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The purposes of this research were to find 1) leadership behavior of Phrapariyattidhamma School 

principal, Pali Education,  2) the satisfaction of teachers in  Phrapariyattidhamma School, Pali Education, and  

3) the relationship between leadership behavior of Phrapariyattidhamma School principal, Pali Education and 

the satisfaction of teachers  in Phrapariyattidhamma School, Pali Education. The sample was 92 

Phrapariyattidhamma Schools, Pali Education. The respondents were School principals, vice principals, and 

teachers, with the total of 368.  The instrument for collecting the data was a questionnaire, based on 

Tannenbaum and Schmidt’s leadership behavior concept, and the satisfaction of teachers based on Locke’s  

concept. The statistics used to analyze the data were frequency (f), percentage (%), mean (X
___

), Standard 

Deviation (S.D.) and Pearson’s product moment correlation coefficient.   

The findings were as follow : 

 1.The leadership behavior of Phrapariyattidhamma School principals, Pali Education, mostly was 

manager presenting problem, getting suggestions, making decision. The next was manager presenting tentative 

decision subject to change.  

2.The satisfaction of teachers in Phrapariyattidhamma School, Pali Education; as a whole; was rated at 

a high level. When considered each aspect, all aspects was rated at a high level; ranking from the highest to the 

lowest mean were  work, pay, promotion, recognition, benefits, working conditions, supervision, co-workers, 

and  company, and management respectively. 

 3.The relationship between leadership behavior of Phrapariyattidhamma School principals, Pali 

Education and the satisfaction of teachers in Phrapariyattidhamma Schools, Pali Education was found at 0.05 

level of significance. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

  การศึกษาไทยจากอดีตมาถึงระบบโรงเรียน  รูปแบบการศึกษากรุงสุโขทัยถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนการจัดการศึกษาลักษณะท่ีไมมีแบบแผนมีจุดประสงค

เพ่ือใหอานออกเขียนไดการจัดการเรียนสอนขึ้นในวังและในวัด  สมัยฟนฟูการศึกษา  พ.ศ.2411-

2475 หรือปฏิรูปการศึกษาการจัดการศึกษาไดเปล่ียนมาเปนการศึกษาในระบบโรงเรียนเพื่อผลิตคน

เขารับราชการและการศึกษาเพ่ือทวยราฏร ในระหวางพ.ศ.2501-2505 กระทรวงศึกษาธิการและ

องคการบริหารสวนจังหวัดไดจัดทําโครงการพัฒนาการศึกษาในสวนภูมิภาคเปนโครงการยกระดับ

พ้ืนฐานความรูเบ้ืองตนของประชาชนใหสูงขึ้น1  การศึกษาธรรม การเลาเรียนศึกษาหลักธรรมใน

สมัยสุโขทัยนั้น นิยมเลาเรียนกันอยางจริงจังท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ เม่ือเรียนรูแตกฉานมีความรู

ความสามารถแลวก็ไดรับยกยองใหเปนครูอาจารยส่ังสอนผูใหรูและนําไปปฏิบัติไดดังปรากฏใน

ศิลาจารึกดานท่ี 4 ตอนท่ี 4 วา “พอขุนรามคําแหงนั้นหาเปนทาวพระยาแกไทยท้ังหลาย หาเปนครู

อาจารยส่ังสอนไทยท้ังหลายใหรูบุญรูธรรมแท”2 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณมหาราช 

ไดโปรดใหคณะสงฆดําเนินการดานโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น เพ่ือใหกุลบุตรผูเขามาบวชใน

พระพุทธศาสนาทุกรูปไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมกันอยางจริงจัง จึงมีคําวา “บวชเรียน” 

เกิดขึ้นในสมัยนั้นเปนตนมาจวบจนปจจุบันนี้ และการดําเนินการดานโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สําหรับพระภิกษุสามเณรนั้นก็เพ่ือวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

  1.เพ่ือการธํารงไวซ่ึงพระศาสนา 

  2.เพ่ือกําจัดผูเขามาอาศัยพระศาสนาโดยวิธีการอันไมชอบธรรม 

  3.เพ่ือความเจริญรุงเรืองแหงพระสัทธรรม3 

                                                             
1ดุสิต   ทิวถนอม  ,  การนิ เทศการศึกษาหลักการและการปฏิบัติ  (นครปฐม : คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540),53-67. 

  2พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี ปฺญาวชิโร, การศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),39. 

  3เรื่องเดียวกัน,43. 
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  ดังนั้นการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลี  เปนพระราชภาระของ

พระมหากษัตริย ทรงจัดใหพระภิกษุสามเณรไดศึกษาเลาเรยีนตามกําลังสติปญญา สืบเนื่องเปนพระ

ราชกรณียกิจมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน   นับแตสมัยรัชกาล

ท่ี 1 ถึงสมัยรัชกาลท่ี 5  พระมหากษัตริยทุกพระองค  ทรงรับพระราชภาระอยูโดยสมํ่าเสมอ  

โดยเฉพาะในรัชกาลท่ี 2  คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  พระองคทรงมีพระราชดําริ

ใหสมเด็จพระสังฆราช(มี) วัดพระเชตุพนฯ4   จัดพิธีวิสาขบูชาขึ้นเปนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.2360  แลว

ยังทรงโปรดใหสมเด็จพระสังฆราช  ขยายหลักสูตรบาลีจากบาเรียนตรี -โท- เอก  ซ่ึงสืบเนื่องจาก

กรุงศรีอยุธยา  เปนเปรียญ 9 ประโยค ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และในสมัยรัชกาลท่ี 5 ตอน

ปลาย พระองคทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดินใหม  ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม          

ในสวนกลาง ตลอดถึงมณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน   ในสวนภูมิภาค  พระองคทรง

ปรึกษากับคณะสงฆขอใหแบงพระราชภารกิจในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ   แตยังคงอยูใน

พระบรมราชูปถัมภเปนลําดับมา  ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี 6  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  

ทรงมอบหมาย      พระราชภารกิจใหคณะสงฆดําเนินการจัดการศึกษา  ท้ังทรงมอบหมายให สมเด็จ

พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงดําเนินการจัดการสอบพระปริยัติธรรมแผนก

ภาษาบาลีในชวง พ.ศ. 2453- 2468  ผูท่ีเขาสอบตองเขาสอบตอหนาคณะกรรมการภายใน

พระบรมมหาราชวัง ตอหนาพระท่ีนั่ง ดวยการจับสลากและเขาไปแปลดวยปากเปลาทีละรูป        

ซ่ึงเรียกกันติดปากจนทุกวันนี้วา “สมัยแปลดวยปาก” จะสอบไดหรือไมไดคณะกรรมการตัดสินให

คะแนนรูผลกันในวันนั้น ผูท่ีสอบไดจะไดรับพระราชทานรางวัลไตรจีวรแพร  ซ่ึงเปนของมีคามาก

ในสมัยนั้น นับเปนเกียรติประวัติแกผูท่ีสอบไดเปนอยางย่ิง   นับแต  พ.ศ.2469  เปนตนมา  ทางการ

คณะสงฆไดกําหนดวิธีการสอบขึ้นใหม  โดยใชวิธีสอบแบบขอเขียนแทนการแปลดวยปากเปลา 

และเพ่ิมเปน 3 วิชา คือ 

1.วิชาแปลไทยเปนมคธ ออกขอสอบเปนภาษาไทยลวน สุดแลวแตกรรมการจะกําหนดให 

นักเรียนเขียนตอบเปนภาษามคธ 

  2.วิชาแปลไทยเปนมคธ ขอสอบแปลมาจากภาษามคธเปนภาษาไทยใหตอบเปนภาษามคธ 

  3.วิชาแปลมคธเปนไทย ออกขอสอบเปนภาษามคธ ใหตอบเปนภาษาไทย ท้ัง 3 วิชานี้ยังคง

ใชอยูตลอดมาจนทุกวันนี้ 

 

                                                             

  4พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี  ปฺญาวชิโร, การศึกษา 

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),48-49.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  การศึกษาของคณะสงฆ มีความเปนมาโดยสรุป มี 3 แผนก คือ 1) การศึกษาเบ้ืองตน เปน

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม  ซ่ึงผูศึกษาจะตองศึกษาในระดับนักธรรม ในช้ันนี้มี

