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การวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึ ก ษา เขตธนบุ รี กรุ ง เทพมหานคร มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ หารโรงเรี ย นประถมศึกษา เขตธนบุรี เพื่อพัฒ นาภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตธนบุรี และเพื่อเสนอรูปแบบ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตธนบุรี เป็นการ
วิจัยแบบผสมผสานวิธี ผลการศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตธนบุรี ทั้ง ๕ ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธให้มากขึ้น ด้วยการพัฒนา ผู้บริหาร ให้มีคุณสมบัติตามหลัก พรหม
วิหาร ๔ ในการส่งเสริมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ คือ ๑) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมี
ปฏิภาณ ไหวพริ บบูรณาการร่วมกับหลักสังคหวัตถุ ๔ ๒) กระตุ้นแรงจูงใจ ให้ปฏิบัติงาน
ด้วยความเสมอภาคและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในองค์กรด้วยหลักพรหมวิหาร ๔ ๓) มี
ศีลธรรม ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ โดยนาหลักธรรมาภิบาล มาบูรณาการเข้ากับตนเองและ
องค์กรเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ๔) สร้างมนุษยสัมพันธ์ กับคน
ในองค์กรและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดยปราศจากอคติ ๔ รูปแบบภาวะผู้นา
การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พุ ท ธ ประกอบด้ ว ย พุ ท ธวิ ธี ก ารเปลี่ ย นแปลง ๔ ด้ า น ด้ ว ยการ
สนับสนุนส่งเสริมจากหลักพุทธธรรม พรหมวิหาร ๔
๑

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย Buddhist Educational Administration, Educational Administration,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand.
๒
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน. Faculty of Science and Teachnology, Pathumwan Institute of Technology, Thailand.
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คาสาคัญ : รูปแบบ, ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ, โรงเรียนประถมศึกษา เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร.
Abstract

Research Leadership changes Buddhist executive Elementary
School, Thonburi, Bangkok. purpose To study the transformational
leadership of Elementary School Principals, Thonburi to develop
transformational leadership Buddhist School of Management Elementary
School District and to offer transformational leadership style Buddhist
School of Management Elementary School District. The study of
transformational leadership of Elementary School Principals, the Thon Buri
side are fifth in the appropriate level. Leadership changes Buddhist greater
development executives to qualify under the four cardinal virtues in
promoting transformational leadership Buddhist is one) is a visionary
intelligence. Witty integrated with the four main Sangahavatthu 2) stimulate
motivation. To work with equality and a good example of an organization
with the four cardinal virtues 3) moral precepts follow the five principles by
good governance. Integrated into their organization and to be role models
for students, teachers and parents, 4) human relations. With a focus on
corporate and public interest over personal without prejudice four
transformational leadership style Buddhist Buddhist include the four sides
with the support of four Buddhist virtues.
Keywords : Model, Buddhist Leadership Changes, Elementary School
Principals Thonburi Bangkok.

