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บทคัดยPอ
บทความวิจัยนี้วัตถุประสงคA 1)เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม 2)เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรที่สรJางขึ้น การดําเนินการวิจัย แบOงเปQน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1
การพั ฒ นาหลั ก สูตรภาวะผูJ นําเชิ ง จริ ยธรรม โดยการศึ กษาเอกสารและงานวิ จัย และศึ กษาความ
ตJองการในการพัฒนาภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมกับครู จํานวน 102 รูป/คน ระยะที่ 2 การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของหลักสูตร กลุOมตัวอยOาง ไดJแกO ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ สังกัดมหา
เถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม จํานวน 13 รูป/คน ไดJมาโดยการ
เลือกแบบมีจุดมุOงหมาย เครื่องมือวิจัย ไดJแกO หลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แบบทดสอบวัดความรูJความเขJาใจ แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชJ ไดJ แกO ดัชนี ความสอดคลJอง รJอยละ คOาเฉลี่ ย สOวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคOาสถิติการทดสอบที
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ผลการวิ จั ยพบวO า 1. หลัก สู ตรภาวะผูJ นําเชิ ง จริยธรรมของครูโ รงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม
มี 4 องคA ป ระกอบ ไดJ แ กO จุ ด มุO ง หมาย เนื้ อ หา กิ จ กรรมการเรี ย นรูJ และการวั ดผลประเมิ นผล
2. ประสิ ทธิ ภาพของหลั ก สู ตร พบวO า 1)ผูJ เ ขJ าอบรมมี ความรูJ ความเขJ าใจ เกี่ ยวกั บ ภาวะผูJ นําเชิ ง
จริ ยธรรม หลั ง การอบรมสู ง กวO ากOอ นอบรมอยOางมีนัยสําคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 2)ผูJ เ ขJาอบรมมี
คุณลักษณะภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมอยูOในระดับมาก 3)ผูJเขJาอบรมมีความพึงพอใจตOอหลักสูตรภาวะ
ผูJนําเชิงจริยธรรม อยูOในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : 1. หลักสูตร 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. ภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to develop a curriculum of
Ethical Leadership of Teacher in Buddhist Scripture School. 2) to study the efficacy of
the curriculum. The research was divided into 2 phases; Phase 1: Curriculum Development
by studying documents and research and to study the need for Ethical leadership
development with 102 teachers. Phase 2 : Examination of course suitability. The sample
were teachers of Wat Mahathat Buddhist Scripture School under the Great Synagogue
Association Nakhon Phanom Provincial Office of Buddhism. They were selected by
purposive sampling selected 13 people. The instrument were a curriculum of Ethical
Leadership of Teacher in Buddhist Scripture School, an achievement test, an Ethical
Leadership Practice Assessment Form and satisfaction questionnaire. The statistics
were consistency index, percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent
samples were used for analysis
The results were found as follows: 1. the ethical leadership curriculum of
teachers in the Buddhist Scripture School consisted of the purpose, the content,
learning activities and evaluation. 2. The efficacy of the curriculum were 1) participants
had knowledge and understanding about ethical leadership after training, it was
higher than before training at statistical significance of .01. 2) Participants had the
characteristics of ethical leadership at a high level. 3) Participants are satisfied with
the ethical leadership curriculum was at the highest level.
Keywords : 1. Curriculum 2. Curriculum Development 3. Ethical Leadership 4. Buddhist
Scripture School
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1. ความสําคัญและที่มาของปgญหาที่ทําการวิจัย
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแหOงชาติ ฉบับที่ 12 เปQ นแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปw
(พ.ศ. 2560-2564) ใหJความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหJมีความสมบูรณA มีทักษะความรูJ
และความสามารถปรับตัวเทOาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว โดยกําหนดเปyาหมายในการ
พัฒนาคนไทยมีคุณลักษณะเปQนคนไทยที่สมบูรณA มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คOานิยมที่ ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุOน ตลอดจนเปQนคนเกOงที่มี
ทักษะความรูJความสามารถและพัฒนาตนเองไดJตOอเนื่ องตลอดชีวิต (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหOงชาติ, 2559 : 66-68) โรงเรียนเปQนองคAกรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคนและภาวะผูJนําเปQน
สถานการณAที่จําเปQนมากสําหรับองคAกร ภาวะผูJนําครูเปQนองคAประกอบเชิงพฤติกรรมที่สะทJอนถึงเจต
คติ คOานิยม ความรูJ ความสามารถ และทักษะที่จําเปQนสําหรับการยกระดับการพัฒนาครูเชิงคุณภาพ