ท้ังหมด 3 ช้ัน คือ  นักธรรมช้ันตรี   นักธรรมช้ันโท   นักธรรมช้ันเอก ในการศึกษานักธรรมแตละ

ช้ันหลักสูตรหรือหนังสือท่ีจะตองศึกษาก็ตางกัน เชน นักธรรมช้ัน ตรี ก็จะตองศึกษาวิชาพุทธ

ประวัติ วาดวยเรื่องประวัติของพระพุทธเจา เปนตน  2) การศึกษาระดับตอมา เปนการศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลี ซ่ึงผูศึกษาจะตองสอบใหไดนักธรรมช้ัน ตรี เพ่ือท่ีจะไดสอบพระบาลีเปรียญ

ธรรมประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.3 สอบใหไดนักธรรมช้ัน โท เพ่ือท่ีจะไดสอบพระบาลี ประโยค ป.ธ.4 

ถึง ป.ธ.6 และสอบใหไดนักธรรมช้ัน เอก เพ่ือท่ีจะไดสอบพระบาลี ประโยค ป.ธ.7 ถึง ป.ธ.9  และ 

3) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เปนการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับผูท่ีตองการ

ศึกษ าในขณะ ท่ีครอง เพศบรรพชิต  เปนก า รจั ด ก า ร ศึ กษา วิ ช าสา มัญ  เ ที ยบคว าม รู

กระทรวงศึกษาธิการมีระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนตน จนถึงมัธยม

ตอนปลาย5  

  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีลักษณะอยางไร ในประเทศไทย และภาค 14  

ในสมัยของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ฟน ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.9) วัดสามพระยา กทม. ครั้งดํารง

สมณศักดิ์ท่ี พระธรรมปญญาบดี แมกองบาลีสนามหลวง (พ.ศ.2503- 2531) ไดหยิบยกเรื่องการ

สอบประโยค 1-2 ท่ีไดยกเลิกไป   โดยจัดใหมีการสอบขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่งเม่ือป พ.ศ.2510 และ

ยังคงถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้6    การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนั้นมีเฉพาะในประเทศ

ไทย เทานั้น  และการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ของคณะสงฆใน

ประเทศไทย  ซ่ึงมีท้ังหมด  18 ภาค มีการจัดการเรียนการสอนและการสอบเหมือนกัน  ส่ิงท่ีคณะ

สงฆภาค 14 ดําเนินการจัดการศึกษาคอนขางจะเขมแข็งกวาภาคอ่ืนๆ   อันเนื่องมาจากมีความพรอม

ในดานสถานท่ี บุคลากร ปจจัยสนับสนุน และอ่ืนๆ   ดังคํากลาวของพระพรหมดิลก  เจาอาวาสวัด

สามพระยา กทม. ท่ีวา...การอบรมบาลีกอนสอบของภาค 14  มี  4  จังหวัด คือ นครปฐม กาญจนบุรี 

สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เริ่มป พ.ศ.2518 เปนแหงแรก ของประเทศไทย เฉพาะตางจังหวัด..7 

                                                             

  5พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี ปฺญาวชิโร, การศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),92.  

  6เรื่องเดียวกัน, 2548),92.  

  7คณะสงฆภาค 14,อบรมบาลีกอนสอบ, พิมพครั้งท่ี 35 (นครปฐม :วัดไรขิง, 2553),11. 
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  การจัดแบงภาคของคณะสงฆ ในสวนของการปกครองของคณะสงฆนั้น แบงการปกครอง

ท้ังหมด 18 ภาค บางภาคก็มี 4  จังหวัด  บางภาคก็มี 5 จังหวัด  ซ่ึงมีพระสงฆราชาคณะช้ันปกครอง

ภาค นั้นๆ  ซ่ึงมีราชาคณะช้ันธรรม    เปนผูปกครอง หรือมีพระราชาคณะชั้นราช เปนเจาคณะภาค8 

มีหนาท่ีดานการปกครองในภาคของตนเอง   และเพ่ือศึกษาวิจัยเรื่องนี้แลวจะไดประโยชนอะไร 

สําหรับการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนอันสูงสุดสําหรับการจัดการการเรียนการสอนของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี    

 

ปญหาการวิจัย 

 

 จากปญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี    ดังกลาว              

เม่ือวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา ก็พบวา มีหลายประการ ไดแก อาคารเรียนยังไมเพียงพอ   การ

ขาดแคลนครูผูสอนในบางชั้นประโยค ไดแก  ช้ันประโยค ป.ธ. 8-9  ซ่ึงบางครั้งบุคลากรยังไม

เช่ียวชาญในวิชานั้นๆ  การพัฒนาบุคลากรยังไมท่ัวถึง  การขาดงาน ลางาน มาสายบอยๆ ของครู 

เนื่องจากบางครั้งติดงานกิจนิมนตในสถานท่ีไกลๆ  ส่ิงเหลานี้มีเหตุปจจัยหลายอยางตางประการ มี

ในเรื่องของคานิตยภัตท่ีถวายในการสอน ยังไมเหมาะสมกับปจจุบันเทาท่ีควร หลายช้ันประโยค ท่ี

เปนเชนนี้ จํานวนของบุคลากรในการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ในหลายๆ โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี ยังไมเพียงพอตอความตองการในการทําการเรียนการสอน  ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   

จังหวัด 
จํานวน

คร ู

ประโยค 

1-2 
ป.ธ.3 ป.ธ.4 

ป.ธ.

5 

ป.ธ.

6 

ป.ธ.

7 
ป.ธ.8 ป.ธ.9 

นครปฐม 27 7 5 4 3 2 2 2 2 

สุพรรณบุร ี 25 7 4 4 4 4 1 - - 

กาญจนบุร ี 14 3 3 3 3 1 1 - - 

สมุทรสาคร 10 2 2 2 2 2 - - - 

ท่ีมา  : ขอมูลจากสํานักงานเลขานุการจังหวัด คณะสงฆภาค 14 พ.ศ.2552 - 25539 

                                                             

  8พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี ปฺญาวชิโร, การศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),249. 

  9กองงานเลขานุการจังหวัด,งานปกครองคณะสงฆภาค 14 ,พิมพครั้งท่ี 35(กาญจนบุรี:สหาย

การพิมพ,2553),45. 
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  ดานบุคลากร ซ่ึงเปนอาจารยใหญพบวา อาจารยขาดความรูความเขาใจในการบริหาร     

จากการศึกษาสภาพท่ัวๆ ไป ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พบวา โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี เปนโรงเรียนท่ีวัดจัดตั้งขึ้นสําหรับพระภิกษุ และสามเณรไมไดเปนโรงเรียน  ใน

ลักษณะเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาหรือกรมอ่ืนๆ  ท่ีจัดตั้งโดยหนวยงานทางราชการ 

บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  จึงไมมีสถานภาพเปนขาราชการเชนเดียวกับ

ขาราชการครูในสังกัดกรมสามัญศึกษา หรือกรมอ่ืนๆ  ท่ีสอนในระดับเดียวกัน  การดําเนินงานการ

บริหารงานบุคคลในเรื่องตางๆ  ตามขอบขายการบริหารงานบุคคลนับตั้งแต   การสรรหา             

การคัดเลือก การบํารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร   และการใหบุคลากรพนจากงาน จึง

แตกตางจากโรงเรียนในสังกัดอ่ืน ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   มีฐานะเปนเพียงผู

รับจางสอน ทําใหเกิดความไมม่ันคงในอาชีพ ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน เม่ือไดงานอ่ืนท่ีมี

ความม่ันคงกวาก็ลาออกไป ทําใหอัตราการเขาออกของครูมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เกิด

ปญหาการเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง ในการท่ีสถานศึกษาจะพัฒนาเปนไปอยางย้ังยืน ตองมี

องคประกอบหลายๆ อยาง เชน  ครูผูปฏิบัติงาน  และนักเรียนนักศึกษา ใหความสําคัญกับ

สถานศึกษานั้นๆ  สําหรับพระภิกษุสงฆ สามเณร ท่ีเปนครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ก็เชนกัน

ตองมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม นั้นๆ ในการนี้หนวยงานท่ีสําคัญ

คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตองใหความสําคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูเปนสําคัญเชนกนั10  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี ้

  1.เพ่ือทราบพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

 2.เพ่ือทราบความพึงพอใจของครใูนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

  3.เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจ

ของครใูนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

 

 

 

                                                             

  10พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี ปฺญาวชิโร, การศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),110. 
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ขอคําถามของการวิจัย 

  เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถาม

สําหรับการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

 1.พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  เปน

พฤติกรรมแบบใด 

  2.ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  อยูในระดับใด 

  3.พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี  มีความสัมพันธกันหรือไม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

  เพ่ือเปนการตรวจสอบตามขอคําถามของการวิจัยและใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 

ผูวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐานไว ดังนี ้

  1.พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   เปน

พฤติกรรมแบบการนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและตัดสินใจ 

  2.ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  อยูในระดับปานกลาง 

  3.พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี   มีความสัมพันธกัน 

 

ขอบขายทฤษฎขีองการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําทฤษฎีเชิงระบบ (system analysis) ตามแนวคิดของ แคทซ

และคานซ (Katz and Kahn) มาเปนกรอบของการวิจัย ซ่ึงไดกลาวถึงลักษณะองคการระบบเปด 

ประกอบดวยระบบยอยๆ ภายในองคการท่ีมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอกมีการเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขาหรือตัวปอน(input) 

กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) 11    ปจจัยท่ีสําคัญในระบบการศึกษามี 4 ประการ 

ประกอบดวย 1) การจัดการ (management) ไดแก นโยบายการจัดการศึกษาจุดมุงหมายของ

การศึกษา 2) บุคลากร (man) ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ควรเปนผูนําท่ีเขมแข็ง เปนผูนําการ

                                                             

  11Daniel Katz, and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. (New  

York: John Wiley & Son, 1978), 20.  
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เปล่ียนแปลง เปนผูมีวิสัยทัศน มีเปาหมายของการศึกษาโดยมุงประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน ครู นักเรียน และเจาหนาท่ีอ่ืนๆ 3) งบประมาณ (money) ไดแก งบประมาณ

แผนดิน เงินบํารุงการศึกษา เงินบริจาค และ 4) วัสดุอุปกรณ(materials) ไดแก วัสดุอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีตางๆ เปนตน ปจจัยนําเขาเหลานี้ถูกแปรเปล่ียนโดยกระบวนการของ

องคกร ไดแก กระบวนการบริหาร เชน พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารกระบวนการเรียนการ

สอน ประกอบดวย การจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรการวัดผล และกระบวนการ

นิเทศ เชน การวางแผน ใหความรู การเสริมแรง และลงมือปฏิบัติ เปนตน ออกมาเปนผลผลิตท่ีมี

คุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครู ผลผลิตอ่ืนๆ เชน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ความสัมพันธกับ

ชุมชน เปนตน12   ท่ีมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) และขอมูลยอนกลับ (feedback)    

ซ่ึงไมใชองคประกอบทางการศึกษาแตสามารถนํามาประยุกตในการจัดการศึกษาไดนั่นคือดาน

สภาพแวดลอม  ไดแก สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน ท่ีสงผลตอตัวปอน

ในระบบการศึกษาคือวัตถุประสงคของการศึกษา เชน นโยบายการจัดการศึกษา จุดหมายของ

การศึกษา ดานบุคลากร  เชน  อาจารยใหญโรงเรียน ครู นักเรียน    ดานงบประมาณ และวัสดุ

อุปกรณ เปนตน ปจจัยนําเขาเหลานี้จะถูกแปรเปล่ียน   โดยกระบวนการขององคการ ไดแก 

กระบวนการการบริหาร กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของแทนเนนบอม และ ชมิทธ           

( Tannenbaum  and  Schmidt ) ไดขอสรุปจากการศึกษาประเภทภาวะผูนําสองแบบท่ีไดมีการศึกษา

ไวกอนหนานี้ซ่ึงเปนการศึกษาพฤติกรรมและส่ิงท่ีติดตัวมากับภาวะผูนํา เขาไดขอยุติวาภาวะผูนํา

นั้นมีความตอเนื่องแบบสุดขั้วจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง ระหวางภาวะผูนําแบบผูบังคับบัญชา

เปนศูนยกลาง (boss-centered leadership) และ ภาวะผูนําแบบผูใตบังคับบัญชาเปนศูนยกลาง 

(subordinate-centered leadership) ระหวางสองดาน  ซ่ึงเกี่ยวของกับการมอบหมายอํานาจหนาท่ี

และความอิสระของผูใตบังคับบัญชา ของแทนเนนบอม และ ชมิทธ ( Tannenbaum  and  Schmidt ) 

ประเมินวามีปจจัยหรือองคประกอบท่ีหลากหลายในการท่ีจะนํามาพิจารณาประเมินภาวะผูนําแบบ

ผูบังคบับัญชาเปนศูนยกลาง หรือ ภาวะผูนําแบบใตผูบังคับบัญชาเปนศูนยกลาง หรืออ่ืนๆ ระหวาง

                                                             

  12จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา,พิมพครั้งท่ี 1 

(กรุงเทพฯ :บุค พอยท,2545),13. 
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ภาวะผูนําขางตน ปจจัยหรือองคประกอบเหลานี้กระบวนการท่ีใชอิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหนึ่ง

หรือกลุมใชอิทธิพลท่ีไมใชลักษณะของการบังคับตอผูอ่ืน ใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีกําหนด

ดวยความเต็มใจ รวมท้ังการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลขององคการ ชวยใหกลุมบุคคล

สามารถดําเนินการตางๆ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ไดแก  1) การตัดสินใจและประกาศการ

ตัดสินใจ   2) การเสนอการตัดสินใจ  3) การนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม   4) การ

นําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได  5) การนําเสนอปญหา ขอคําแนะนําและ

ตัดสินใจ  6) การระบุขอบเขตและขอใหกลุมตัดสินใจ  7) การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายใน

ขอบเขตท่ีกําหนดไว13  และบาส (Bass) ไดเสนอแนวคิดภาวะผูนําท่ีสงเสริมและเอ้ืออํานวยตอการ

ปฏิบัติงานประกอบดวย  1) การสรางบารมี (charismatic)  2) การสรางแรงบันดาลใจ (inspiration)   

3) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (individualized consideration)   4) การกระตุนการใชปญญา 

(intellectual Stimulation)14                

  สวนความพึงพอใจตามทฤษฎีของล็อค (Locke)  ไดกลาวถึงสภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุน

ใหแสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง ความพึงพอใจในการทํางาน จึงเปนความพยายามของ

บุคคลในการทํางานใหเจริญกาวหนา  เม่ือมนุษยมีส่ิงเหลานี้จะทําใหมนุษย ทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ มี  9 องคประกอบ คือ  1) ตัวงาน 2) เงินเดอืน 3) การเล่ือนตําแหนง  4) การไดรับการ

ยอมรับนับถือ   5) ผลประโยชนเกื้อกูล 6) สภาพการทํางาน  7) การนิเทศงาน  8) เพ่ือนรวมงาน                 

9) หนวยงานและการจัดการ15   ดังแผนภูมิท่ี 1 

 

 

 

                                                             

   13Robert Tannenbaum, and Warren H. Schmidt, “How to Choose a Leadership Pattern,” 

Harvard Business Review 23 (May-June 1973),164-165. 

   14Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations (New York: The 

free  Press, 1985), 33-99. 

  15Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” Handbook of Industrial 

and Organizational Psychology (Chicago: Rand McNally,1976),1302.  
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แผนภูมิท่ี 1 ขอบขายของการวิจัย 
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 (กรุงเทพฯ : บุค พอยท 2545) , 13. 

:Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” Handbook of  

Industrial and Organizational Psychology (Chicago: Rand McNally,1976),1302.  