๑. บทนา
การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน จะต้องอาศัยทักษะทางการ
บริหารที่สาคัญ ๓ ทักษะคือ ๑) ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) เป็นทักษะที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้เครื่องมือและวิธีการเฉพาะ ๒) ทักษะเชิงมนุษย์ (Human Skill)
เป็ น ทักษะที่แสดงถึงความสามารถที่จ ะทางานกับคนอื่นหรือเข้ากับคนอื่นได้ดีและ ๓)
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ทักษะเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Skill) เป็นทักษะที่แสดงถึงความสามารถในการมอง
ความสัมพันธ์ขององค์การโดยรวมตลอดจนความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างกันของส่วน
ต่างๆ ภายในองค์การและภายนอกองค์การ และการมีความรู้ที่จะสามารถวินิจฉัย และ
ประเมิน ปั ญหาต่างๆเพื่อกาหนดวิสั ย ทัศน์ ห รือทิศทางขององค์การได้อย่างถูกต้อง ๓ ซึ่ง
พฤติ ก รรมภาวะผู้ น าสู่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ( Principalship)
Sergiovanni๔ ได้อุปมาเปรียบเทียบ (Metaphore) เสมือนแรงขับ (Forces) ที่จะช่วยให้
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนาพาไปสู่ความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยขยายเพิ่มเติม
จาก ๓ ทั ก ษะ เป็ น ๕ทั ก ษะหรื อ แรงขั บ ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ มากต่ อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประกอบด้วย แรงขับทางเทคนิค(Technical Force) แรงขับทางมนุษย์ (Human Force)
แรงขับทางการศึกษา (Educational Force) ทั้ง ๓ แรงขับแรกนี้เป็นแรงขับพื้นฐานที่จะทา
ให้เกิดความแน่ใจหรือให้คารับรองว่าโรงเรียนจะสามารถปฏิบัติงานได้ (Schools will
work) และอีก ๒ แรงขับคือ แรงขับทางสัญญลักษณ์ (Symbolic Force) และแรงขับทาง
วัฒนธรรม (Cultural Force) เป็นแรงขับที่ช่วยให้โรงเรียนก้าวขึ้นสูง (rise) หรือได้รับ
สถานภาพที่สูงขึ้นทางด้านความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานได้ ในขณะเดียวกัน Daresh &
Playko๕ ได้กล่าวถึงทัศนะการพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารเป็น ๓ ทัศนะคือ ทัศนะที่ยึดถือ
หลักการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) ทัศนะที่ยึดถือหลักการมนุษยสัมพันธ์
(Human Relations Approach) และทัศนะที่ยึดถือหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Development) การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารที่ยึดถือหลักการมนุษย
สั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามแตกต่ า งกั น คื อ หลั ก การแรกเชื่ อ ว่ า การ
เสริมสร้างความสุขหรือความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานจะเป็นเครื่องประกันโดย
อัตโนมัติว่าพวกเขาจะทางานหนักขึ้น จะเพิ่มความมีประสิทธิผ ลและประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามไปด้วย ในขณะที่หลักการที่สองเชื่อว่า ผู้ปฏิบัติงานจะมีความสุขหรือความพึงพอใจใน
การทางานมากขึ้น จะเพิ่มความมีประสิทธิผลหรือผลิตภาพขององค์การมากขึ้น ดังนั้นการ
พัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร จึงพึงตระหนักถึงความสาคัญในหลักการทั้งสามอยู่เสมอ เพี ยงแต่
๓

วิโรจน์ สารรัตนะ, วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม กระบวนทัศน์ใหม่สาหรับการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๕), หน้า ๖๖ – ๖๘.
๔
Sergiovanni, T, J. (2001). The Principal ship A Reflective Practice
Perspective. 4th Ed. Boston: Allyn & Bacon.
๕
Daresh & Playko. (1992). The Professional Development of School
Administrators : Preservice, Induction and Inservice Applications. Boston, M.A: Allyn
& Bacon.
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จุดเน้นในแต่ละสถานการณ์อาจแตกต่างกันออกไปเท่านั้น ๖ นอกจากผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องบริหารให้สอดคล้ องกับจุ ดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ แล้ว ภารกิจของผู้บริหารการศึกษา คือการ
พัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขนั้นเอง นี้คือเป้าหมายการศึกษาของไทย
ถ้ า ได้ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู้ น าผู้ ที่ ดี สถานศึ ก ษานั้ น ก็ จ ะประสบผลส าเร็ จ และ
เจริญก้าวหน้าเพราะการทาให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้านั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
และความเอาใจใส่ของผู้นาและพัฒนาภาวะผู้นาตามหลักพุทธธรรม ดังนั้นการจะทาให้
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายดังที่กล่าวมาจะต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาที่มีสมรรถนะสูง
ใช้ วิ ธี การที่ ทัน สมั ย ทั น สถานการณ์ สามารถปรั บตั ว ให้ เ ข้ า กับ การเปลี่ ยนแปลงท าให้
บทบาทหน้ าที่ ของผู้ บ ริ ห าร สถานศึ กษาและรูป แบบการบริห ารจัด การต้ องเปลี่ ย นไป
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารจึงต้องอาศัยภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงเข้ามาบริหาร จัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โดยใช้ความรู้ทักษะและความสามารถในการแปลงแนวความคิดกลยุทธ์ให้เป็นแผนปฏิบัติ
งานและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการจัดการกับอุปสรรค
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องจักการกับ
ปัญหาความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษาของตน ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร
ปรารถนา ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ผู้บริหารจะต้องเข้าใจความขัดแย้ง แปรสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ บริหารความ
ขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ๗
จากความสาคัญและปัญหาการบริหารสถานศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่ จ ะศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี
ความส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อการบริ ห ารโรงเรี ย นให้ บรรลุ เ ป้ าหมายของการจั ด
การศึก ษา ตามพระราชบั ญ ญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และยัง มี
ความสาคัญในการจัดการกับองค์กรที่เรียกว่าสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
๖