มุOงเนJนการพัฒ นาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานตามที่ก ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
(อนุสรา สุวรรณวงศA, 2560 : 204) ครูสมัยใหมOจําเปQนตJองมีภาวะความเปQนผูJนํามากยิ่งขึ้นเพื่อนําพา
ใหJนักเรียนและโรงเรียนประสบผลสําเร็จ ภาวะผูJนําจะมีมากหรือนJอยขึ้นอยูOกับประสบการณA และการ
ฝ~กฝนของแตOละบุคคล (กวี วงศAพุฒ, 2542 : 23) โดยเฉพาะอยOางยิ่ง ครูผูJสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัด
นครพนม จัดการเรียนการสอนสําหรับภิกษุ สามเณร มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ใหJ เหมาะสมกั บการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมป• จจุ บั นภายใตJ หลั กธรรม จากผลสํารวจนั กเรียนออก
กลางคั นในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พบวOา มีนัก เรียนออกกลางคันสู งถึงรJ อยละ 18.12 ซึ่ง สาเหตุ
ประการหนึ่งคือ ผูJเรียนไมOสามารถรักษาศีลไดJ (โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ, 2560 : 2) ดังนั้น
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเอง จึงตJองมีภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม เพื่อเปQนแบบอยOางที่ดีใหJแกOนักเรียน
และเพื่อขับเคลื่อนใหJการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีประสิทธิภาพ
จากขJ อมูลและสภาพป•ญ หาดัง กลOาว ผูJวิจั ยในฐานะครูผูJสอนในโรงเรี ยนพระปริยัติธรรม
สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม จึงสนใจศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม เพื่อนําไปใชJในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตOอไป
2. วัตถุประสงคhของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหา
เถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม
2.2 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม ในดJานตOางๆ
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ดังนี้ 1)การเปรียบเทียบความรูJ ความเขJาใจของผูJเขJ าอบรมกOอ นและหลัง การอบรม 2)การศึกษา
คุณลักษณะของภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของผูJเขJาอบรม 3)การศึกษาความพึงพอใจที่มีตOอหลักสูตร
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ผูJเขJาอบรมมีความรูJ ความเขJาใจ เกี่ยวกับภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมหลังอบรมสูงกวOากOอนอบรม
3.2 ผูJเขJาอบรมมีทักษะการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมอยูOในระดับมาก
3.3 ผูJเขJาอบรมมีความพึงพอใจที่มีตOอหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม อยูOในระดับมากขึ้นไป
4. ประโยชนhที่ได:รับจากการวิจัย
4.1 ไดJหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม ที่มีประสิทธิภาพ สําหรับนําไปใชJในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
4.2 เปQนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูJนําแบบอื่นๆ ที่สอดคลJองกับสภาพป•ญหา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้ผูJวจิ ัยไดJการดําเนินการวิจัยแบOงออกเปQน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ประกอบดJวย 1)การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขJอง 2) สํารวจความตJองการใน
การพั ฒ นาภาวะผูJ นํา เชิ ง จริ ยธรรม 3)จั ดทํ าโครงรO างหลั ก สู ต ร โดยกํ า หนดกรอบของหลั ก สู ต ร
ประกอบดJวย จุดมุOงหมาย เนื้อหา ไดJแกO ความไวJวางใจ ความเคารพ ความยุติธรรม และความรับผิดชอบ
กิจกรรมการเรียนรูJ และการวัดผลและประเมินผล และ 4)ปรับปรุงโครงรOางหลักสูตร โดยนําขJอมูล
จากการประเมินความสอดคลJองขององคAประกอบหลักสูตร และขJอเสนอแนะของผูJทรงคุณวุฒิ จาก
คําถามปลายเปƒดมาปรับปรุงโครงรOางหลักสูตร
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม ประชากร
และกลุO ม ตั วอยO าง ประชากรไดJ แกO ครูโ รงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม สั ง กั ดมหาเถรสมาคม สํ านั ก งาน
พระพุ ท ธศาสนาแหO ง ชาติ จั ง หวั ด นครพนม จํ า นวน 10 โรงเรี ย น รวมครู ทั้ ง สิ้ น 102 รู ป /คน
(สํานัก งานพระพุ ทธศาสนาแหO งชาติ , 2561 : 3) กลุOม ตัวอยOาง คือ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวั ด
มหาธาตุ สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม จํานวน 13 รูป/คน
ซึ่งไดJมาโดยการเลือกแบบมีจุดมุOงหมาย เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย เครื่องมือที่ใชJในการวิจัยมี 4 ชนิด
ไดJแกO 1)หลั กสูตรภาวะผูJ นําเชิง จริยธรรม 2)แบบทดสอบวัดความรูJความเขJาใจเกี่ยวกับภาวะผูJนํา
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เชิงจริยธรรม 3)แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใชJในการวิเคราะหAขJอมูล ประกอบดJวย คOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t–test
แบบ Dependent Samples
6. ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
6.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรOางหลักสูตร ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรOางหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม
รายการประเมิน
1. เนื้อหา
2. จุดมุOงหมาย
3. การจัดกิจกรรมการอบรม
4. การวัดผลและประเมินผล
รวม