  :Robert Tannenbaum, and Warren H. Schmidt, “How to Choose a Leadership Pattern,” 

Harvard Business Review 23 (May-June 1973),163. 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  จากขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัยดังกลาว เพ่ือใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค       

ซ่ึงผูวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครู       

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  จึงกําหนดขอบเขตในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนํา

 สภาพแวดลอม (context) 

-สภาพทางเศรษฐกิจ  -สภาพทางสังคม   -สภาพทางภูมิศาสตร 

ตัวปอน (input) 

•วัตถุประสงคของการศึกษา 

-นโยบายการจัดการศึกษา 

-จุดหมายของการศึกษา 

•บุคลากร 

-อาจารยใหญ/ผูบริหาร 

-ครูท่ีเปนพระภิกษุ 

•งบประมาณ 

•วัสดุอุปกรณ 

กระบวนการ(process) 

-การบริหารจัดการ 

 
 
 
 

-การจัดการเรียนการสอน 

-การนิเทศ 

 

ผลผลิต (output) 

-คุณภาพของนักเรียน 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 

 

ขอมูลยอนกลับ 

(feedback) 

-พฤติกรรมภาวะผูนํา

ของอาจารยใหญ -ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู 
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ของอาจารยใหญตามทฤษฎีของแทนเนนบอม  และ ชมิทธ (Tannenbaum and Schmidt) 

ประกอบดวยพฤติกรรมผูนํา 7 แบบ คือ  1) การตัดสินใจและประกาศการตัดสินใจ  2) การเสนอ

การตัดสินใจ  3) การนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม  4) การนําเสนอการตัดสินใจเปน

ขอเสนอท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได  5) การนําเสนอปญหา ขอคําแนะนําและตัดสินใจ 6) การระบุ

ขอบเขตและขอใหกลุมตัดสินใจ  7) การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว16  

  สวนความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนํา

ทฤษฎีท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ ล็อค (Locke) ซ่ึงมี  9  องคประกอบ คือ  1) ตัวงาน 

(work)  2) เงินเดือน (pay)  3) การเล่ือนตําแหนง (promotion)  4) การไดรับการยอมรับนับถือ 

(recognition)  5) ผลประโยชนเกื้อกูล (benefits)  6) สภาพการทํางาน (working conditions)              

7) การนิเทศงาน (supervision)  8) เพ่ือนรวมงาน (co-workers)  และ 9) หนวยงานและการจัดการ 

(company and management)17   

  จากขอบขายของการวิจัย  ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความ       

พึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ซ่ึงสามารถนํามาแสดงขอบเขตการวิจัย    

ดังแผนภูมิท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  16Robert Tannenbaum, and Warren H. Schmidt, “How to choose a Leadership Pattern,” 

Harvard Business Review 23( May-June 1973):169-170. 

  17Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” In Handbook of 

Industrial and Organizational Phychology, 2nd ed. (Chicago : Rand McNall, 1981),1302.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Robert Tannenbaum, and Warren H. Schmidt, “How to Choose a Leadership Pattern,” 

Harvard Business Review 23( May-June 1973):163-166.  

  : Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” Handbook of Industrial 

and Organizational Phychology, 2nd ed. (Chicago : Rand McNall, 1981),1302.  

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

1.การตัดสินใจและประกาศการตัดสินใจ

(X1) 

2.การเสนอการตัดสินใจ  (X2) 

3.การนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรอง

คําถาม  (X3) 

4.การนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอ

ท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได(X4) 

5.การนําเสนอปญหา ขอคําแนะ นําและ

ตัดสินใจ(X5) 

6 .การระบุขอบ เขตและขอใหก ลุ ม

ตัดสินใจ  (X6) 

7.การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายใน

ขอบเขตท่ีกําหนดไว(X7) 

ความพึงพอใจของครู 

1.ตัวงาน (Y1) 

2.เงินเดือน(Y2) 

3.การเล่ือนตําแหนง (Y3) 

4.การไดรับการยอมรับนับถือ (Y4) 

5.ผลประโยชนเกื้อกูล (Y5) 

6.สภาพการทํางาน (Y6) 

7.การนิเทศงาน (Y7) 

8.เพ่ือนรวมงาน (Y8) 

9.หนวยงานและการจัดการ (Y9)    ส
ำนกัหอ
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นิยามศัพทเฉพาะ 

  เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจตรงกันกับนิยามคําศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงไดกําหนด

ความหมายของนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี ้

  พฤติกรรมภาวะผูนํา หมายถึง  พฤติกรรมท่ีใชอิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหนึ่งหรือกลุม  ใช

อิทธิพลท่ีไมใชลักษณะของการบังคับตอผูอ่ืน ใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีกําหนดดวยความเต็ม

ใจ รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลขององคการ ชวยใหกลุมบุคคลสามารถดําเนินการ

ตางๆ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ไดแก  1) การตัดสินใจและประกาศการตัดสินใจ  2) การเสนอ

การตัดสินใจ  3) การนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม   4) การนําเสนอการตัดสินใจเปน

ขอเสนอท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได  5) การนําเสนอปญหา ขอคําแนะนําและตัดสินใจ 6) การระบุ

ขอบเขตและขอใหกลุมตัดสินใจ 7) การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว 

  อาจารยใหญ หมายถึง พระภิกษุผูรับนโยบายมาจากเจาอาวาส บางครั้งอาจารยใหญ อาจ

เปนเจาอาวาส ซ่ึงเปนผูนําเสนอนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

 ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกท่ีดีตอบุคคลหรือการปฏิบัติงาน ซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจให

เกิดความรัก ชอบ ศรัทธา เช่ือตาม เพ่ือใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในหนวยงานนั้นใหสําเร็จได  ซ่ึงมี  

9  องคประกอบ คือ  1) ตัวงาน 2) เงินเดือน 3) การเล่ือนตําแหนง 4) การไดรับการยอมรับนับถือ   

5) ผลประโยชนเกื้อกูล 6) สภาพการทํางาน 7) การนิเทศงาน  8) เพ่ือนรวมงาน  และ 9) หนวยงาน

และการจัดการ 

  ครู  หมายถึง พระภิกษุผูสอนหนังสือในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ซ่ึงพระภิกษุของคณะ

สงฆไทย ท่ีอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม  ทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและ

การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีตางๆ ภายในโรงเรียนแหงนั้นๆ 

  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเกี่ยวกับวัดท่ีจัด

การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  ซ่ึงอยูในเขตปกครอง ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัด

สุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีวัดจัดตั้งขึ้นในท่ีวัด

หรือธรณีสงฆหรือท่ีดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพ่ือใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร 
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

   ในการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเรื่องท่ีเกี่ยวของ

จากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการศึกษาวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี  โดยนําเสนอสาระสําคัญอันประกอบดวยพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึง

พอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 

พฤติกรรมภาวะผูนํา 

 

ความหมายของพฤติกรรมภาวะผูนํา 

  ภาวะผูนํา “เปนกระบวนการในการใชอิทธิพลตอกิจกรรมของแตละบุคคลหรือกลุม        

ในความพยายามท่ีจะใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง” จากคําจํากัด

ความของภาวะผูนํานี้ สรุปไดวา กระบวนการภาวะผูนําประกอบดวย ผูนํา ผูตาม และตัวแปร 

สถานการณ    องคการท่ีประสบความสําเร็จมีคุณลักษณะอยางใหญประการหนึ่ง ท่ีแตกตางไปจาก

องคการท่ีไมประสบผลสําเร็จ 

   เทอรรี่ (Terry) ใหทัศนะวา “ภาวะผูนําเปนกิจกรรมของการใชอิทธิพลตอบุคคล เพ่ือให

บุคคลเพียรพยายามอยางเต็มอกเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม18   

   แทนเนนบอม และ ชมิทธ (Tannenbaum  and  Schmidt) ใหความหมายของภาวะผูนําไววา 

“เปนอิทธิพลระหวางบุคคลตอบุคคลท่ีใชสถานการณใด  สถานการณหนึ่ง และส่ังการโดย

กระบวนการติดตอส่ือสาร เพ่ือมุงใหบรรลุเปาหมายเฉพาะกิจ หรือกลุมเปาหมายท่ีวางไว”19  ผูนํามี

บทบาทและหนาท่ีอยางมากมาย เริ่มตั้งแตงานบริหารขั้นต่ําสุดจนถึงขั้นสูงสุดขององคการ ผูนําใน

                                                             

  18George R. Terry, Principles of Managemet, อางใน ถวิล เกื้อกูลวงศ, การบริหาร

การศึกษาสมัยใหม (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,ม.ป.ป.),219. 

