
๑๒ สัมภาษณ์ นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์, ผู้อ านวยการเขตจตุจักร, วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๗๑ 

 

 ผู้บริหารต้องเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นผู้น าขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่ดี 
ต้องมีคุณธรรม และน าหลักพุทธธรรม ที่ช่วยคุ้มครองบุคลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้แก่ หิริ 
ความละอายในตนเอง โอตตัปปะ คือ มีความเกรงกลัวต่อทุกข์ ความเสื่อมลงจนไม่คิดกระท าความชั่ว 
 หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสัจธรรม เป็นสิ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาติ เช่น 
มีเกิด ก็มีดับไป  ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว  การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเริ่มต้นที่มีศีล ๕ ประพฤติปฏิบัติใน
การใช้ชีวิตประจ าวัน อย่างสมดุลกันทุกด้านจึงจะพบกับความสุขอย่างแท้จริง 
 ในการบริหารองค์กร นั้น เราไม่สามารถท างานคนเดียวได้ ย่อมต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่าง
มีคุณธรรม ซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ยึดพุทธ
ธรรมในการครองตน คือ เมตตา มีความรักใคร่ และปารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนมีความสุข ,กรุณา ให้ความ
สงสารและคิดช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนดับทุกข์, มุทิตา ให้ความสงสาร ช่วยเหลือให้ผู้อื่นดับทุกข์,อุเบกขา วาง
ตนเป็นกลาง ปฏิบัติต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้องด้วยความยุติธรรม เสมอภาค ปราศจากความล าเอียง 
 การพัฒนางานเพื่อให้เกิดความส าเร็จได้น าหลักคุณธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาตน ใช้หลัก
พุทธธรรม อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ มีความพอใจในงานที่รับผิดชอบ วิริยะ มีความขยันหมั่นเพียร 
อดทน เสียสละในการท างาน โดยมุ่งหวังให้งานประสบความส าเร็จ จิตตะ มีความฝักใฝุมีความเอาใจ
ใส่งานอย่างต่อเนื่อง และการท างานด้วยความระมัดระวัง โดยหวังให้งานประสบความส าเร็จ วิมังสา 
มีความคิดไตร่ตรอง หาเหตุผลคิดแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นและพัฒนางาน 
 หลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา จะมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของคนไทยมาก และสามารถ
ต้องใช้ในการบริหารงานในองค์กร เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน ประสานใจทุกคนเพ่ือองค์กรให้
อยู่อย่างมีความสุข สามัคคี คือ สังหวัตถุ ๔ ๑) การให้ทาน อนุเคราะห์หรือสงเคราะห์ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันตามฐานานุรูป ๒) ปิยะวาจา การกล่าวด้วยค าที่เป็นที่รัก มีประโยชน์ ๓) อตถจริยา ความ
ประพฤติท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๔) สมานัตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอ วางต้นเสมอต้นเสมอปลาย 
ข้อเสนอแนะ 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมีประชากรเป็นจ านวนมาก มีหน่วยงาน ๗๗ หน่วยงาน  
ดังนั้น ผู้บริหารต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริหารทุกระดับเช่น 
สร้างราชการให้ใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร โดยน าหลักจริยธรรมมาเป็นประเด็นตัวชี้วัดแก่
หน่วยงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้ท างานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ส านักงานเขตจตุจักรได้ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยเช่นกัน  

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๓๑๓ 
 ควรเป็นไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปัจจุบันปัญหาโลกาภิวัฒน์ที่พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
ทันสมัย ด้วยวัตถุ- เทคโนโลยีต่างๆอย่างก้าวกระโดดแต่ไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิด
กระแสวัตถุนิยมโดยให้ความส าคัญกับเงิน เพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหา
ความเห็นแก่ตน การแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือเงิน หากผู้บริหารหลงไปตามกระแสก็จะบริหารองค์กร
เพ่ือเงิน ก าไร ส่วนเกินต่างๆ ท าให้ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดการบริหารองค์กรเพ่ือประโยชน์สูงสุด

                                                           
๑๓ สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์, ผู้อ านวยการเขตหนองจอก, วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๗๒ 

 