X

4.40
4.40
4.45
4.30
4.40

S.D.
0.63
0.63
0.60
0.67
0.62

ระดับการประเมิน
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

ลําดับของคPาเฉลี่ย
2
2
1
3

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผูJเชี่ยวชาญ พบวOา ภาพรวม
อยูOในระดับมาก ( X =4.40) เมื่อพิจารณาคOาสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูJเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทOานมีความคิด
เห็ นไมOแตกตO างกันมากนั ก แสดงวOา หลัก สู ตรฉบั บรO างที่ ผูJวิจัยพัฒ นาขึ้ นมี องคAป ระกอบครบถJ วน
เหมาะสม เปQนไปตามเกณฑAที่กําหนด
6.1.2 ผลการประเมินความสอดคลJองของโครงรOางหลักสูตร ผูJเชี่ยวชาญพิจารณาเห็นวOา
องคAประกอบของหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม มีความสอดคลJองกันในทุกประเด็น โดยมีคOาความ
สอดคลJอง (IOC) ตั้งแตO 0.80-1.00 แสดงวOาหลักสูตรมีความสอดคลJองกัน มีการปรับปรุงแกJไขใหJเกิด
ความเหมาะสม สามารถนําไปใชJไดJ
6.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร ในดJานตOางๆ ดังนี้
6.2.1 ผลการเปรียบเทียบความรูJ ความเขJาใจของผูJเขJาอบรม ปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 วิเคราะหAเปรียบเทียบคะแนนความรูJความเขJาใจเกี่ยวกับภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระหวOางกOอนและหลังการอบรม
การอบรม
กOอนอบรม
หลังอบรม

