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Abstract
This research forms the leadership of the Buddhist school
administrators in Bangkok aims to study the educational leadership of the school
administrators in Bangkok Buddhist leadership of school administrators in
Bangkok. The Style leadership development of Buddhist education in Bangkok.
The study of leadership of school administrators in Bangkok and five on the
appropriate level of leadership development consisting of 1) a vision plan for
operational attitude of the party analyzed the current state of enterprise
integration. the four noble Truths 4 2) create a proficiency in the use of
technology and human thinking techniques the money encourages people to
develop a major influence THB 4 3) interpersonal honor colleagues as a good
model in the enterprise with the adoption. Brahmavihara 4 and 4) the moral
practice of the precepts 5 and good governance, decentralized management
encourages individual moral the leadership development Buddhist include
leadership four sides with the support of the Buddhist noble Truths four guilds.
THB 4 four cardinal virtues and good governance.
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๑. บทนา
ภาวะผู้นาของผู้บริหารการศึกษาต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่องเพื่อจะ
เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพที่มีความสามารถนาพาองค์กรของตนไปสู่ความสาเร็จได้ ในขณะเดียวกัน
ภาวะผู้นาตามคานิยามพุทธธรรม ได้แสดงออกมาโดยธรรมที่ควรประพฤติควรที่จะมุ่งไปให้ถึง
สภาวะอันสูงสุดต่อปัญหา อุปสรรคขององค์กรที่ผู้นาขาด ทั้งองค์ความรู้ความสามารถก็เจริญ
ไม่ได้ กล่าวในทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ความไม่รู้ คือ อวิชชา ผลออกมาคือความ
เดือดร้อนต่อองค์กรที่เป็นภัยตนเอง ยิ่งผู้นาไม่มีความรู้ด้านหลักธรรมทางพุทธศาสนา ก็ย่อมเกิด
ปัญหามาก ด้วยเหตุนี้จาเป็นต้องเข้าใจหลักธรรม หรือรอบรู้ในเรื่องของศาสนาบ้า ง การที่ผู้นาไม่
มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหา ก็ไม่สามารถมองคน มองงาน มององค์กร ให้กระจ่างแจ่มแจ้งได้ก็
จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ผู้นาจะต้องรู้จักสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้จงได้ สร้างองค์ความรู้
ความสามารถในการบริการจัดการองค์กรผู้นาเชิงพุทธ พบว่า ผู้นาจาเป็นต้องเอาความรู้ ความคิด
ความสามารถและคุณธรรมมาสู่ภาคปฏิบัติเริ่มจากการทางานได้ ทางานดี ทางานเป็น จนเกิด
ความชานาญอันสืบเนื่องมาจากความรอบรู้ในหลายๆด้าน เช่นการงบประมาณ แผนการรักษา
ศิล ปะขนบธรรมเนี ย ม แผนงานที่ มีความจาเป็ น และรู้จั กใช้ เมตตาธรรมหลั กธรรมมาภิบ าล
หลักการรู้จักยกย่องผู้อื่น และให้มีการลงโทษแก่ผู้ที่ทาผิดล่วงละเมิดกฎหมายโดยไม่มีอคติแอบ
แฝงอยู่ในใจ สมควรตามโทษานุโทษ
นอกจากนั้น หากเราพิจารณาตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา สรรพสิ่งจะดารง
อยู่ได้โดยอาศัยซึ่งกันและกันเท่านั้นจะอยู่แบบอิสระตามลาพังไม่ได้ นี่คือหัวใจของกฎธรรมชาติที่
เรียกว่าธรรมนิยามอันครอบคลุมถึงความสัมพันธ์กันและความอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งปวง ซึ่งรู้จัก
กันดีกว่าเป็นกฎของธรรมชาติตามหลักปฏิจจสมุปบาทในทางพระพุทธศาสนา ตามทัศนะสังคม
ของชาวพุทธที่มองเห็นโลก ในฐานะซึ่งเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกั นแล้วก็จะพัฒนาความรู้สึก
รับผิดชอบ กตัญญูและกรุณาต่อกฎ แห่งธรรมชาติเพื่อปลูกฝั่ง ให้สังคมมนุษย์มีการอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติทั้งมวล แบบกลมกลืนกัน และแบบสันติซึ่งจะต้องพัฒนา หลักจริยธรรม ศีลธรรมและ
คุณธรรมขึ้นไว้ในใจอย่างมั่นคง ด้วยหลักพุทธธรรม ๓ ประการกล่าวคือ ๑. ปัญญา หมายถึง
ความรู้ตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างอยู่ในโลกล้วนอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นทั้งสิ้น ๒. สุทธิ
หมายถึงความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสภาวะที่ใจปราศจากความโลภเป็นตัวก่อให้เกิดมลภาวะทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ๓. กรุณา หมายถึง ความเห็นอกเห็นใจที่มี
ต่อบรรดาเหล่าสัตว์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพราะพระพุทธศาสนามุ่งสอนให้กายกรรมเต็ม
เปี่ยมด้วยความกรุณา มีใจกตัญญูต่อธรรมชาติทั้งมวล โดยแท้๓
เมื่อได้พิจารณาสภาพของกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ตามศตวรรณที่
๒๑ และThailand 4.0 ชี้ให้เห็นสักยภาพภาวะผู้นาของผู้บริหารการศึกษาต้องพัฒนาอย่างหนัก
๓

พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม), ภาวะผู้นาเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร:
นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๔๘). หน้า ๒๕ - ๒๗.