ด้านจริยธรรม วัฒนธรรมสังคมที่ดีงาม ที่พอเพียง สรุปคือไม่ได้พัฒนาจิตใจให้กับข้าราชการ หรือ
ประชาชนทั่วไป 
 ควรใช้พรหมวิหาร ๔  คือ เมตตา ความรักความปารถนาดีต่อผู้อ่ืน, กรุณา อยากให้ผู้อ่ืนพ้น
จากทุกข์, มุทิตา ยินดีในความสุขของผู้อื่น, อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง ไม่ล าเอียง ความเที่ยงธรรม 
 ใช้หลักทศพิธราชธรรม ๑) ทาน การให้ ๒) ศีล รักษากายวาจา ๓) บริจาค ความเสียสละ ๔) 
อาชวะ ความซื่อตรง  ๕) มัททวะ ความอ่อนโยน ๖) กายะ การข่มกิเลส ๗) อักโกธะ ความไม่โกรธ  
๘) อวิหิงสา การไม่เบียดเบียน ๙) ขันติ ความอดทน ๑๐) อวิโรธนะ  ความไม่คลาดจากธรรม 
 ควรใช้หลักธรรมอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โดยใช้ มรรค ๘ ความเห็นชอบ ด าริชอบ 
การพูดชอบ กระท าชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ การตั้งจิตชอบ 
 ใช้มรรค ๘ ในหัวข้อด าริชอบ กระท าชอบ ความเห็นชอบ 
 ใช้มรรค ๘ เช่นเดียวกับข้อ ๔ ข้อ ๕ 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการบริหารองค์กรควรใช้หลักทศพิธราชธรรม คือ ๑) การให้ ๒) ศีล การรักษา การวาจา 
๓) บริจาค ความเสียสะ ๔) อาชวะ ความซื่อตรง ๕) มัททวะ ความอ่อนโยน ๖) กายะ การข่มกิเลส ๗) 
อักโกธะ ความไม่โกรธ ๘) อวิทังสา ความไม่เบียดเบียน ๙) ขันติ ความอดทน ๑๐) อวิโรธนะ ความไม่
คลาดจากธรรมพัฒนาให้ผู้น าค านึงถึงหลักธรรมที่เน้นความสุขทางใจ การบริหารที่มุ่งเน้น ก าไร เน้น
เงิน ไม่ได้น าไปสู่ความสุข เป็นทางไปสู่ความสะดวกสบายเท่านั้น  การพัฒนาจิตใจผู้คนต่างหากที่จะ
น าไปสู่ความสุข 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔๑๔ 
 ในการพัฒนาภาวะผู้น านั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องพัฒนาตนก่อน การพัฒนาตนนั้นจะต้อง
ดูแลในด้านสุขภาพเป็นหลัก   ในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆก็ตามหากสุขภาพร่างกายไม่ดีหรือไม่พร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ หากฝืนท าไปก็จะไม่ประสบความส าเร็จ จะเกิดความล้มเหลว ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ดี สุขภาพจิตดี ปัญญาดี ท าอะไรๆก็จะราบรื่นและประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานที่ท า 
 การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น านั้นนับเป็นสิ่งที่ดีงาม 
มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ก็ย่อมมีศาสนาของตนเป็นที่ยึดถือหรือยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังเช่น ประเทศไทยเรา
นั้นประชากรส่วนใหญ่ ๙๐% นับถือศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทุกๆศาสนาล้วนแต่สั่งสอนให้
บุคคลเป็นคนดี ท าในสิ่งที่ดีงาม ละเว้นจากการท าชั่วต่างๆฉะนั้นผู้น าไม่ว่าจะเป็นผู้น าทางภาครัฐ หรอ
ภาคเอกชนจะต้องยึดหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
 ในการพัฒนาตน ผู้น าควรจะน าหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตน ซึ่ง
พรหมวิหาร ๔ นั้น ประกอบไปด้วย ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมทิตา และด้านอุเบกขา ซึ่งหลักพุทธ
ธรรมดังกล่าวนั้นมีครบทุกอย่างที่ผู้น าควรจะน าไปใช้เพ่ือพัฒนาตน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
หรือองค์กร 
 ในการพัฒนาคน ผู้น าเมื่อได้น าหลักพรหมวิหาร ๔ มาพัฒนาตนแล้ว ผู้น าควรน าหลักพุทธ
ธรรม สังคหวัตถุ ๔ มาใช้ในการบริหารคน หรือพัฒนาคน ซึ่งหลักสังคหวัตถุ ๔ นั้นประกอบไปด้วย 

                                                           
๑๔ สัมภาษณ์ นายณรงค์ การุณยธร, ผู้อ านวยการเขตบางกอกน้อย, วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๗๓ 

 

ทาน  ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมมานัตตา ในการบริหารคนผู้น าจะต้องมีครบทั้ง ๔ ด้าน 
คือ ต้องมีการให้ การช่วยเหลือ ใช้วาจาที่สุภาพไพเราะ เมื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วย่อมไม่หวัง
ผลตอบแทนตลอดท้ังปฏิบัติตัว วางตัวให้เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
 ในการพัฒนางาน ผู้น าควรจะน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรให้ประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หลักพุทธ
ธรรมที่ว่านั้น คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ซ่ึงประกอบไปด้วย หลักธัมมัญุตา (รู้หลักการ) หลักอัตถัญญุตา 
(รู้จักจุดหมาย) หลักอัตตัญญุตา (รู้คน) หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) หลักกาลัญญุตา (รู้จักกาล) 
หลักปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) และหลักปุคคโลรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) หลักพุทธธณณมทั้ง ๗ ข้อ นี้ 
ผู้น าจะต้องน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้ทุกองค์กร 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการปฏิบัติราชการผู้น าหรือผู้บริหารควรจะต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรของตนให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์นอกจากปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุด
ผู้น าต้องมีคุณธรรม และจริยธรรมกับเพ่ือนร่วมงานอีกด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๕๑๕ 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์กรให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธของผู้บริหาร และผู้น าที่เป็นนัก
บริหารมืออาชีพที่จะสามารถสร้างอ านาจและชักน าและมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น 
 หลักธรรมของผู้น าหรือผู้บริหารต้องมีเพ่ือใช้ในการปกครองที่เรียกว่า เบญจศีล – เบญจธรรม 
เปรียบเสมือนบ่อเกิดแห่งสันติภาพ คือ ความสงบภายใน ความสงบเป็นภาวะจิตใจที่เป็นอิสระ ความ
สงบภายในก่อให้เกิดความสงบภายนอกซึ่งจะท าให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวร่วมกับบุคคล
อ่ืนได้ ผู้บริหารต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจ ไม่เพียงแต่มีอ านาจในหน้าที่การงานเท่านั้น ยังมีบารมี
ด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่ผู้ตามเห็นแล้วเกิดความภาคภูมิใจ 
 การมีความประพฤติ และการปฏิบัติงาน ต้องพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบ มีความวิริยะ อุสาหะในงานที่รับผิดชอบ มีความตั้งใจที่จะท างานให้ได้รับความส าเร็จ      
มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน    
ต้องรู้จักประหยัดและอดทน รักษาระเบียบวินัย จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์  ต้องท า
ให้ตนเองปฏิบัติ  หรือ ด าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต้อง รู้จักตนเอง ควบคุมตนเอง  
 มีความสามารถติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดความยอมรับและให้ความร่วมมือ 
คือ สามารถสร้างและประสานความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน   ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ 
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาค มีความเป็นธรรมทั้งตนเองและผู้อ่ืนต้องสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่มงาน เพ่ือให้เกิดความยินดีเต็มใจท างานอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน 