n
13
13

X

21.46
33.23

S.D
4.93
4.17

df

t

Sig

12

15.3

.000

จากตารางที่ 2 พบวO า การทดสอบของผูJ เ ขJ ารับ การอบรมมี คะแนนกO อนฝ~ ก อบรมเฉลี่ ย
เทOากับ 21.46 คะแนนและมีคะแนนหลังการอบรมเฉลี่ ย เทOากับ 33.23 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวOางคะแนนทดสอบทั้งสองครั้งพบวOา คะแนนทดสอบหลังการอบรมสูงกวOากOอนการอบรมอยOางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 แสดงวO า ผูJ เ ขJ า อบรมมี ค วามรูJ ความเขJ า ใจเกี่ ย วกั บ ภาวะผูJ นํ า
เชิงจริยธรรมหลังการอบรมสูงกวOากOอนการอบรม
6.2.2 ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของผูJเขJาอบรมดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วิเคราะหAการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
รายงานการประเมินทักษะ
ความไวJวางใจ
ความเคารพ
ความยุติธรรม
ความรับผิดชอบ
รวม

X

4.01
4.04
4.06
3.99
4.02

(S.D.)
0.64
0.64
0.60
0.63
0.63

การแปรความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่คPาเฉลี่ย
3
2
1
4

จากตารางที่ 3 พบวOาการปฏิ บัติภาวะผูJ นําเชิ งจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวัดนครพนม โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เทOากับ 4.02 แสดงวOาหลังการอบรมผูJเขJาอบรมมีการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม ในภาพรวมอยูOใน
ระดับมาก ซึ่งเปQนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวJ
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6.2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตOอหลักสูตร ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 วิเคราะหAความพึงพอใจที่มีตOอหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม
รายการประเมิน
ดJานเนื้อหา
ดJานการจัดกิจกรรมการอบรม
ดJานวิทยากร
ดJานสื่อและอุปกรณAในการจัดการอบรม
ดJานการวัดผลและประเมินผล
รวม

X

4.56
4.51
4.42
4.38
4.77
4.52

(S.D.) แปรความหมาย
0.50
มากที่สุด
0.55
มากที่สุด
0.58
มาก
0.63
มาก
0.43
มากที่สุด
0.55
มากที่สุด