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ในหลายๆมิติที่ จะต้องการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ นาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก
การกระจายอานาจการบริหารจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่โรงเรียน
และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ล้วนเป็นแรงขับให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการปรับตัว
ให้มีคุณสมบัติพิเศษ มีคุณลักษณะผู้นาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบุคลิกภาพผู้นา การบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีที่ช่วยในการบริหาร สามารถนานโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน และต้องประสานสัมพันธ์ชุมชนนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดคุณลักษณ์ผู้นาในตนเอง สามารถแสดงพฤติกรรมผู้นาตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปรากฏออกมา ได้อย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับจึงจะสามารถนาโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย
ความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงนับว่าคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร
โรงเรียนมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยศึกษาและสร้าง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาทางการศึกษาเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษา รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาทางการศึกษาเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่ครอบคลุมสาระสาคัญของภาวะผู้นาตามแนวคิดของ
ทฤษฎีภาวะผู้นา และการบริหารการศึกษาในเรื่องคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน ๕ ด้าน
ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
เทคโนโลยี ผลของการวิจัยครั้งนี้จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาภาวะ
ผู้นาทางการศึกษาเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความมั่นใจใน
การบริหารโรงเรีย นให้ป ระสบผลส าเร็จ ตามเจตนารมณ์ แห่ง การปฏิรูป การศึกษาอย่ า งเป็ น
รูปธรรม และได้รับการยอมรับเชื่อถือศรัทธาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมทั่วไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อศึกษาสภาพภาวะผู้ น าทางการศึกษาของผู้ บ ริหารสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
๒.๒ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
๒.๓ เพื่อนาเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
๓. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยมี
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
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การศึกษากระบวนการรูปแบบพัฒนาภาวะผู้นาทางการศึกษาเชิงพุทธ จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ ๑) ด้านวิสัยทัศน์ ๒) ด้านความชานาญ ๓) ด้านมนุษย
สัมพันธ์ และ ๔) ด้านคุณธรรม
๓.๒ ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย / ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน ๖ โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียน ฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียน
ธนบุรีวรเทพี พลารักษ์ โรงเรียนวัดอินทาราม และโรงเรียนศึกษานารี
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นาทาง
การศึกษา มีจานวน ๕ คน
๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียน ฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โรงเรียนวัดอินทา
ราม และโรงเรียนศึกษานารี
๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาวิจัยเริ่มเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนงานวิจัย ระหว่าง เดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงธันวาคม ๒๕๕๙

๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ น ตอนที่ ๑ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าทางการศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากเอกสาร สอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูศึกษาภาวะผู้นาทางการศึกษาของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร จานวน
๒๕๔ คน
ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาใน
กรุง เทพมหานคร ของกลุ่ ม ปฏิ บั ติ การที่ เกี่ย วข้องรูป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง พุ ท ธของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร อภิปราย เสนอแนะกันจานวน ๘ รูป/คน
ขั้ น ตอนที่ ๓ เพื่ อ น าเสนอรูป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง พุ ท ธของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
โรงเรียนชิโนรสวิทยาคม โรงเรียนวัดมหรรณพาราม และโรงเรียนวัดอินทาราม จานวน ๕ คน
๕. ผลการวิจัย