  19Robert Tannenbaum,and Warren H.Schmidt, “How to Choose a Leadership Pattern,” 

Harvard Business Review 23 (May-June 1973),219. 
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กลุมท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเองสูงไมรับฟงความเห็นผูอ่ืน ชอบออกคําส่ังในลักษณะเผด็จการอาจมี

บทบาทหนาท่ีอยางหนึ่ง แตผูนําในกลุมท่ีใหการเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน ในลักษณะแหง

ความเปนประชาธิปไตย อาจมีบทบาทและหนาท่ีอีกอยางหนึ่ง   การใชอํานาจตัดสินใจทางการ

บริหารหลายอยางก็เหมือนกับการตัดสินใจสวนบุคคล อาจจะอยูบนพ้ืนฐานของสัญชาตญาณหรือ

ประสบการณในอดีตมากกวาการวิเคราะหท่ีเปนระบบ ในขณะท่ีโลกของเรากําลังมีความซับซอน

และความทาทายมากย่ิงขึ้นนั้น ผูบริหารตองอาศัยวิธีการท่ีมีระบบมากย่ิงขึ้นในการตัดสินใจ ไมวา

จะเปนผูบริหารระดับใดก็ตามการตัดสินใจคงจะตองเลือกวิธีดําเนินการหรือทางเลือกท่ีเปนไป

ไดมากท่ีสุดในการแกปญหาใหไดผลตามท่ีตองการ แมแตปญหาการพิจารณาความดีความชอบของ

บุคลากรในองคการ การใชอํานาจตัดสินใจอยางไรก็ตองประสบปญหาอยูไมนอย ดังนั้น

กระบวนการในการตัดสินใจของผูบริหารจึงควรมีกลยุทธในการตัดสินใจ 6 ประการ คือ   

  1. ผูบริหารจะตองทําความเขาใจในสถานการณ หรือสภาพการณปจจุบันของปญหา 

องคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหามีอะไรบาง   

  2. ผูบริหารจะตองยอมรับปญหาจริงท่ีเกิดขึ้น และจะตองพยายามระบุปญหาใหชัดเจน   

  3. ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทางในการแกปญหาแลวนํามาวิเคราะห 

ประเมินทางเลือกท่ีดีและสามารถนําไปปฏิบัติได   

  4. ผูบริหารจะตองตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาท่ีเห็นวาดีท่ีสุด   

  5. การตัดสินใจของผูบริหารควรเปนท่ียอมรับของหนวยงาน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ         

ซ่ึงจะตองนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ   

  6. การตัดสินใจตองอาศัยขอมูลท่ีแทจริง มิใชตัดสินใจจากความรูสึกของผูบริหารเอง20  

  ในการปฏิบัติงาน ผูนําเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางย่ิง เพราะวาองคการใดจะเจริญกาวหนา

หรือเส่ือม  ขึ้นอยูกับผูนํา หากองคการใดมีผูนําท่ีมีความรูความสามารถคือไดผูนําท่ีดี องคการนั้น  

ก็มีแตความเจริญ   ตรงกันข ามหากองคการใดได ผูนํ า ท่ีไมดี   ก็ยอมพบกับความเส่ือม                     

ไมเจริญกาวหนา  เพราะฉะนั้นในองคการหรือหนวยงาน  ผูนําจึงมีความสําคัญ ในการนิยาม

ความหมายของผูนํา มีนักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะไวตางๆ กันดังนี ้

  ฮัลปน (Halpin) กลาววา  ภาวะผูนํา คือ ผูท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งใน 5 อยางคอื 

  1. ผูนํา  หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 

  2. ผูนํา  หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทเหนือผูอ่ืน 

                                                             

  20ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม,พิมพครั้งท่ี 9(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

เอส แอนด จี กราฟฟค,2551),100-101. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

 

 

  3. ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการทํางานในหนวยงานใหดําเนินไป       

สูจุดหมายท่ีวางไว 

  4. ผูนํา  หมายถึง บุคคลคนหนึง่ ซ่ึงไดรับการยอมรับจากคนอ่ืนใหเปนผูนํา 

  5. ผูนํา  คือ ผูซ่ึงดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนาในหนวยงาน21    

  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ใหความหมายของภาวะผูนําวา ผูนํานั้น มีหนาท่ีท่ีจะ

มาประสาน และไมใชประสานเฉยๆ แตมาประสานใหพาไปโดยเดินหนา หรือมุงหนาไปสูจุดหมาย

ใหได22จากนิยามของคําวา “ภาวะผูนํา” ดังกลาว สรุปไดวา  ผูนําหมายถึงบุคคลผูซ่ึงสังคมใหการ

ยอมรับ นับถือยกยองใหเปนผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจช้ีขาด และมีอิทธิพลเหนือสมาชิกในสังคม 

หรือสามารถควบคุมพฤติกรรมคนอ่ืนๆ ได จะเปนบุคคลคนเดียวหรือกลุมบุคคลก็ไดไมจําเปนตอง

มีตําแหนงเปนทางการท่ีแทจริงเสมอไป  ไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาในกลุมหรือในองคการ

นั้นๆ หรือไมไดรับการแตงตั้งก็ตาม แตเปนผูมีอิทธิพลเหนือกวาบุคคลอ่ืน มีบทบาทนํากลุมไปสู

จุดหมายท่ีวางไวความหมายของภาวะผูนํามีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดใหความหมายภาวะผูนํา

ไว ดังนี ้

  พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ใหความหมายของ ผูบริหาร คือ ผูท่ีใหคนอ่ืน

ทํางานตามท่ีผูบริหารตองการ  ผูนํา คือ ผูท่ีทําใหคนอ่ืนตองการทํางานตามท่ีผูนําตองการ 

  ดังนั้น ผูบริหารเชิงพุทธตองมีภาวะผูนํา คือมีความสามารถในการจูงใจใหคนเกิดความ

ตองการอยากปฏิบัติตามคําส่ังของผูบริหาร23 

  ฟดเลอร (Fiedler) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา คือ ความสัมพันธบุคคล

ในการมีอํานาจและอิทธิพลของบุคคลหนึ่งใหสามารถชี้นําและควบคุมการกระทําและพฤติกรรม

ของบุคคลอ่ืนไดมากกวาท่ีบุคคลอ่ืนจะชี้นําและควบคุมบุคคลนั้น24 

                                                             

  21Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York: The McMillan 

 Company, 1967),30.  

  22พระพรหมคุณาภรณ  ป.อ. ปยุตฺโต, ภาวะผูนํา, พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ บริษัท  

สหธรรมิก จํากัด, 2547),8. 

  23พระธรรมโกศาจารย ประยูร,พุทธวิธีบริหาร,พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ บริษัท  

รุงแสงแบตเตอรี่ จํากัด,2551),15-16. 

  24Fred E. Fiedler, Theories of  Leadership  Effectiveness (New York: McGraw-Hill Book 

Company,1967):8. 
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  อาจีรีส (Argyris) กลาววา ภาวะผูนําเปนการนําเทคนิคทางจิตวิทยามาประยุกตใชอยางมี

ประสิทธิภาพ25 

  ลิแพม (Lipham) ไดใหความหมายของคําวา ภาวะผูนําไวคือ สัมพันธภาพของสังคม

คาดหวังเพ่ือการคงอยูของสมาชิกกลุม26 

  คูนทซและโดแนล (Koontz and Donnell) กลาววา ภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพลตอบุคคล

อ่ืนใหปฏิบัติตามในอันท่ีจะบรรลุจุดประสงครวมกัน27 

  บาส (Bass) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการเปล่ียนแปลง ผูนําตองเปนผู

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานของผูตาม ตองไดผลเกินเปาหมายท่ีกําหนด ทัศนคติ ความเช่ือม่ันและ

ความตองการของผูตามตองไดรับการเปล่ียนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับท่ีดีกวา28 

  เดวิส (Davis) ไดกลาวถึงภาวะผูนําวาเปนความสามารถในการชักจูงหรือกระตุนใหผูอ่ืน

ดําเนินการไปตามจุดหมายขององคการได29 

  จากนิยามของคําวาผูนําดังกลาว สรุปวา ภาวะผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งให

เปนหัวหนาในกลุมหรือในองคการนั้นๆ หรือไมไดรับการแตงตั้งก็ตามแตเปนผูมีอิทธิพลเหนือกวา

บุคคลอ่ืน พรอมท้ังสามารถชักจูงผูอ่ืนดําเนินการตามจุดมุงหมายขององคการได 

 

 

 

 

                                                             

  25Chris Argyris, “Leadership, Learning and Changing the  Status Quo,” Organizational  

Dynamic, 3 (1976):29.    