ลําดับที่คPาเฉลี่ย
2
3
4
5
1

จากตารางที่ 4 พบวOาความพึ งพอใจของผูJเขJ าอบรมที่มีตOอหลักสูตรภาวะผูJ นําเชิ งจริยธรรม
ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ จังหวั ด
นครพนม โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) เปQนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวJ
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
มีประเด็นอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
7.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม พบวOา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑAที่กําหนด มีองคAประกอบของหลักสูตร 4 องคAประกอบ ไดJแกO จุดมุOงหมาย เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรูJและการวัดผลและประเมินผล ซึ่งสอดคลJองกับ สุเทพ อOวมเจริญ (2557 : 107) ไดJกลOาววOา การ
พัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสรJางและทดสอบคุ ณภาพของหลักสู ตรที่นําวิธีการเชิ งระบบมา
ประยุกตAใชJ โดยเฉพาะการนํากระบวนการวิจัยและพัฒนามาใชJในการสรJางและทดสอบคุณภาพหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งผูJ วิจัยไดJดําเนินการวิ จัยและพั ฒนาหลักสู ตรตามหลักวิชาการและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะหAเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขJองเพื่อ
ใชJเปQนแนวทางในการวิ จัยและสรJางเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตร และในสOวนของการฝ~กอบรม
กิจกรรมการอบรมมุOง ใหJผูJ เขJ ารับ การอบรมมีความรูJความเขJาใจมีทัศนคติ และเกิดการปฏิ บัติตาม
จุดมุOงหมายของหลักสูตร จากนั้นสํารวจความตJองการในการพัฒนาภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม
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7.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม
7.2.1 คะแนนทดสอบหลังอบรมสูงกวOากOอนอบรมอยOางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งเปQนไปตามสมติฐานที่ตั้งไวJ แสดงวOาหลักสูตรสามารถพัฒนาความรูJ ความเขJาใจ เกี่ยวกับภาวะผูJนํา
เชิ ง จริ ยธรรมของครูโ รงเรี ยนพระปริ ยัติธรรมไดJ เ พิ่ ม ขึ้ นจริ ง ทั้ ง นี้ อ าจเกิ ดจากองคA ป ระกอบของ
หลั กสู ตรมีความเหมาะสม ผูJวิจั ยไดJส รJางแบบทดสอบโดยศึ กษาทฤษฎี หลัก การและวิ ธีก ารสรJ าง
แบบทดสอบและการวิเคราะหAขJอสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูJ จากหนังสือการวัดผล
การศึกษา (สมนึก ภัททิยธนี, 2553 : 104-107) วิธีการตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบและ
การสรJางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย จากหนังสือการวิจัยหลักสูตรและการสอน (ชวลิต ชูกําแพง, 2553
: 133-137) หนังสือเทคนิคการใชJสถิติเพื่อการวิจัย (ชูศรี วงศAรัตนะ, 2550 : 86-92) และ หนังสือการ
วิจัยเบื้องตJน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43-48) เพื่อเปQนแนวทางในการสรJางแบบทดสอบ มีการ
ตรวจสอบความสอดคลJองโดยผูJเชี่ยวชาญ 5 รูป/คน และนําขJอเสนอแนะของผูJเชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แลJ วจั ดทํ าเปQนแบบประเมิ นความรูJ ความเขJ าใจเกี่ยวกั บภาวะผูJ นําเชิ งจริยธรรมฉบั บสมบู รณA เพื่ อ
นําไปใชJกับกลุOมตัวอยOาง สอดคลJองกับ Oliva (1992 : 26) กลOาววOา การพัฒนาหลักสูตร เปQนการ
เปลี่ ยนแปลงใหJ ดียิ่งขึ้ น ตั้ ง แตO ก ารวางแผนหลั ก สู ตร การใชJ ห ลั ก สู ตร และการประเมิ นหลั ก สู ตร
Hlebowitsh (2005 : 4) กลOาววOา การพัฒนาหลักสูตรนั้นเกี่ยวขJองกับการพิจารณาและการกําหนด
เปyาหมายของหลักสูตรที่จัดทําขึ้น อยOางชัดเจน การคัดเลือกกิจกรรมทั้งในและนอกหJองเรียน วัสดุ