                                                           
๑๕ สัมภาษณ์ นายจตุรงค์ ผ่องล าเจียก, ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน, วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๗๔ 

 

มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ส าเร็จ สนใจและเอาใจ
ใส่งานรับผิดชอบ  หน้าที่การงานจะส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยหลักพุทธธรรม
ส าคัญคือ  อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

การท างานเป็นส่วนหนึ่งส าคัญของชีวิต เพราะช่วงเวลาการท างานชีวิตมีอยู่มากมาย การ
ท างานให้สนุกและเป็นสุขในการท างาน ท าอย่างไรให้คนที่ร่วมงานมีความสุข เป็นสิ่งที่ผู้น าหรือ
ผู้บริหารควรค านึงอย่างยิ่ง องค์กรใดมีบุคลากรที่มุ่งมั่นท างานให้องค์กรอย่างมีความสุข องค์ กรนั้นก็
จะเข้มแข็ง สามารถเติมโตอย่างมั่นคง หลักพุทธธรรมในการบริหารองค์กร คือ อิทธิบาท ๔ ธรรมะ
ของความส าเร็จเป็นทางแห่งความก้าวหน้ามีหลัก ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ คือ ความพอใจ รักในสิ่งที่
เราท า และสิ่งที่ถูกต้อง ท านอง ครองธรรม๒) วิริยะ คือ ต้องมีความพยายาม ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง
อดทน ๓) จิตตะ คือ เอาใจมุ่งมั่นสิ่งที่ท า ๔) วิมังสา คือ การรู้จักพิจารณาหาเหตุผล ใช้ปัญญาในการ
ท างาน มีการวางแผน วัดผล เมื่อพบข้อบกพร่อง ต้องปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖๑๖ 
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ และมี
ประชาชนที่พักอาศัย และท ากิจกรรมมากกว่า ๑๒ ล้านคน ท าให้ปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขมีมากมาย
หลายด้าน ซึ่งความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาต้องเกิดจากแนวติดและนโยบายของผู้น าองค์กรเป็น
ส าคัญ การพัฒนาภาวะผู้น าของบุคลากรในองค์กร นอกจากการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถแล้ว 
การพัฒนาด้านภาวะทางอารมณ์ก็เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมาก ส าหรับการแก้ไขปัญหาเมืองใหญ่
อย่างกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารในระดับ 
ระดับกลาง และระดับสูงทุกปี โดยในทุกหลักสูตรมีการแทรกหลักธรรมด้านพรหมวิหาร ๔ อคติ ๔ 
และสังคหวัตถุ ๔ ในการพัฒนาภาวะผู้น าของกรุงเทพมหานคร 
 ควรน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าในทุกเรื่องของการบริหาร 
ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบาย การวางแผนและการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น หลักพรหมวิหาร ๔ ผู้บริหารต้องมีความเมตตา  กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และต้องมี
ความเที่ยงธรรมตามหลักธรรม อคติ ๔ ในส่วนการปฏิบัติงานต้องอาศัย หลักธรรมอิทธิบาท ๔ เพ่ือให้
เกิดความส าเร็จ โดยมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 

 ควรมีหลักธรรมในการพัฒนาคน ดังนี้  
๑) หลักพรหมวิหาร ๔ มีความเมตตาปราณีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยเหลือสนับสนุน

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความรู้ ความก้าวหน้าในอาชีพ และประชาชนให้มีความสุขใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒) หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือวางนโยบาย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย
พัฒนาให้เป็นผู้มีความฉลาดในการพิจารณาปัญหาที่เกิดข้ึน มีความสามารถในการ
เลือกคนที่เหมาะสมกับงาน และเป็นผู้ที่รู้จักการใช้ค าพูดที่เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ 

                                                           
๑๖ สัมภาษณ์ นายภักดี กล่อมคอน, ผู้อ านวยการกองนโยบายและวางแผน, วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๗๕ 

 

หลักไตรสิกขา เป็นผู้มีศีลอย่างน้อยต้องมีศีล ๕ ในการด าเนินชีวิตและบริหาร มี
สมาธิในการท างาน เมื่อมีสมาธิ ปัญญาก็จะเกิดในการแก้ปัญหาทุกเรื่องไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องงานหรือ คน 

 หลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้
หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารคน  เพื่อให้รู้จักการแบ่งปันเพ่ือนร่วมงาน การพูดจาด้วยถ้อยค า
อันไพเราะอ่อนหวาน การรู้จักความเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์และให้
เป็นการรู้จักในการวางตนให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคนในด้านธรรมะที่จะเป็น
เครื่องก้าวหน้า ๗ ประการ ตามพุทธองค์ตรัสไว้ว่าต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา ให้มีสติสมาธิ และปัญญา มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ประมาทใน
การท างาน 
 หลักธรรมในการพัฒนางาน โดยต้องมี อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติต้องมีความพึง
พอใจในงานที่ปฏิบัติอย่างขยันหมั่นเพียรด้วยความมานะ อดทน มีเปูาหมายในการท างานที่ชัดเจน 
กระตือรือร้นในการท างานนั้นให้ส าเร็จ เรียนรู้ในการพัฒนาความคิดในการท างานให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับบริบทของสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งการแก้ไขที่เกิดข้นอย่าง
มีเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
 การบริหารองค์ในปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานสหวิทยาการเข้าด้วยกันอย่างลง
ตัว และนอกจากนั้นการบริหารโดยใช้หลักสังคหวัตถุ ๔  เป็นหลักธรรมยึดเหนี่ยวเข้าใจกันและกันเพ่ือ
ประสานใจทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันให้อยู่อย่างมีความสุข สามัคคี ประกอบด้วย ๑)การให้ทาน  
๒) ปิยะวาจา คือ การที่กล่าวด้วยค าสุภาพถนอมน้ าใจกัน ๓) อัตถจริยา คือ ประพฤติปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างมีน้ าใจ ๔) สมานัตตา คือ ความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนและเสมอภาค หากทุก
คนในองค์กรใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ จะน าพาเปูาหมายและความส าเร็จสู่องค์กร ซึ่งการงานที่ท าจะ
ส าเร็จราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
 หลักพุทธธรรมที่ผู้น าควรน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมภาระ
ที่หนักและยากที่จะให้เป็นที่พอใจของทุกคนได้ จึงต้องมีความเข้มแข็ง หนักแน่น อดทน และซื่อสัตย์ 
สุจริตเป็นที่ตั้ง ตามหลักทศพิธราชธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๗๑๗ 
 การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ควรใช้ทศพิธราชธรรม เป็นแนวทางใน

การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) การให้ (ทาน) คือ การสละทรัพย์ สิ่งของเพ่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อย อ่อนแอกว่า 
(๒) การตั้งอยู่ในศีล (ศีล) คือ มีความประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป 
(๓) การบริจาค (บริจาคะ) คือ การเสียสละส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อุทิศก าลัง

กาย ก าลังใจ และก าลังความคิดให้แก่ส่วนรวม 

                                                           
๑๗ สัมภาษณ์ นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์, รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ, วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  



   ๒๗๖ 

 

(๔) ความซื่อตรง (อาชชวะ)  คือ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวง
ประชาชน และองค์กร ไม่กลับกลอก�ความอ่อนโยน (มัททวะ) คือ กริยาสุภาพ 
วาจาอ่อนหวาน ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบคาย  

(๕) ความอ่อนโยน (มัททวะ) คือ กริยาสุภาพ วาจาอ่อนหวาน ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบคาย  
(๖) ความมีตบะ (ตปะ) คือ ความเพยีพยายามขจัดความมัวเมาไม่ให้ครอบง าจิตใจ ไม่

หมกมุ่นกับความส าราญจนท าให้เสียงาน 
(๗) ความไม่โกรธ (อักโกธะ) คือ มีจิตใจมั่นคง สุขุม เยือกเย็น อดกลั้นคามไม่พอใจไว้ได้ 
(๘) ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ ความไม่กดขี่ข่มเหงผู้อื่น ไม่หลงในอ านาจ 
(๙) ความอดทน (ขันติ) คือ ความสามารถทนต่องานหนักได้ สามารถเผชิญกับความ

ล าบากได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ 
(๑๐) ความไม่คลาดธรรม (อวิโรธนะ) คือ ความตั้งมั่นในธรรม ประพฤติตนอยู่ในความ

ดีงาม เคารพนับถือและปฏิบัติตาม เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมก็จะมีแต่ความเจริญ
ยิ่งๆขึ้นไป 

กรุงเทพมหานครได้ก าหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : กรุงเทพมหานครแห่งเอเชีย โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครแห่งธรรมาภิบาลและการเมือง สีขาว ที่ต้องการนักการเมืองและ
ข้าราชการปลอดการทุจริตคอรัปชั่น ปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง เป็นคนเก่ง ไม่โกง มีจริยธรรม  
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิยาล ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  และค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง โดยด าเนินกิจกรรมสร้าง
เสริมธรรมาภิบาล และการเมืองสีขาว เช่น โครงการเยาวชนโตไปไม่โกง 

การน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้ หิริโอตัปปะ เป็นแนวทาง ซึ่งประกอบด้วย  

๑) หิริ คือ ความละอายต่อบาป ต่อการท าชั่ว ต่อการทุจริต หิริ ท าให้สังคมอยู่ด้วย
ความสงบสุข 

๒) โอตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว ต่อผลของการทุจริต โอตัปปะ   ท า
ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดสันติภาพ 

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาข้าราชการระดับนักบริหารให้เป็น
บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ เพ่ือ
ประสิทธิภาพ และความส าเร็จในการบริหารงานตามต าแหน่งหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ จึง
ก าหนดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นระดับกลางและระดับสูง�ซ่ึงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม” 
โดยพระวิทยากรจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชี วิตและ
การปฏิบัติงาน 
ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม” โดยพระวิทยากรจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการปฏิบัติงาน 



   ๒๗๗ 

 

 หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาตน ได้แก่ การครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งประกอบด้วย ๑) การครอง
ตน ด้วยการพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีวามรับผิดชอบ การประหยัดและอดออม การรักษา
ระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา การมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒) การครองคน ได้แก่ ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้างความ
เข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน ความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วย
ความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน การ
เสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน ๓) การรองงาน ได้แก่ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความคดริเริ่ม
สร้างสรรค์และปรับปรุงงาน ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ การค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน 
 หลักพุธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคน ได้แก่ พรหมวิหาร ๔ ซึ่งประกอบด้วย 

๑) เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข 
๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ 
๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข 
๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง 

หลักพุธธรรมที่น ามาประยุกตฺใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการพัฒนาได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ทาน คือ การให้ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือ 
๒) ปิยวาจา คือ การกล่าวค าสุภาพไพเราะ ก่อให้เกิดไมตรี สามัคคี และความรักใคร่    
    นับถือ 
๓) อัตถจริยา คือ การท าประโยชน์ ชว่ยเหลือองค์กร บ าเพ็ญสาธาณประโยชน์ 
๔) สมานัตตตา คือ การท าตนเสมอต้นเสมอปลาย วางตนเหมาะสมแก่ฐานะ เหตุการณ์ 
    และสิ่งแวดล้อม 

 หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะน าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กรได้แก่ อิทธิบาท ๔ ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ฉันทะ คือ มีความพอใจ รักในสิ่งที่ท าและสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรม 
๒) วิริยะ คือ ความพยายาม ขยัน หมั่นเพียร เข้มแข็งอดทน ไม่ย่อท้อต่อ�อุปสรรค 

อุปสรรค 
๓) จิตตะ คือ มุ่งมั่นในสิ่งที่ท า มีสติ สมาธิ ตั้งอกตั้งใจ 
๔) วิมังสา คือ การรู้จักพิจารณาหาเหตุผลใช้ปัญญาในการท างาน เมื่อมีข้อบกพร่องต้อง

รู้จักแก้ไข 
เมื่อผู้น าองค์กรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง อยู่ ในศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์กรสามารถน าหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาได้ ปัญหาต่างๆที่เคย



   ๒๗๘ 

 

เกิดข้นรวมทั้งความขัดแย้งก็ลดน้อยลง บรรยากาศในการท างานเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้าไป
ด้วยดี 
ข้อเสนอแนะ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการใช้ทศพิธราชธรรม หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และอิทธิบาท ๔ จะท า
ให้เกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ทั้งยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะว่า ควรใช้ระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความสามารถ เปิดโอกาสให้ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง ไม่ควรใช้ระบบอุปถัมภ์ ที่ยึดความพึง
พอใจของตน ให้โอกาสแก่พรรคพวกหรือญาติพ่ีน้อง ใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการ
ท างาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๘๑๘ 
 ที่ผ่านมาผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีวุฒิภาวะสูง ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ที่มุ่งหวัง
ให้เข้ามาแก้ปัญหาเมือง แต่โดยเหตุที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาค่อนข้างสลับซับซ้อนและมากมาย ซึ่ง
ไม่อาจแก้ไขปัญหาให้สว่างไปได้หมด ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครแต่ละยุคมักมีภาวะผู้น า
เชิงอัตตาสูง การบริหารจึงเป็นไปแบบมุ่งนโยบายและการปฏิบัติ โดยเฉพาะยังมีปัญหาเรื่องการขาด
ธรรมาภิบาลค่อนข้างมาก ไม่ว่าความโปร่งใส ความคิดเก่าในการบริการสาธารณะที่เจือสมไปด้วยการ
ทุจริต จึงท าให้การขับเคลื่อนนโยบายที่ดีหลายประการถูกทับซ้อนไปด้วยผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพร้องมากกว่า จนถึงปัจจุบันจึงเห็นว่าการขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหารท าให้การพัฒนาเมืองไม่ดี
เท่าท่ีควร 
 ควรบูรณาการหลักพุทธธรรมที่มีอยู่เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
เพราะเพียงความโลภ ความหลง ในอัตตาของผู้น าแล้ว จะน าหลักพุทธธรรมด้านเดียวคงไม่ได้ โดยเฉ
พะเห็นว่ า  เรื่องแรก หลักโลกบาลธรรมควรน ามาใช้ เ พ่ือพัฒนาภาวะผู้ น าของผู้บริหาร 
กรุงเทพมหานคร 
 ในการพัฒนาตน หรือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ควรใช้ หลัก ศีล สมาธิ 
ปัญญา ถ้าผู้บริหารไม่ทุจริต มีความแน่วแน่แก้ไขปัญหา กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบทั้งทางโลก 
และทางธรรม ใช้ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพด้านการพัฒนาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหาร
จะเป็นผู้น าเชิงประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี 
 หลักพุทธธรรมที่จะน ามาใช้กับการพัฒนาคน ควรใช้หลากหลาย ไม่ว่า พรหมวิหาร ๔ หรือ 
ฆราวาสธรรม เพราะหลักพุทธธรรมดังกล่าว สามารถลดปัญหาความโลภ ความหลง ความเกรงกลัว
ต่ออ านาจที่ใช้โดยไม่ชอบในประการใดก็ตาม 
 ในการใช้หลักพุทธธรรม หลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถสร้างและพัฒนางาน ซึ่งมีอยู่ใน
หลากหลายมิติได้ เพราะผู้น าต้องกล้าที่จะตัดสินใจ ก าหนดนโยบายที่ถูกต้อง ปราศจากเงื่อนไขที่ เป็น
ภาระซ่อนเร้น หรือมุ่งกอบโกย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าให้การพัฒนายั่งยืนได้ 