  26James M. Lipham, “Leadership : General Theory and Research,” Leadership The  

Science and the Art Today, ed. Luvern Cunningham and William J. Gephat  (Itasca, lllinois : F.E.  

Peacock Publishers, Inc.,1964), 517.  

  27Harold Koontz, and Cyril O’ Donnell, Principles of Management, 2nd ed. (New York:  

MeGraw-Hill Book Company, 1964),517.  

  28Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations (New York: The 

free  Press, 1985), 545.  

  29Kelth Davis, Human Relations and Organization Behavior (Philippines : Press,1982), 

124.  
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ทฤษฎแีบบภาวะผูนํา 

แบบภาวะผูนําตอเนื่อง (Leadership Style Continuum)  

  แทนเนนบอม และ ชมิทธ (Tannenbaum  and  Schmidt )ไดขอสรุปจากการศึกษาแบบ

ภาวะผูนํา เขาไดขอยุติวาภาวะผูนํานั้นมีความตอเนื่องแบบสุดขั้วจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง 

ระหวางภาวะผูนําแบบผูบังคับบัญชาเปนศูนยกลาง (boss-centered leadership) และ ภาวะผูนําแบบ

ผูใตบังคับบัญชาเปนศูนยกลาง (subordinate-centered leadership) ระหวางสองดานนี้เปนความ

ตอเนื่องของภาวะผูนํา 7  แบบ  แบบผูบังคับบัญชาเปนศูนยกลางจะอยูปลายสุดดานหนึ่งของแนว

ตอเนื่อง  และแบบผูใตบังคับบัญชาเปนศูนยกลางจะอยูปลายสุดอีกดานหนึ่งของแนวตอเนื่อง  

ภายในระหวางสองปลายสุดของแนวตอเนื่องจะมีแบบความเปนผูนําท่ีผสมกันระหวางแบบของ

ผูนําสองแบบนี ้  ซ่ึงเปนความตอเนื่องของภาวะผูนํา 7 แบบ ดังแผนภูมิท่ี 3 

แผนภูมิท่ี 3 แบบภาวะผูนําตอเนื่อง (Leadership Style Continuum) 

 
ที่มา  : Robert Tannenbaum, and Warren H.Schmidt, “How to Choose a Leadership Pattern,” 

Harvard Business Review 23 (May-June 1973): 164-165.   

  จากแผนภูมิ จะเห็นวาผูบริหารมีแบบการตัดสินใจแบบตางๆ อยางตอเนื่องจากซายไปขวา 

ทางดานซายมือสุดผูบริหารรวบอํานาจการตัดสินใจไวท่ีตนเองเพียงผูเดียว ซ่ึงเปนลักษณะการ

บริหารแบบรวมอํานาจมากท่ีสุด โดยการท่ีคอยๆ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมใน

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจท่ีไดรับมอบ 

พื้นท่ีความเปนอิสระของผูใตบังคับบัญชา 

ภาวะผูนําแบบผูใตผูบังคับบัญชาเปนศูนยกลาง 

การเสนอการ

การตัดสินใจ 

การนํา เสนอ

ความคิด เห็น

และเรียกรอง

คําถาม 

การนําเสนอ

การตัดสินใจ

เปนขอเสนอ

ท่ี อ า จ จ ะ

เปลี่ยน แปลง

ได 

การนํา เสนอ

ป ญ ห า ข อ

คําแนะนําและ

ตัดสิน ใจ 

การระบุขอบ 

เขตและขอให

ผู ใ ต บั ง คั บ 

บัญชามีสวน

ร ว ม ใ น ก า ร

ตัดสิน ใจ 

การอนุญาตให

ใหกลุมตัดสิน 

ใ จ ภ า ย ใ น

ข อ บ เ ข ต ท่ี

กําหนด 

ภาวะผูนําแบบผูบังคับบัญชาเปนศูนยกลาง 

การตัดสินใจและ

ป ร ะ ก า ศ ก า ร

ตัดสินใจ 
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การตัดสินใจมากขึ้นทีละนอย จนกระท่ังถึงดานขวามือสุด ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา

ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากท่ีสุดหรือมีอิสระในการตัดสินใจมากท่ีสุดนั่นเอง แมวา แบบการ

ตัดสินใจของผูบริหารจะมีลักษณะตอเนื่องดังท่ีไดกลาวมาแลว แตแทนเนนบอม และ ชมิทธ 

(Tannenbaum  and  Schmidt ) ก็ไดพยายามท่ีจะขยายใหเห็นแบบการตัดสินใจลักษณะตางๆ โดย

การแบงแบบการตัดสินใจออกเปน 7 แบบ ดังนี้  

 1.  การตัดสินใจและประกาศการตัดสินใจ  ผูบริหารท่ีมีแบบเชนนี้  1)  ระบุปญหา                

2) วิเคราะหทางเลือกท่ีมีอยูเพ่ือท่ีจะแกปญหา  3) เลือกทางเลือกท่ีจะใชแกปญหา  และ 4) ตองการ

ใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการทางเลือกท่ีไดเลือกไว ผูบริหารอาจจะใชหรือไมใชการบังคับ แต

ผูใตบังคับบัญชาไมมีโอกาสท่ีจะมีสวนรวมโดยตรงภายในกระบวนการตัดสินใจ 

  2. การเสนอการตัดสินใจ  เหมือนกับกอนหนานี้ผูบริหารจะระบุปญหาและตัดสินใจโดย

ลําพังแทนท่ีจะประกาศการตัดสินใจแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือการดําเนินการ ผูบริหาร  จะพยายามชัก

จูงผูใตบังคับบัญชาใหยอมรับการตัดสินใจ30  

  3. การนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม  ผูบริหารตัดสินใจและสราง  การยอมรับ

ดวยการชักจูง  แตขั้นตอนเพิ่มเติมอยางหนึ่งท่ีถูกใชคือผูใตบังคับบัญชาจะถูกรองขอใหถามคําถาม

เกี่ยวกับการตัดสินใจ 

4. การนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได  ผูบริหารยอมให    

ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมบางดานภายในกระบวนการตัดสินใจแตสงวนความรับผิดชอบของการ

ระบุและการวิเคราะหปญหาเอาไว  ผูบริหารไดตัดสินใจเปนขอเสนอท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดบน

พ้ืนฐานของขอมูลจากผูใตบังคับบัญชา การตัดสินใจในท่ีสุดจะกระทําโดยผูบริหาร 

  ผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลจําเปนตองมีความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ การมี

ความสามารถปรับตัวเปนมุมมองของผูบริหารเชิงการเปล่ียนแปลง โดยผูบริหารจะเลือกใชวิธี      

ในการทํางานใหเหมาะกับสภาวะแวดลอมขณะนั้น  กลาวคือ เม่ือผูบริหารมอบหมายงานรับผิดชอบ

ใหผูใตบังคับบัญชากลุมท่ีขาดวุฒิภาวะ ผูบริหารจําเปนตองใชวิธีเชิงจิตวิทยาดวยการเขาไปดุแล

อยางใกลชิด ในทางตรงขาม ถาเปนผูใตบังคับบัญชากลุมท่ีมีวุฒิภาวะและพ่ึงตนเองได กรณีเชน

                                                             
30Robert  Tannenbaum,  and Warren H. Schmidt, “How to Choose a Leadership Pattern,” 

in Richard D. Max and William  Niclander, (eds.), Reading in Management (Cineinneati, Ohio: 

South – Western Publishing, 1963),482-494. 
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ผูบริหารไมมีความจําเปนเขาดูแลใกลชิดแตอยางใดนอกจากนี้ผูบริหารท่ีปรับตัว (adaptive leader) 