อุปกรณAที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแตOละวิชา แตOละชั้นเรียน
7.2.2 การปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาพรวมอยูOใน
ระดับมาก ( X = 4.02) เปQนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวJ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่กําหนดใหJผูJเขJา
อบรมใชJ เ วลาไดJ อ ยOางเหมาะสมมี ก ารรวบรวมประสบการณA ที่ ผO านมาทั้ ง ของตั วผูJ เ ขJ าอบรม และ
วิทยากร สO งผลใหJ เกิดการเรี ยนรูJ วิ ทยากรมี ความรูJ ความเขJาใจในการนํ าเสนอ เปQ นผูJอํ านวยความ
สะดวก สรJางบรรยากาศการเรียนรูJ การนําเสนอผลการเรียนรูJตOอกลุOมใหญO เวทีแลกเปลี่ยนความคิด
เพื่อฝ~กผูJเขJาอบรมใหJเกิดภาวะผูJนําไดJเปQนอยOางดี สอดคลJองกับ ชุติมา รักษAบางแหลม (2559 : 32)
กลO าววO า การพั ฒ นาจริ ยธรรม มี พื้ นฐานจากองคA ป ระกอบโครงสรJ างทางป• ญ ญาและเหตุ ผ ลเชิ ง
จริ ยธรรม การจู ง ใจเบื้ อ งตJ นในการพั ฒ นาจริ ย ธรรม หลั ก การของการพั ฒ นาจริ ย ธรรม ไดJ แ กO
โครงสรJ างที่เ กิ ดขึ้ นโดยผOานประสบการณAจ ากปฏิสั มพั นธAในสัง คมระหวOางตนเองกั บบุ คคลอื่ น วิ ธี
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทางอJอมคือการจัดสิ่งแวดลJอมและประสบการณAพิเศษใหJสัมพันธAกบั การ
รOวมโดยตรง นอกจากนี้ แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมที่ผูJวิจัยสรJางขึ้น ไดJผOานการตรวจสอบจากผูJเชี่ยวชาญ จํานวน 5 รูป/คน พิจารณาแลJวเห็นวOามี
ความสอดคลJองทุกรายการ ทําใหJไดJเครื่องมือที่เหมาะสม สอดคลJองกับ พิริยา สีสด (2557 : 25-26)
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กลOาววOา เครื่องมือที่ใชJในการเก็บรวบรวมขJอมูลเปQนสิ่งสําคัญที่สOงผลทําใหJการประเมินนั้นนOาเชื่อถือ
มากนJอยแคOไหน ซึ่งผูJประเมินจะตJองเลือกใชJและสรJางอยOางมีคุณภาพ เชื่อถือไดJ และมีความเที่ยงตรงสูง
7.2.3 ความพึ ง พอใจของผูJ เ ขJ าอบรมที่ มี ตOอ หลั ก สู ตรภาวะผูJ นําเชิ ง จริ ยธรรมของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาพรวมอยูOในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) เปQนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวJ ทั้งนี้
อาจเพราะแบบประเมินที่ผูJวิจัยจัดทําขึ้นมีความเหมาะสม และไดJรับการพิจารณาความสอดคลJองจาก
ผูJเชี่ยวชาญแลJว เพื่อใหJไดJเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง อีกทั้งมีการวางแผนการเก็บขJอมูลกOอนลOวงหนJา
ทําใหJผูJเขJาอบรมเกิดความพึงพอใจ สอดคลJองกับ มารุ ต พั ฒผล (2556 : 15-16) กลOาววOา ผูJประเมิ น
หลักสูตรตJองวางแผนการเก็บรวบรวมขJอมูลใหJสอดคลJองกับแผนการประเมินเพือ่ ใหJการประเมินบรรลุ
จุดมุOงหมายอยOางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดอบรมที่มีองคAประกอบที่มีประสิทธิภาพ แตOละ
หนOวยการเรียนรูJไดJออกแบบใหJผูJเขJาอบรมไดJเรียนรูJควบคูOกับการปฏิบัติ ผูJเขJาอบรมมีสOวนรOวมในการ
เรี ย นรูJ ทุ ก หนO วยการเรี ย นรูJ อ ยO า งทั่ ว ถึ ง ผูJ เ ขJ า อบรมไดJ ร ะดมความคิ ด แสดงความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูJไดJอยOางอิสระ โดยมีวิทยากรเปQนผูJอํานวยความสะดวก สรJางบรรยากาศการเรียนรูJที่
เปQนมิตร ผOอนคลาย มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ มีการนําเสนอผลการเรียนรูJ จัดเวลาไดJเหมาะสม
กับกิจกรรม มีเวลาพักที่เหมาะสมกับพระสงฆA ไมOใหJเกิดความกังวลขณะอบรม ตลอดจนสื่อและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตOางๆ ที่สนับสนุนใหJมีความสะดวกสบายตลอดการอบรม สอดคลJองกับ สมชาย
บุญสุOน (2554 : 27-29) กลOาววOา ทฤษฎีความพึงพอใจในงานหรือทฤษฎีสองป•จจัย ที่มีผลตOอความพึง