วิโรจน์ สารรัตนะ และ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, ผู้บริหารใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยเพื่อการวิพากษ์, (กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๓ –
๔๐.
๗
พระกฤศกร อัครภพเมธี, “การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (คณะครุศาสตร:
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒.
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สามารถจั ด การหรื อ แก้ ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆ ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร ในการน าข้ อ มู ล ไปใช้ พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทาให้การบริหารงานโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาหาค าตอบจากปั ญ หาการวิ จั ย นี้ ไ ปพั ฒ นาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เขตธนบุรี
๒.๒ เพื่ อ พั ฒ นาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พุ ท ธของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา เขตธนบุรี
๒.๓ เพื่อเสนอรูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตธนบุรี

๓. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research)
โดยมีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตธนบุรี ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์ความรู้ในเรื่อง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transfomational Leadership) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ที่มีประสิทธิผล (Effective Transformational Leadership) ได้แก่ ๑) วิสัยทัศน์ ๒) การ
สร้างแรงจูงใจ ๓) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ๔) มีคุณธรรมจริยธรรม
๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน
ได้แก่
๑) วิสัยทัศน์
๒) การสร้างแรงจูงใจ
๓) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน
๔) มีคุณธรรมจริยธรรม
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ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา
ได้แก่ อริยสัจ๔ อิทธิบาท๔ พรหมวิหาร๔ และ ศีล๕ หลักธรรมาภิบาล
๓.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูล
การวิจั ยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็ น ประชากร ได้แก่ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตธนบุรี ทั้งหมดจานวน ๑๗ โรงเรียน
มีครูและบุคลากรจานวน ๒๗๔ คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตธนบุรี โดยการคิดคานวณจากตารางของ R.V.Krejcie และ
D.W.Morgan)ได้จานวน ๑๖๒ คน
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ (Interviewing) การสัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการ (Formal Interview) และการสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ (Informal Interview)
จากกลุ่มผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาธนบุรี เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาธนบุรี จานวน ๕ คน
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนาพูดคุยกัน
จานวน ๘ รูป/ คน โดยกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื้ นที่การศึกษาธนบุรี
และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและพระศาสนาทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส
๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจั ย ได้ เก็บ ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และการเขียนงานวิจัย เริ่ม เดือนมีนาคม
๒๕๕๘ ถึงธันวาคม ๒๕๕๙

๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ น ตอนที่ ๑ ศึ ก ษาภาวะผู้ น า การเปลี่ ย นแปลงของ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา เขตธนบุรี โดยศึกษาจากเอกสาร สอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาธนบุรี จานวน ๒๗๔ คน
ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนารูปแบบ การพัฒนาภาวะผู้นา การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึกษา เขตธนบุรี โ ดยการสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) เป็ น การสนทนาพูดคุย กันประมาณ๘ รูป/ คน โดยกลุ่ มผู้ บริห ารโรงเรียน
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาธนบุ รี และกลุ่ ม คณะกรรมการ และพระสงฆ์
ผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนประถมศึกษา
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ขั้นตอนที่ ๓ เสนอรูปแบบภาวะ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง เชิงพุทธของผู้บริหาร
โรงเรีย นประถมศึกษา เขตธนบุรี ผู้ ให้ ข้อมูล สาคัญ ได้แก่ ผู้บริห ารและครูโ รงเรียน
ประถมศึกษา จานวน ๕ คน