ยังรูจักเลือกโครงสรางในรูปแบบกลุมระดมความคิด(brainstorming group) หรือ รูปคณะกรรมการ      

เปนตน 

  5. การนําเสนอปญหา  ขอคําแนะนํา  และตัดสินใจ  นี่คือกิจกรรมความเปนผูนําครั้งแรกท่ี

เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสเสนอคําตอบของปญหากอนผูบริหาร  ผูบริหารยังคงระบุ

ปญหาอยูเหมือนเดิม 

  ผูบริหารดานมิตรสัมพันธ ซ่ึงมีจํานวน 5 ขอ ไดแก ประเด็นตอไปนี ้

   5.1 สรางความประทับใจสวนตัวแกกลุมทํางาน 

   5.2 ใหการปฏิบัติตอทุกคนในที่ทํางานอยางเทาเทียมกับตนเอง 

   5.3 มีความเต็มใจท่ีจะทําการเปล่ียนแปลงเม่ือกลุมรองขอ 

   5.4 ใหการหนุนหลังแกผูทํางานใตบังคับบัญชา 

   5.5 ทําส่ิงเล็กๆ นอยๆ ท่ีจะทําใหกลุมทํางานเกิดความพอใจ 

  เนื่องจากผูบริหารท้ังมิติดานกิจสัมพันธ และมิติดานมิตรสัมพันธตางแยกจากกันเปนอิสระ 

6. การระบุขอบเขตและขอใหกลุมตัดสินใจ  เริ่มแรกผูบริหารจะระบุปญหาและกําหนด

ขอบเขตของการตัดสินใจ  แลวผูบริหารจะใชการมีสวนรวมกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหไดการ

ตัดสินใจท่ีเหมาะสมแตถากลุมของผูใตบังคับบัญชาไมไดรับรูวาผูบริหารตองการตัดสินใจโดยกลุม

อยางจริงใจแลวการตัดสินใจมักจะสะทอนส่ิงท่ีกลุมคิดวาผูบริหารตองการแทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีกลุม

ตองการ 

7. การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว ผูบริหารจะกลายเปนสมาชิกท่ี

เทาเทียมกันคนหนึ่งของกลุมตัดสินใจ กลุมจะระบุและประเมินปญหา สรางทางเลือก และเลือก

ทางเลือกเพ่ือท่ีจะดําเนินการ บุคคลทุกคนภายในกลุมเขาใจวาการตัดสินของกลุมจะถูกดําเนินการ 

ภายใตขอบขายของแทนเนนบอม และ ชมิทธ (Tannenbaum  and  Schmidt ) ผูบริหารท่ีมี

ความเชื่อม่ันตอพนักงานนอยจะใชพฤติกรรมเขาไปใกลปลายสุดของความเปนผูนําแบบเผด็จการ 

ผูบริหารท่ีมีพนักงานตองการความเปนอิสระสูงจะใชพฤติกรรมท่ีเขาไปใกลปลายสุดของความเปน

ผูนําแบบประชาธิปไตย และผูบริหารท่ีเผชิญกับขอจํากัดทางเวลาอาจจะใชพฤติกรรมท่ีเขาไปใกล

ปลายสุดของความเปนผูนําแบบเผด็จการ ผูบริหารจะตอสรางความสอดคลองระหวางระดับของ
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พฤติกรรมแบบเผด็จการหรือประชาธิปไตยและสถานการณของพวกเขา  แทนเนนบอม และ ชมิทธ 

(Tannenbaum  and  Schmidt ) เสนอแนะวาแบบของผูนํา   แตละอยางขึ้นอยูกันสถานการณทาง

องคการ ตัวอยางเชน ถาผูนําถูกกดดันดานเวลาหรือผูใตบงคับบัญชาเรียนรูทักษะการตัดสินใจไดชา

เกินไป ผูนําโนมเอียงท่ีจะใชสไตลแบบเผด็จการ เม่ือผูใตบังคับบัญชาสามารถเรียนรูทักษะการ

ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วแลว สไตลแบบประชาธิปไตยจะถูกใช ปจจัยทางสถานการณอีกอยางหนึ่ง

คือความแตกตางทางทักษะระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา ความแตกตางทางทักษะย่ิงสูงมาก

เทาไร  ผูนําจะใชสไตลแบบเผด็จการมากข้ึนเทานั้น  เพราะว านี้จะยุ งยากตอการพัฒนา

ผูใตบังคับบัญชามาสูระดับความเช่ียวชาญของผูนําได31 

 แทนเนนบอม และ ชมิทธ (Tannenbaum  and  Schmidt ) ไดกลาวถึงเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

(Decision – Making Behavior) เปนหลัก เชน มีการมอบหมายแบงปนอํานาจหนาท่ีกันอยางไร 

อํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจในกรณีใดบางท่ีผูนําหรือผูใตบังคับบัญชาเปนคนตัดสินใจและเขายัง

ไดเสนอลักษณะของผูนําตามขนาดของการใชอํานาจหนาท่ีมีการแบงสวนอํานาจการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานออกเปน 2 สวน  จัดใหท้ัง 2   สวนมีสถานการณเกี่ยวเนื่องกัน รูปแบบนี้มี

จุดมุงหมายใหผูนําวางตัวเปนกลาง ไมเปนผูรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจเกี่ยวกับการตัดสินใจ

จนเกินไปใหมีความยืดหยุนปรับตัวอยางเพียงพอท่ีจะบริหารกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพในทุก

สถานการณ กลาวคือลักษณะของผูนําแบบนี้จะมีความแตกตางกันไปตามวิธีการใชอํานาจหนาท่ี

และการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีอิสระในการทํางานตามแนวคิดนี้ไมตองการท่ีจะใหผูนํามี

พฤติกรรมท่ีใชอํานาจมากเกินไปหรือมีการปลอยใหมีอิสระในการทํางานมากจนเกินไป แตตองการ

ใหมีพฤติกรรมท่ีพิจารณาถึงขนาดของการควบคุมหรือเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาวาจะมีมาก

นอยเพียงใด นอกจากท่ีกลาวมาขางตนนี้แลว แทนเนนบอม และ ชมิทธ (Tannenbaum  and  

Schmidt ) ก็ยังเปนนักทฤษฎีคนแรกท่ีช้ีใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ท่ีเช่ือวามีอิทธิพลตอการเลือกแบบ

ของความเปนผูนํา และเขายังเปนผูนําท่ีเสนอแนะวาผูนําควรจะพิจารณาถึงแรงกดดันจากปจจัย 3 

อยาง กอนท่ีจะมีการเลือกแบบของความเปนผูนําซ่ึง ไดแก 

    1. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวผูนํา เชน ภูมิหลังความรู คานิยม ประสบการณ และความเช่ือ

ของผูใตบังคับบัญชา 

                                                             
31สุเทพ  พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา ทฤษฎีและปฏิบัติ: ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนําท่ี

สมบูรณ,พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ :บริษัท วิรัตน เอ็ดดุเคช่ัน จํากัด,2548),482-494. 
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    2. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวผูใตบังคับบัญชา เชน ความตองการมีอิสระในการปฏิบัติงาน 

ความตองการท่ีจะรับผิดชอบในการตัดสินใจความรูและสติปญญาประสบการณเพียงพอในการ

จัดการปญหาอยางถึงเปาหมายได ตลอดจนการคาดหวังในพฤติกรรมของผูนํา 

    3. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับสถานการณ เชน รูปแบบขององคการ โครงสรางขององคการ 

ขนาดขององคการ บรรยากาศขององคการ กลุมงานเฉพาะ ลักษณะงานของกลุม แรงกดดันของ

เวลา และปจจัยของสภาพแวดลอมท่ีอาจมีผลกระทบตอทัศนคติเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของสมาชิก32  

 ยงยุทธ  เกษสาคร ไดกลาวถึงบทบาทของผูนําในการใชอํานาจและการตัดสินใจวาการ

ตัดสินใจเปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารทุกคน ผูบริหารระดับสูงขององคการขนาด

ใหญมักจะเผชิญการตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับเงินเปนจํานวนมากผูบริหารระดับลางอาจจะไมเผชิญ