พอใจในงาน Maynard กลOาววOาสิ่งหนึ่งที่จะทําใหJเกิดความรูJสึกพึงพอใจของมนุษยA ไดJแกO ทรัพยากร
หรือสิ่งเรJา
8. ข:อเสนอแนะ
8.1 ขJอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเปQนนโยบายสําคัญในการพัฒนาคนควบคูOไปกับการ
พัฒนาการศึกษา การพัฒนาครูผูJสอนใหJเปQนแบบอยOางที่ดีและมีภาวะผูJนําจึงเปQนกระบวนการสําคัญ
ในการพัฒนาผูJเรียน ผูJวิจัยมีความเห็นวOาควรใชJหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมมาชOวยพัฒนาครูทั้งใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรี ยนทั่ วไป เพื่อใหJก ารจัดการศึกษาของไทยบรรลุผล ครูสอนใหJ
ผูJเรียนเปQนทั้งคนดีและคนเกOงไปพรJอมๆ กัน
8.2 ขJอเสนอแนะสําหรับผูJปฏิบัติ
8.2.1 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวOา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดJวยเนื้อหา 4 หนOวยการเรียนรูJ
ไดJแกO ความไวJ วางใจ ความเคารพ ความยุติธรรม และความรั บผิดชอบ สามารถเสริมสรJ างภาวะผูJนํา
เชิงจริ ยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหOงชาติ
จังหวัดนครพนม ไดJอยO างเปQนระบบ ดังนั้ น โรงเรี ยนพระปริยัติธรรมอื่นๆ สามารถนําไปใชJไดJโดย
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ปรั บ ปรุ ง ใหJ เ หมาะสมและสอดคลJ อ งกั บ กลุO ม เปy าหมายและบริ บ ทของโรงเรี ยน แตO ทั้ ง นี้ ก ารจั ด
ประสบการณAการเรียนรูJตJองเปQนไปตามลําดับขั้นตอน
8.2.2 จากผลการศึกษาการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรม พบวOา หลังการอบรมผูJเขJา
อบรมมีการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมในระดับมาก ซึ่งสามารถนําหลักสูตรนี้ไปพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมอื่นๆ ไดJ
8.3. ขJอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตOอไป
8.3.1 ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมในดJานอื่นๆ เชOน การ
เปQนแบบอยOางที่ดี วิสัยทัศนA การใหJบริการ ความซื่อสัตยA
8.3.2 ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาความคงทนในการปฏิบัติภาวะผูJนําเชิงจริยธรรมของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
8.3.3 ควรมีการประเมิน แกJไข และปรับปรุงหลักสูตรใหJเหมาะสมกับผูJเขJารับการอบรม
สถานที่ และสภาพแวดลJอมของการอบรม
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10. คําขอบคุณ
การวิจัยนี้สําเร็จลงดJวยดีโดยไดJรับความเมตตากรุณา เอาใจใสOใหJความรูJ คําแนะนําปรึกษา
จาก ผูJ ช วยศาสตราจารยA ดร.วั น เพ็ ญ นั นทะศรี และ ดร.อภิ สิ ท ธิ์ สมศรี สุ ข ผูJ วิจั ย ขอเจริ ญ พร
ขอบพระคุ ณเปQนอยO างสู ง ไวJ ณ โอกาสนี้ ขอเจริ ญ พรขอบพระคุ ณณะกรรมการสอบทุ ก ทOานที่ใหJ
คําแนะนํา ตรวจสอบความถูกตJองของงานวิจัย ทําใหJมีความสมบูรณAยิ่งขึ้น ขอเจริญพรขอบพระคุณ
คณาจารยAทุกทOานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูJแกOผูJวิจัยในทุกรายวิชา อีกทั้งเจJาหนJาที่ที่ใหJความ
ชO ว ยเหลื อ อนุ เ คราะหA ดJา นตO างๆ ขอขอบพระคุ ณ พระครู ศ รี ป ริ ยั ติ ก าร พระอธิ ก ารโช เตชวโร
ดร.เจษฎาภรณA วิริยะสกุลธรณA นายวิทวินทร ประทังคติ และนายพรเทพ แสงสุวรรณ ผูJเชี่ยวชาญ ที่
อนุเคราะหAในการตรวจสอบโครงรOางหลักสูตร เครื่องมือ และแนะนําแนวทางในการสรJาง ขอขอบคุณ
คุณครู และผูJ บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ กรุณาใหJเก็ บขJอมู ล และใหJความรO วมมือ เปQนอยOางดี
กราบขอบพระคุณบิดามารดา พี่นJอง ที่ใหJกําลังใจและชOวยเหลือเปQนอยOางดี เจริญพรขอบคุณเพื่อน
พี่นJอง ที่ไมOเอOยนามทุกทOานที่ใหJกําลังใจและคอยสนับสนุนผูJวิจัย