๕. ผลการวิจัย
๕.๑ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา เขต
ธนบุรี ทั้ง ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้
ด้านวิสัย ทัศน์ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กาหนดแผนงานพร้อมแนวทางการ
ทางานอย่างชัดเจน ระดมสมองจากทุกฝ่ ายในการกาหนดวิสั ยทัศน์ของโรงเรียน สร้าง
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ด้านการสร้างแรงจู งใจ ได้แก่ พยายามทาให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกอบอุ่นใจในการ
ปฏิบัติงาน เสนอความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับและนาไปใช้ในองค์กรได้ ทาให้เพื่อนร่วมงาน
เชื่อมั่นว่าผลตอบแทนที่เขาจะได้รับเหมาะสมกับงานที่ทา
ด้ า นการมุ่ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น รายคน ได้ แ ก่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ร่ ว มงานมี
ความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน แสดงความชื่ น ชมในความสามารถและผลงานของ
ผู้ร่วมงาน ทามอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน
ด้านมีคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
อย่างเป็นระบบและถูกต้องเป็นธรรม เอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพและสวัสดิการของครูอย่างเท่า
เทียมกัน ทาพยายามทาทุกอย่างเพื่อความสงบสุขในองค์กร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธ รรม ธรรมทัศ นานนท์ ทาวิจัยเรื่อง การนา
เสอนรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกาขั้นพื้นฐานที่มีความสามารถใน
การปฏิรู ป การศึ กษาเพื่อ พัฒ นาประเทศ และเพื่อ นาเสนอรู ปแบบการพัฒ นาผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนของการวิจัยมี ๖ ขั้นตอน ๑) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ย วข้อง ๒) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริห ารสถานศึกษา ๓) ศึกษาและ
ประมวลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลฟายประยุกต์ ๒ รอบ ๔) การสร้าง
รูปแบบการพัฒนา ๕) การตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบโดยการประชุมสนทนากลุ่ม ๖) การปรับปรุงและนาเสนอรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า ๕ ระดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา
เลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
มีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒ นาประเทศ คือ รู ปแบบการ
พัฒนาแบบบูรณาการจากผู้บริหารสู่ผลลัพธ์การพัฒนาประเทศ โดยเน้นการบูรณาการ ๒
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ระดับ คือ ๑) ขั้นตอนสาระการพัฒนา วิธีการและกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นกระบวนการ
แบบบูรณาการ ๒) ผลลัพธ์การพัฒนาประเทสแบบบูรณาการ มีขั้นตอนการพัฒนา ๔ ขั้น
คือ ๑) ขั้นประเมินเพื่อกาหนดคุณลักษณะที่ต้องพัฒนา ๒ ขั้นเตรียมการพัฒนาคุณลักษณะ
๓ ขั้นตอนดาเนินการพัฒนาคุณลักษณะ ๔ ขั้นประเมินผลการพัฒนาและการดาเนินการ๘
๕.๒ พั ฒ นารู ป แบบภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พุ ท ธของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนประถมศึกษา เขตธนบุรี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตธนบุรี ทั้ง ๕
ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการมุ่งความสัมพันธ์
เป็นรายคน และด้านมีคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
ด้านวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องมีปฏิภาณ ไหวพริบ วิสัยทัศน์
กว้างไกล มีแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านการสร้างแรงจูงใจ ผู้บริหารต้องสร้างแรงขับกระตุ้นให้ปฏิบัติงาน มีความ
เสมอภาคเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการมุ่งความสั มพัน ธ์เป็น รายคน ผู้ บริหารควรส่ งเสริมสวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง มีมนุษยสัมพันธ์กับคนในองค์กร และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ด้านมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารต้องมีพรหมวิหาร ๔ บริหารปราศจากอคติ
ความลาเอียง ปฏิบัติตนตามสังคหวัตถุ ๔
๕.๓ รู ปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุท ธของผู้บริ หารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา เขตธนบุรี 4 TL 4D MODEL ได้แก่
4 TL 4D ( ๔ พุทธวิธีการเปลี่ยนแปลง ๔ หลักพรหมวิหาร ๔) โดยต้อง
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ แรงจูงใจ มีศีลธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังนี้
V = Vision (วิสัยทัศน์กว้างไกล) หมายถึง วิสัยทัศน์เป็นสิ่งจาเป็นอันดับ
แรกในการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา หาก
ผู้บ ริห ารมีวิสัย ทัศน์ ดี สามารถปฏิบั ติได้ถือว่าประสบผลส าเร็จในการบริหารด้ว ยการมี
ปฏิ ภ าณ ไหวพริ บ มองการไกลและมี แ ผนกลยุ ท ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หลักสังคหวัตถุ ๔
M = Motivation (กระตุ้นแรงจูงใจ) หมายถึง เมื่อมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
แล้วผู้บริหารจาเป็นจะต้องสร้างแรงขับกระตุ้นให้ปฏิบัติ งานด้วยความเสมอภาคและเป็น
๘

สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, "การนาเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ", วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย บูรพา, ๒๕๔๙), หน้า บทคัดย่อ.
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แบบอย่างที่ดีของคนในองค์กรเพื่อการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
หลักพรหมวิหาร ๔
M = Moral (ศีลธรรมโดดเด่น) หมายถึง ภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลงตาม
หลักพุทธศาสนานั้นจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึ กษาจะ
เป็นผู้บริหารที่นั่งในใจคนได้ตนเองจะต้องมีศีลธรรมปฏิบัติตามหลักศีล ๕ โดยนาหลักศีล ๕
มาบูรณาการเข้ากับตนเองและองค์กรเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ได้
H = Human Relations (มนุษยสัมพันธ์ดี) หมายถึง เมื่อกาหนดวิสัยทัศน์
มีการกระตุ้นแรงจูงใจให้วิสัยทัศน์ประสบผลสาเร็จแล้วจะต้องส่งเสริมสวัสดิการอย่างทั่วถึง
มีมนุษยสัมพันธ์กับคนในองค์กรและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดยปราศจาก
อคติ ๔
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรัช และโกรฟ (Bush, T. and D. Grover.) ทา
วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นา : หลักฐานและความเชื่อ โดยการวิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นา ผลการวิจัยพบว่า
ธรรมชาติและเนื้อหาของโปรแกรมเรื่องภาวะผู้นามีความคล้ายคลึงกันทั่วโลก มีการพัฒนา
ภาวะผู้นาด้วยวิธี การเรียนรู้บนพื้นฐานของการทางานการเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ การเป็นพี่
เลี้ยงและการสอนงาน เป็นวิธีการพัฒนาภาวะผู้นาที่สาคัญมาก ทั้งนี้ได้มีหลักฐานยืนยันว่า
โอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดได้แก่ การเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน การเรียนรู้
บนพื้นฐานของงานและจากประสบการณ์ เช่น การได้รับมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน
และการฝึกงาน การสนับสนุนและการมีเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมงาน และจากโปรแกรม
การเรียนรู้ภาวะผู้นาที่เป็นทางการ อย่างไรก็ดีเอกสารเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นาส่วนใหญ่จะ
มีลักษณะที่เป็นแบบแผน กล่าวคือเป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างความเชื่อของคนกับแบบ
แผนของการพัฒนาภาวะผู้นาว่าลักษณะใดมีความเหมาะสมมากที่สุด๙
และ บรัช และโกรฟ (Bush, T. and D. Grover.) ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ภาวะผู้นา : หลักฐานและความเชื่อ โดยการวิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ
สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นา ผลการวิจัย พบว่า ธรรมชาติและเนื้อหา
ของโปรแกรมเรื่องภาวะผู้นามีความคล้ายคลึงกันทั่วโลก มีการพัฒนาภาวะผู้นาด้วยวิธี การ
เรียนรู้บนพื้นฐานของการทางานการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน
เป็นวิธีการพัฒนาภาวะผู้นาที่สาคัญมาก ทั้งนี้ได้มีหลักฐานยืนยันว่าโอกาสในการเรียนรู้ที่มี
๙