                                                           
๑๘ สัมภาษณ์ ดร.ภาส ภาสสัทธา, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙  



   ๒๗๙ 

 

 ในการพัฒนาองค์กร หลักอปริยธรรม  เป็นเรื่องส าคัญการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองที่ดีต้องใช้
การมีส่วนร่วมทั้งทางราชการ หรือภาคประชาชน  ภาคประชาสังคม  มีการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้ภาคราชการน าส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกรุงเทพมหานครได้ใน
ทุกมิติ จะท าให้องค์กรมีเอกภาพ และเกิดความเชื่อมั่นในระบอบ 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรใช้หลักพุทธธรรม แต่ละหลักไปตามสถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหา ผู้น ากรุงเทพมหานคร
ต้องมีการพัฒนาภาวะผู้น าอย่างต่อเนื่อง ปราศจากอคติ ประการส าคัญหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นที่
ยอมรับในการบริหารราชการแผ่นดิน และเสมือนจุดรวมของหลักพุทธธรรมทุกหลักจะตองน ามา
ปฏิบัติต่อเนื่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๙๑๙ 
 ภาวะผู้น าในการพัฒนาของหน่วยงานนั้น ผู้น าจะต้องยึดหลักของพระพุทธศาสนามาเป็นหลัก
ในการปฏิบัติงาน และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา และภาวะผู้น าในด้านการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการ
บริหารงานควรควบคู่กันไป 
 ควรมีการน าหลักพุทธศาสนาซึ่งมีหลักธรรมหลายข้อมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าหรือ
ผู้บริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน และการบริหาร เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องช่วยในการวางนโยบายบริหารบ้านเมืองให้ด าเนินไปด้วยดี และหลักอิทธิ
บาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมซึ่งน าไปสู้ผลส าเร็จในการท างาน รวมทั้งควรมีคุณธรรมและจริยธรรม คือ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ท างานด้วยความตั้งใจดี และใช้หลักวิชาการในทางที่ถูก 
 ควรน า หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกันประสาน
ใจทุกคนให้มีความสามัคคีกันมีความสุขในการท างานให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี และหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่ง
เป็นหลักธรรมซึ่งน าไปสู้ผลส าเร็จในการท างาน รวมทั้งควรมีคุณธรรมและจริยธรรม คือ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ท างานด้วยความตั้งใจดี และใช้หลักวิชาการในทางที่ถูก 
 ควรมีการน าหลักพุทธศาสนาซึ่งมีหลักธรรมหลายข้อมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าหรือ
ผู้บริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน และการบริหาร เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องช่วยในการวางนโยบายบริหารบ้านเมืองให้ด าเนินไปด้วยดี และหลักอิทธิ
บาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมซึ่งน าไปสู้ผลส าเร็จในการท างาน รวมทั้งควรมีคุณธรรมและจริยธรรม คือ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ท างานด้วยความตั้งใจดี และใช้หลักวิชาการในทางที่ถูก 
 หลักธรรมในการพัฒนางาน โดยต้องมี อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติต้องมีความพึง
พอใจในงานที่ปฏิบัติอย่างขยันหมั่นเพียรด้วยความมานะ อดทน มีเปูาหมายในการท างานที่ชัดเจน 
กระตือรือร้นในการท างานนั้นให้ส าเร็จ เรียนรู้ในการพัฒนาความคิดในการท างานให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับบริบทของสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งการแก้ไขที่เกิดข้นอย่าง
มีเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
 การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เกิดความส าเร็จได้นั้นควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนา 
โดยใช้หลัก อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ มีความพอใจในงานที่รับผิดชอบ วิริยะ มีความขยันหมั่นเพียร 

                                                           
๑๙ สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย แก้วคูณ, อาจารย์บรรยายพิเศษ, วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



   ๒๘๐ 

 

อดทน เสียสละในการท างาน โดยมุ่งหวังให้งานประสบความส าเร็จ จิตตะ มีความฝักใฝุมีความเอาใจ
ใส่งานอย่างต่อเนื่อง และการท างานด้วยความระมัดระวัง โดยหวังให้งานประสบความส าเร็จ วิมังสา 
มีความคิดไตร่ตรอง หาเหตุผลคิดแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นและพัฒนางาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าองค์กรส่วนท้องถิ่น การใช้
หลักธรรมกับการพัฒนาผู้น าในองค์กรนั้น ปัจจุบันต้องใช้ให้มากๆ เนื่องจากผู้น าหรือผู้บริหารไม่ค่อย
ยึดหลักธรรมในการเป็นผู้น าหรือผู้บริหาร ส่วนมากผู้น าหรือผู้บริหารยังยึดติดระเบียบ ระบบ ธรรม
เนียมเก่าๆอยู่  การที่น าหลักธรรมมาปรับใช้กับการพัฒนาภาวะผู้น าหรอผู้บริหารจะส าเร็จก็ต้องอาศัย
ความตั้งใจและความร่วมมือควบคู่กันไป 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๐๒๐ 
 การบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้หลัก   
ธรรมาภิบาล ได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม การพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน และ
สร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของทุกภาคส่วนเพ่ือ
ประสานความร่วมมือกันในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 การน าหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรส่วนท้องถิ่น ควรใช้หลักความโปร่งใส มีจริยธรรมมีคุณธรรม และ อปริหานิยธรรม ๗ ได้แก่  
๑) หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ๒) ประชุมพร้อมกัน เลิกพร้อมกัน ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ ไม่ล้มล้าง
สิ่งที่บัญญัติไว้ ๔) เคารพนับถือและให้ความส าคัญต่อค าพูดของผู้ใหญ่๕) ไม่ข่มเหง หรือฉุดฆ่าขืนใจ 
เพศสตรี ๖) เคารพสักการะเจดีย์ ๗) ถวายการปกปูอง คุ้มครอง รักษา บรรพชิตทั้งหลายโดยชอบ
ธรรม 
 ในการพัฒนาตน ผู้น าหรือผู้บริหาร ควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ของตน โดยผู้น า หรือผู้บริหารจะต้องสติสัมปชัญญะ (ปัญญา) มีหิริโอตัปปะ (ละอายความชั่ว) มีขันติ
โสรัจจะ (ความอดทนอดกลั้น) และมีสัปปริสธรรม ๗ คือ  รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเทศะ     
รู้บุคคล รู้ชุมชน ตลอดจนยึดมั่นในเบญจศีลและบญจธรรม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น 