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๕.๑ ผลการศึก ษาสภาพภาวะผู้ นาทางการศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕ ด้าน
ด้ า นวิ สั ย ทั ศน์ ในการปฏิบั ติ ง าน มี วิ สั ย ทั ศน์ กว้ า งไกล วิ เคราะห์ปั ญ หาเป็ น หา
หนทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักอริยสัจ ๔
ด้ า นความช านาญ ช านาญทั ก ษะ ๓ ประการ เทคโนโลยี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละ
ความคิดฝึกฝนบ่อยครั้งเสริมสร้างหลักอิทธิบาท ๔ ให้กล้าแข็ง ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรักและ
ศรัทธาในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ยกย่องให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ยึดถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม
คือ พรหมวิหาร ๔
ด้านคุณธรรม ปฏิบัติตามศีล ๕ กระจายอานาจในการบริหารงาน ส่งเสริมบุคลากร
ด้านธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จามจุรี จาเมือง ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นาที่
มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะ
ผู้นาที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดาเนินการวิจัย ๓
ขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๒)
พัฒนารูปแบบภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิค
เดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน ๒๑ คน ๓) เสนอแนะเพิ่มเติมรูปแบบภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล
ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ให้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการอภิ ป รายกลุ่ ม จาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน ๘ คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มี ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านวิสัยทัศน์ ควรมีการสร้างวิสัยทัศน์ กาหนดวิสัยทัศน์
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ปรับวิสัยทัศน์และเสนอวิสัยทัศน์ ๒) ด้านการเรียนการสอนควรมีการวาง
แนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน ๓) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ควรมีการจัดองค์การ จัด
ระเบียบ การปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร ๔) ด้านชุมชน ควรมีการประสานงานกับผู้ปกครองและ
ชุ ม ชนสนองความสนใจและความต้ อ งการชุ ม ชน ระดมทรั พ ยากรต่ า ง ๆ จากชุ ม ชนมาใช้
ประโยชน์ ๕) ด้านคุณธรรม ควรมีการปฏิบัติตามคุณธรรม ปฏิบัติอย่างยุติธรรมและปฏิบัติตาม
จริยธรรม ๖) ด้านพัฒนาสังคม ควรมีการเข้าใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองต่อบริบทที่ชัดเจน
และนาศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและสังคม๔

๔

จามจุ รี จ าเมื อ ง, "รู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร", วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หน้า บทคัดย่อ.
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๕.๒ พัฒนาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ภาวะผู้นาทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๔ ด้า น
ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ด้านความชานาญ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ด้านวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้นากาหนดทิศทางที่จะดาเนินงาน
ขององค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ผู้นาทุ่มเทเพื่อ
คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ ใฝ่ใจรักที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ผู้นาให้
ความช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ
๒) ด้านความชานาญ ได้แก่ ผู้นามีการสนับสนุนมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสาคัญ
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ดี ผู้นามีทักษะความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ ผู้นาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาเอาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
บริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
๓) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้นามีความชัดเจน และให้โอกาสแสดงความ
คิดเห็นในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่ ผู้นามีความเป็นกันเองกับคนทุก ๆ คนทางาน
ร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันจนกว่างานจะสาเร็จ ผู้นามุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจ แจ้งข้อมูลให้บุคลากร
อย่างต่อเนื่องสร้างความสัมพันธ์ในการทางานที่ดีต่อบุคลากร
๔) ด้านคุณธรรม ได้แก่ ผู้นาส่งเสริมและช่ วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
พัฒนาตนเองโดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการ ผู้นาสร้างความศรัทธาเชื่อมั่น
โดยทาตัวให้น่าศรัทธากล้ารับผิดชอบและพิจารณาไตร่ตรองการทางานที่มอบหมายอยู่เสมอ ผู้นา
รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนการตัดสินใจเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดจากการดาเนินงาน
ของตนเองอย่างมีระบบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป บินชัย และนิพนธ์ กินาวงศ์ ทาวิจัยเรื่อง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาตามแนวภาวะผู้นาพิสัยสมบูรณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรูปแบบการพัฒ นาภาวะผู้นาตามแนวภาวะผู้นา
พิสัยสมบูรณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้นาตามแนวภาวะผูน้ าพิสัยสมบูรณ์ โดยการวิเคราะห์เอกสารและการสารวจภาวะผู้นาตาม
แนวภาวะผู้ น าพิ สั ย สมบู ร ณ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยใช้
แบบสอบถามภาวะผู้ น าพหุ ปั จ จั ย เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ไ ปเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการสนทนากลุ่ ม
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อกาหนดรูป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าตามแนวภาวะผู้ น าพิ สั ย สมบู รณ์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ า
ตามแนวภาวะผู้นาพิสยั สมบูรณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม
คือ การจัดกระบวนการฝึกอบรมตามกรอบรูปแบบเชิงระบบของเบอร์ทาลันฟ์ฟี่ คือ ๑) การ
ประเมินภาวะผู้นาตามแนวภาวะผู้นาพิสัยสมบูรณ์ของผู้เข้าอบรม ๒) การให้องค์ความรู้ที่จาเป็น
๓) การให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาภาวะผู้นาตามแนวภาวะผูน้ าพิสัยสมบูรณ์ของแต่
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ละคน ๔) นาไปปฏิบัติงานในสภาพจริง และ ๕) การประเมินภาวะผู้นาของผู้เข้ารับการอบรม
จากผลการวิ จัย สรุปได้ว่ า รูปแบบการพัฒ นาภาวะผู้ นาตามแนวภาวะผู้ นาพิสั ย สมบูรณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม คือ การจัดกระบวนการฝึกอบรม
ตามกรอบรูปแบบเชิงระบบของเบอร์ทาลันฟ์ฟี่๕
และงานวิจัยของ โกว (Kho, E. C.) ทาวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลโครงการ
พัฒนาภาวะผู้นาระดับโลก ของสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน
สร้างเทคนิค การพั ฒนา ภาวะผู้ นาที่มี ความสามารถเชิง แข่งขันระดั บโลก การวิ จัยครั้งนี้เป็ น
การศึกษากรณีโครงการพัฒนาผู้บริหาร และผู้นาของบริษัทค้าปลีกข้ามชาติ โดยใช้กิจกรรม
พัฒนา คือ การมอบหมายให้ดูงานต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา จานวน ๑๒ คน ใช้เวลา ๖
เดื อ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด้ า นธุ ร กิจ และนวั ต กรรม เก็บ ข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์
ผลการวิ จั ย พบว่ า การมอบหมายให้ศึกษาดู ง านเป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการพั ฒ นาภาวะผู้ น าของ
ผู้บ ริหาร เพราะนอกจากเป็ นการพั ฒนาศักยภาพผู้ นาแล้ ว ยัง ทาให้ไ ด้เรียนรู้วั ฒ นธรรม การ
ปรับตัวเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดการใฝ่รู้ในบริบทของโลก การเข้าใจสถานการณ์เชิงลึก ข้อ
ค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ เน้นความสาคัญของการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงระบบครอบคลุม การ
พัฒนาองค์กรระยะยาว๖
๕.๓ รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง พุ ท ธของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร VEHM MODEL ได้แก่
V = Vision (วิสัยทัศน์เยี่ยม) หมายถึง กาหนดแผนการปฏิบัติงาน สร้างทัศนคติ
ที่ดีของบุคคล วิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร มีวิสัยทัศน์กว้างไกลบูรณาการหลักอริยสัจ ๔
E = Expertise (ความชานาญเลิศ) หมายถึง ชานาญในการใช้เทคโนโลยี มนุษย์
และมีความคิด เทคนิค คน เงิน ส่งเสริมบุคคลเพื่อพัฒนาองค์กรด้วยหลักอิทธิบาท ๔
H = Human Relationship (มนุษยสัมพันธ์เด่น) หมายถึง ยกย่องให้เกียรติ
เพื่อนร่วมงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร ด้วยการยึดหลักพรหมวิหาร ๔
M = Moral (เน้นคุณธรรม) หมายถึง ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ กระจายอานาจการ
บริหาร ส่งเสริมบุคคลด้านคุณธรรม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรัช และโกรฟ (Bush, T. and D. Grover.) ทาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นา : หลักฐานและความเชื่อ โดยการวิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
๕

ประทีป บินชัย และนิพนธ์ กินาวงศ์, "รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาตามแนวภาวะผู้นา
พิสัยสมบูรณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน", รายงานวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์:
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๗).
๖
โกว (Kho, E. C.), An evaluation study of a united states based global
leadership development program, [CD-ROM], Abstracts from dissertation abstracts
international: 3009228, 2001.