บรัช และโกรฟ (Bush, T. and D. Grover.), "Leadership development :
evidence and beliefs", (United Kingdom: Linoln University, 2004).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๓๓๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

คุณค่ามากที่สุดได้แก่ การเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน การเรียนรู้บนพื้นฐานของงานและ
จากประสบการณ์ เช่น การได้รับมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน และการฝึกงาน การ
สนับสนุนและการมีเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมงาน และจากโปรแกรมการเรียนรู้ภาวะผู้นา
ที่เป็นทางการ อย่างไรก็ดีเอกสารเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นาส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เป็นแบบ
แผน กล่าวคือเป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างความเชื่อของคนกับแบบแผนของการพัฒนา
ภาวะผู้นาว่าลักษณะใดมีความเหมาะสมมากที่สุด๑๐

๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

4 TL 4D ( ๔ พุทธวิธีการเปลี่ยนแปลง ๔ หลักพรหมวิหาร ๔) โดยต้อง
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ แรงจูงใจ มีศีลธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังนี้
V = Vision (วิสัยทัศน์กว้างไกล) หมายถึง วิสัยทัศน์เป็นสิ่งจาเป็นอันดับ
แรกในการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา หาก
ผู้บ ริห ารมีวิสัย ทัศน์ ดี สามารถปฏิบั ติได้ถือว่าประสบผลส าเร็จในการบริหารด้ว ยการมี
ปฏิ ภ าณ ไหวพริ บ มองการไกลและมี แ ผนกลยุ ท ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หลักสังคหวัตถุ ๔
M = Motivation (กระตุ้นแรงจูงใจ) หมายถึง เมื่อมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
แล้วผู้บริหารจาเป็นจะต้องสร้างแรงขับกระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็น
๑๐

บรัช และโกรฟ (Bush, T. and D. Grover.), "Leadership development :
evidence and beliefs", (United Kingdom: Linoln University, 2004).
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แบบอย่างที่ดีของคนในองค์กรเพื่อการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
หลักพรหมวิหาร ๔
M = Moral (ศีลธรรมโดดเด่น) หมายถึง ภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลงตาม
หลักพุทธศาสนานั้นจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจะ
เป็นผู้บริหารที่นั่งในใจคนได้ตนเองจะต้องมีศีลธรรมปฏิบัติตามหลักศีล ๕ โดยนาหลักศีล ๕
มาบูรณาการเข้ากับตนเองและองค์กรเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ได้
H = Human Relations (มนุษยสัมพันธ์ดี) หมายถึง เมื่อกาหนดวิสัยทัศน์
มีการกระตุ้นแรงจูงใจให้วิสัยทัศน์ประสบผลสาเร็จแล้วจะต้องส่งเสริมสวัสดิการอย่างทั่วถึง
มีมนุษยสัมพันธ์กับคนในองค์กรและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดยปราศจาก
อคติ ๔

๗. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรส่ ง เสริ ม การจั ด ท าวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
ผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อให้การบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดส่งเสริมให้โรงเรียนประถมศึกษามี
ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา
๓. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมขวัญและกาลังใจแก่ผู้บริหาร
และครูในการปฏิบัติหน้าที่
๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนควรจัดประชุมกาหนดวิสัยทัศน์ของการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมบุคลากรให้มี
การพัฒนาด้วยการสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้บริหารและครูเพื่อมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๓. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรจั ด โครงการหรื อ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมสาหรับผู้บริหารและครูเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารและครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา
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