ในการพัฒนาคน ผู้น า หรือผู้บริหารในองค์กร ควรใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ คือ  ๑)
เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข   ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้นจาก
ความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง เที่ยง
ธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ ๔  คือ ๑)  ทาน  ๒) ด้านปิยวาจา  ๓) ด้านอัตถ
จริยา และ ๔) ด้านสมมานัตตา ในการบริหารคน 
 ในการพัฒนางาน ผู้น า หรือผู้บริหารในองค์กร ควรใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ คือ  
๑)เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข   ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืนพ้นจาก
ความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง เที่ยง

                                                           
๒๐ สัมภาษณ์ ดร.เสนอ อัศวมันตา, อาจารย์บรรยายพิเศษ, วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



   ๒๘๑ 

 

ธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ ๔  คือ ๑)  ทาน  ๒) ด้านปิยวาจา  ๓) ด้านอัตถ
จริยา และ อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 
 ในการพัฒนาองค์กร ผู้น า หรือผู้บริหารในองค์กร ควรใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ 
คือ  ๑)เมตตา คือ ความปารถนาดีอยากให้ผู้อ่านมีความสุข   ๒) กรุณา คือ ความต้องการให้ผู้อ่ืน
พ้นจากความทุกข์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดีเม่ือผู้อ่ืนมีความสุข ๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็น
กลาง เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียง และหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ ๔  คือ ๑) ทาน  ๒) ด้านปิยวาจา  
๓) ด้านอัตถจริยา และ อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์กร 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ควรน าหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาดังกล่าวให้เป็น 
นโยบายควบคู่กับแนวทางปฏิบัติภายในหน่วยงานขององค์กรทุกยุคทุกสมัย แนวทางนโยบายทาง
ยุทธศาสตร์ของการบริหารก าหนดเป็นแผนการบูรณาการประจ าปีระยะยาวขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยงานกลางของประเทศเป็นศูนย์กลางน าไปเป็นกฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับภายในโดยเฉพาะผู้น าหน่วยในองค์กร 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๑๒๑ 
 การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองการบริหารในภาพกว้างในหลายๆด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมือง ด้านสังคม  ท าอย่างไรจะให้ประชาชนมีความสุข สะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ผู้น าจะต้องให้ค าแนะน าชี้แนะให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ผู้น าจะต้องให้
ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน และให้ความยุติธรรมกับประชาชน องค์กรต่างๆทุก
องค์กรอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

ในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้น าหรือผู้บริหารควรน าหลักพุทธ
ธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่ได้วางเอาไว้ได้ หลักพุทธธรมที่ควรน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนานั้นควรเป็นหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ ช่วยเหลือ
แบ่งปัน ๒) ปิยะวาจา คือ การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ ๓) อัตถจริยา คือ การประโยชน์ให้
โดยไม่หวังผลตอบแทน ๔) สมานัตตตา คือ การวางตัวอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
 ในการพัฒนาตน ผู้น าหรือผู้บริหาร ควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ของตน ในส่วนตนผู้น าจะต้องมีการพัฒนาตนเองก่อนในหลายๆเรื่อง เช่น ด้านบุคลิกภาพ สภาพ
ร่างกาย สภาพจิตใจ ความรู้ ความสามารถ สิ่งเหล่านี้ภาวะผู้น าต้องมี จึงจะสามารถบริหารงานได้  
ผู้น า หรือผู้บริหารที่ดี ควรยึดหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ประกอบด้วย 
๑) เมตตา คือ ให้ความรักใคร่ต่อเพ่ือนร่วมงานในองค์กร ๒) กรุณา คือ ให้ความช่วยเหลือ เจือจุล ๓) 
มุทิตา คือ ให้ความยินดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเขาประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ๔) อุเบกขา 
วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝุฝุายใดฝุายหนึ่ง ให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค 

                                                           
๒๑ สัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, อาจารย์บรรยายพิเศษ, วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



   ๒๘๒ 

 