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หนังสือ สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นา ผลการวิจัยพบว่า ธรรมชาติและเนื้อหา
ของโปรแกรมเรื่องภาวะผู้นามีความคล้ายคลึงกันทั่วโลก มีการพัฒนาภาวะผู้นาด้วยวิธี การ
เรียนรู้บนพื้นฐานของการทางานการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน เป็น
วิธีการพัฒนาภาวะผู้นาที่สาคัญมาก ทั้งนี้ได้มีหลักฐานยืนยันว่าโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามาก
ที่สุดได้แก่ การเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน การเรียนรู้บนพื้นฐานของงานและจากประสบการณ์
เช่ น การได้ รับ มอบหมายงาน การหมุ น เวี ย นงาน และการฝึ กงาน การสนั บ สนุ น และการมี
เครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมงาน และจากโปรแกรมการเรียนรู้ภาวะผู้นาที่เป็นทางการ อย่างไรก็ดี
เอกสารเรื่องการพั ฒ นาภาวะผู้น าส่ว นใหญ่ จะมี ลักษณะที่ เป็ น แบบแผน กล่ าวคือเป็ นความ
เกี่ยวข้องกันระหว่างความเชื่อของคนกับแบบแผนของการพัฒนาภาวะผู้นาว่าลักษณะใดมีความ
เหมาะสมมากที่สุด๗
และ จามจุรี จาเมือง ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี
ประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดาเนินการวิจัย ๓ ขั้นตอน คือ
๑) ศึ กษาข้อมูล เพื่ อเป็ น แนวทางในการวิ จั ย จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้อง ๒) พั ฒ นา
รูปแบบภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผ ลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคเดล
ฟายจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน ๒๑ คน ๓) เสนอแนะเพิ่มเติมรูปแบบภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการอภิปรายกลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน ๘ คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร มี ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านวิสัยทัศน์ ควรมีการสร้างวิสัยทัศน์ กาหนดวิสัยทัศน์
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ปรับวิสัยทั ศน์และเสนอวิสัยทัศน์ ๒) ด้านการเรียนการสอนควรมีการวาง
แนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน ๓) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ควรมีการจัดองค์การ จัด
ระเบียบ การปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร ๔) ด้านชุมชน ควรมีการประสานงานกับผู้ปกครองและ
ชุ ม ชนสนองความสนใจและความต้ อ งการชุ ม ชน ระดมทรั พ ยากรต่ า ง ๆ จากชุ ม ชนมาใช้
ประโยชน์ ๕) ด้านคุณธรรม ควรมีการปฏิบัติตามคุณธรรม ปฏิบัติอย่างยุติธรรมและปฏิบัติตาม
จริยธรรม ๖) ด้านพัฒนาสังคม ควรมีการเข้าใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองต่อบริบทที่ชัดเจน
และนาศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและสังคม๘

๗

บรัช และโกรฟ (Bush, T. and D. Grover.), "Leadership development :
evidence and beliefs", (United Kingdom: Linoln University, 2004).
๘
จามจุ รี จ าเมื อ ง, "รู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร", วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา, หน้า บทคัดย่อ.
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๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

V = Vision (วิสัยทัศน์เยี่ยม) หมายถึง กาหนดแผนการปฏิบัติงาน สร้างทัศนคติ
ที่ดีของบุคคล วิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร มีวิสัยทัศน์กว้างไกลบูรณาการหลักอริยสัจ ๔
E = Expertise (ความชานาญเลิศ) หมายถึง ชานาญในการใช้ เทคโนโลยี
มนุษย์ และมีความคิด เทคนิค คน เงิน ส่งเสริมบุคคลเพื่อพัฒนาองค์กร ด้วยหลักอิทธิบาท ๔
H = Human Relationship (มนุษยสัมพันธ์เด่น) หมายถึง ยกย่องให้เกียรติ
เพื่อนร่วมงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร ด้วยการยึดหลักพรหมวิหาร ๔
M = Moral (เน้นคุณธรรม) หมายถึง ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ กระจายอานาจการ
บริหาร ส่งเสริมบุคคลด้านคุณธรรม
๗. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนกรุงเทพมหานคร
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๒) ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งโรงเรี ย น
กรุงเทพมหานคร
๓) ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
ผู้บริหารและครูสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครควรมีการประชุม
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์การบริหารโรงเรียนร่วมกัน
๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในกรุงเทพมหานครควรมีแผนมุ่งพัฒนา
บุคลากรให้มีความชานาญในแต่ละสาขาวิชาที่สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน
๓) หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องและโรงเรี ย นกรุ ง เทพมหานครควรร่ ว มกัน จั ด ตั้ ง
เครือข่ายประสานงานกันเพื่อความร่วมมือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ
๔) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและโรงเรีย นกรุ ง เทพมหานครควรจั ด โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหารและครูในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับครูและผู้บริหาร
๗.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปต่อยอดศึกษาวิจัยให้ลึกต่อไปในประเด็นต่อไปนี้
๑) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเชิง
พุทธบูรณาการ
๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เชิงพุทธบูรณาการ
๓) รูป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเน้ น คุ ณ ธรรมตามหลั กศี ล ๕ของผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๔๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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