 ผู้น า หรือผู้บริหารองค์กร เมื่อได้น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองแล้ว ผู้ 
หรือ ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนในองค์กร ใน
องค์กรหนึ่งๆมีเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรมากมาย ฉะนั้นผู้น า หรือ ผู้บริหารหากต้องการจะให้งานส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่วางเอาไว้ จะต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คน คือ หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปัน 
๒) ปิยะวาจา คือ การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ ๓) อัตถจริยา คือ การประโยชน์ให้โดยไม่
หวังผลตอบแทน ๔) สมานัตตตา คือ การวางตัวอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
 ภาวะผู้ หรือ ผู้บริหาร เมื่อได้น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน 
แล้วสิ่งที่ส าคัญอีกอย่างก็คือ การพัฒนางาน เมื่อการพัฒนาตนดี พัฒนาคนดี การที่ได้คนดีมา
ปฏิบัติงานก็จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หลักพุทธธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คือหลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม 
๗ ประกอบด้ วย ๑ )  หลักธัมมัญุตา  (รู้ หลั กการ )   ๒ )  หลัก อัตถัญญุตา  ( รู้ จั กจุดหมาย )                     
๓) หลักอัตตัญญุตา (รู้คน)  ๔) หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)  ๕) หลักกาลัญญุตา (รู้จักกาล)      
๖) หลักปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) และ ๗) หลักปุคคโลรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) 
 ผู้น า หรือ ผู้บริหารองค์กร ควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรตามหลัก
พุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ฉันทะ คือ ความพอใจ ความต้องการที่จะท าใฝุใจรักและ
ท าสิ่งนั้นเสมอ ๒) วิริยะ คือ ความเพียร ๓) จิตตะ คือ ความคิดรับรู้ในสิ่งที่ท า ๔) วิมังสา คือ 
ไตร่ตรอง หรือ ทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ     
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้น าควรน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารองค์กรต่างๆใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตาม
แผนงานและนโยบายที่วางเอาไว้ เพราะการปฏิบัติงานทุกอย่าง หากผู้น าขาดหลักพุทธธรรม หลัก
จริยธรรม หลักนิติธรรม  หลักยุติธรรม และหลักความโปร่งใส แล้วอาจท าให้งานทั้งหลายเหล่านั้น 
เกิดความล้มเหลวได้ ท าให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน และประเทศชาติต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   ๒๘๓ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ช 
หนังสือขอเชิญร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๘๔ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ Focus Group Discussion 

ล าดับ ชื่อ -                สกุล ต าแหน่ง/ประสบการณ์ท างาน การศึกษา 
๑.  รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปริญญาเอก 

๒.  ผศ.ดร.ธัชช
นันท์ 

อิศรเดช ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิยาลัย 

ปริญญาเอก 

๓.  ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ปริญญาเอก 

๔.  ดร.สมชาย เวสารัชตระกุล อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ปริญญาเอก 
๕.  ร.ต.ประสิทธิ์  บุญคุ้ม อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร 
 

๖.  นางทัศนีย์ เพ็งเกิด อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

 

๗.  นายประสิทธิ์ ดินม่วง อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

 

๘.  พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๘๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   ๒๘๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   ๒๘๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๙๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 



   ๒๙๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อดีตสมาชิกสภาเขตสายไหม 



   ๒๙๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ซ 
ภาพในการเก็บข้อมูลการท าวิจัย และ  

สนทนากลุ่มเฉพาะ Focus Group Discussion 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๒๙๓ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณด์ร.รตันา บรรณาธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายจักกพันธ์ ผิวงาม  รองปลดักรงุเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๔๕ น. 

 



   ๒๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร ์ผูต้รวจราชการสูง 
กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช ผูอ้ านวยการส่วนแผนงานและ 
ส่งเสรมิความรู ้กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 



   ๒๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นางสาวขนิษฐา ภาณุโสภิษฐ ์ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการบริหาร  
กรุงเทพมหานคร เมือ่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณน์ายธนูชัย หุน่นิวัฒน์ อดีตผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายและคด ี

กรุงเทพมหานคร เมือ่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 



   ๒๙๖ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณพ์ลโทโชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการกิจการสภา
กรงุเทพมหานคร  

เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 



   ๒๙๗ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายสมชัย ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผูอ้ านวยการเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 



   ๒๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายสุวิทย์ รศัมิแพทย ์ผูอ้ านวยการเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายณรงค์ การุณยธร ผู้อ านวยการเขตบากกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 



   ๒๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายจตุรงค ์ผ่องล าเจียก ผู้อ านวยการเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายภักด ีกลอ่มคอน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนงาน  
เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 



   ๓๐๐ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนาภรณ์ รองผู้อ านวยการส านักเทศกจิ 
กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณด์ร.ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 



   ๓๐๑ 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณด์ร.สุรชัย แกว้คูณ อาจารย์บรรยายพิเศษ  
เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณด์ร.เสนอ อัศวมันตา อาจารย์บรรยายพิเศษ  
เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 



   ๓๐๒ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณด์ร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล อาจารย์บรรยายพิเศษ  
เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๓๐๓ 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ Focus Group Discussion  
เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ๓๐๔ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ                  : ร้อยต ารวจตรีประจักษ์  ขุราษี 
วัน เดือน ปี เกิด  : ๒๔ กันยายน ๒๕๙๑ 
สถานที่เกิด  : ต าบลธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอ็ด 
การศึกษา  : พ.ศ. ๒๕๓๐ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  

จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
   : พ.ศ. ๒๕๔๔ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาว่าความ  

จากสภาทนายความ 
: พ.ศ. ๒๕๔๗ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน  

รุ่น ๑ จากกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
: พ.ศ. ๒๕๕๓ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตรการ

ปกครอง จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) 

ประกาศเกียรติคุณ : พ.ศ. ๒๕๕๑ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : ๓/๒๓ ซอยคูบ้อน ๔๔ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ 
สถานที่ท างาน  : ส านักงานกฎหมายอาณาจักรธรรมนิติ ๔๐/๓๘ ซอยสหกรณ์  

ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ 
 
 
 

 