กับการตัดสินใจดังกลาวนี้ก็ตามแตการตัดสินใจของพวกเขาไมไดมีความยุงยากนอยลงเลย  

ผูบริหารตองเผชิญกับปญหาตางๆอยูเสมอปญหาบางอยางอาจจะเปนปญหาสําคัญ  และปญหา

บางอยางอาจจะเปนปญหาไมสําคัญปญหาเหลานี้ตองการการตัดสินใจ  กระบวนการในการ

ตัดสินใจของผูบริหารจึงควรมีกลยุทธในการตัดสินใจ ดังนี้ 

  1. ผูบริหารจะตองทําความเขาใจในสถานการณ หรือสภาพการณปจจุบันของ

ปญหา  องคประกอบตางๆท่ีเกี่ยวของกับปญหามีอะไรบาง 

  2. ผูบริหารจะตองยอมรับปญหาจริงท่ีเกิดขึ้นและจะตองพยายามระบุปญหาให

ชัดเจน 

  3. ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกหลายๆทางในการแกปญหาแลวนํามา

วิเคราะห ประเมินทางเลือกท่ีดีและสามารถนําไปปฏิบัติได 

  4. ผูบริหารจะตองตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาท่ีเห็นวาดีท่ีสุด 

  5. การตัดสินใจของผูบริหารควรเปนท่ียอมรับของหนวยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของ

ซ่ึงจะตองนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัต ิ

   

 

                                                             
32Robert  Tannenbaum,  and Warren H. Schmidt, “How to Choose a Leadership Pattern,” 

in Richard D. Max and William  Niclander, (eds.), Reading in Management (Cineinneati, Ohio: 

South – Western Publishing, 1963), 482-494. 
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  6. การตัดสินใจตองอาศัยขอมูลท่ีแทจริงมิใชการตัดสินใจจากความรูสึกของ

ผูบริหารเอง33 

  แคทเซ็นเบค และ สมิธ (Katzenbach and  Smith) อางใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, “ภาวะผูนํา

ทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนําท่ีสมบูรณ”  ไดใชหลักเกณฑ    5 ประการท่ีเปน

คุณสมบัติพ้ืนฐานของทีมงานตามท่ีไดกลาวไว โดยเรียกทีมงานท่ีมีคุณสมบัติพ้ืนฐานครบถวนวา 

“ทีมงานท่ีแทจริง” (real team) คุณสมบัติของกลุมงานและทีมงานแบบตางๆ คือ  1) กลุมทํางาน 

(Working group) เปนกลุมท่ีไมตองการเพ่ิมผลงานขึ้นอยางชัดเจน  (on significant incremental 

performance need) หรือตองการท่ีจะแปรสภาพจากการเปนกลุมใหกลายเปนทีมงานแตประการใด 

จึงพบวาสมาชิกของกลุมมีการปฏิสัมพันธตอกันเพียงเพื่อแลกเปล่ียนขอมูล วิธีการทํางานท่ีดีหรือ

มุมมองและการตัดสินใจ เพ่ือแตละคนจะไดนํามาใชประกอบการทํางานในสวนท่ีตนรับผิดชอบ

เทานั้น  2) ทีมงานเทียม (Pseudo-team) เปนกลุมงานท่ียังมีความมุงหวังตอการเพ่ิมผลงานขึ้น แต

เนื่องจากสมาชิกตางไมยึดหลักการหรือเนนการทํางานแบบกลุมและไมไดใชความพยายามอยาง

จริงจังตอการรวมมือกันทํางานใหสําเร็จ  3) ทีมงานท่ีมีศักยภาพ (Potential team) เปนกลุมท่ีมีความ

ปรารถนาอยางชัดเจนท่ีตองการเพ่ิมระดับผลงานใหสูงขึ้น จึงแสดงออกดวยการใชความพยายาม

อยางจริงจังในการปรับปรุงผลงานท่ีเกิดขึ้น   4)  ทีมงานท่ีแทจริง (Real team) เปนกลุมคนจํานวน

ไมมากนักท่ีตางมีทักษะเสริมตอกัน โดยตางรวมผูกพันตอกันดวยวัตถุประสงคและเปาหมายของ

งานอยางเดียวกัน มีแนวทางปฏิบัติงานแบบเดียวกัน และตางมีความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบ

ไดรวมกัน  5) ทีมงานท่ีมีผลงานสูง (High-performance team) เปนท่ีงานท่ีมีคุณสมบัติของทีมงานท่ี

แทจริงอยูครบถวน แตมีส่ิงพิเศษเพ่ิมเติม  ก็ คือ การมีสมาชิกท่ีทุกคนตางมีความผูกพันธุอยางลึกซ้ึง

ตอความงอกงามและความสําเร็จสวนตัวของเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน34   บทบาทของผูนําในการใช

อํานาจ และการตัดสินใจ การตดัสินใจเปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารทุกคน ผูบริหาร

ระดับสูงขององคการขนาดใหญมักจะเผชิญการตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับเงินเปนจํานวนมาก ผูบริหาร

                                                             
33ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม, พิมพครั้งท่ี 9(กรุงเทพฯ : เอส  แอนด 

จี กราฟฟค, 2551),100-101. 

  34สุเทพ พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา ทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนําท่ี

สมบูรณ,พิมพครั้งท่ี 2(กรุงเทพฯ : บริษัท วิรัตน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด, 2548),457-457. 
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ระดับลางอาจจะไมเผชิญกับการตัดสินใจดังกลาวนี้ก็ตาม แตการตัดสินใจของพวกเขาไมไดมีความ

ยุงยากนอยลงเลย ผูบริหารตองเผชิญกับปญหาตางๆ อยูเสมอปญหาบางอยางอาจจะเปนปญหา

สําคัญ และปญหาบางอยางอาจจะเปนปญหาไมสําคัญปญหาเหลานี้ตองการการตัดสินใจ 

  การใชอํานาจตัดสินใจทางการบริหารหลายอยางก็เหมือนกับการตัดสินใจสวนบุคคล 

อาจจะอยูบนพ้ืนฐานของสัญชาตญาณหรือประสบการณในอดีตมากกวาการวิเคราะหท่ีเปนระบบ 

ในขณะท่ีโลกของเรากําลังมีความซับซอนและความทาทายมากย่ิงขึ้นนั้น ผูบริหารตองอาศัยวิธีการ

ท่ีมีระบบมากย่ิงขึ้นในการตัดสินใจ ไมวาจะเปนผูบริหารระดับใดก็ตามการตัดสินใจคงจะตองเลือก

วิธีดําเนินการหรือทางเลือกท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดในการแกปญหาใหไดผลตามท่ีตองการ แมแต

ปญหาการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในองคการ การใชอํานาจตัดสินใจอยางไรก็ตอง

ประปญหาอยูไมนอย ดังนั้น กระบวนการในการตัดสินใจของผูบริหารจึงควรมีกลยุทธในการ

ตัดสินใจ ดังนี้ 

  1. ผูบริหารจะตองทําความเขาใจในสถานการณ หรือสภาพการณปจจุบันของปญหา 

องคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหามีอะไรบาง 

  2. ผูบริหารจะตองยอมรับปญหาจริงท่ีเกิดขึ้น และจะตองพยายามระบุปญหาใหชัดเจน 

  3. ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทางในการแกปญหาแลวนํามาวิเคราะห 

ประเมินทางเลือกท่ีดีและสามารถนําไปปฏิบัติได 

  4. ผูบริหารจะตองตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาท่ีเห็นวาดีท่ีสุด 

  5. การตัดสินใจของผูบริหารควรเปนท่ียอมรับของหนวยงาน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ         

ซ่ึงจะตองนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัต ิ

  6. การตัดสินใจตองอาศัยขอมูลท่ีแทจริง มิใชตัดสินใจจากความรูสึกของผูบริหารเอง 

  การตัดสินใจส่ังการแตละครั้ง ผูนําตองคิดอยางรอบคอบ โดยนําปญหาท้ังหมดมารวมกัน

คิดวิเคราะหสภาพการณ ตนเหตุแหงปญหา คิดหามูลเหตุท่ีเกิด ดังนั้น ผูนําจึงจําเปนตองเปดชอง

ขาวสารทุกดานเพื่อปรับปรุงงานใหทันสมัยยิ่งขึ้น และชวยใหเกิดความรูรอบดาน ดวยการรวบรวม

ขาวสารทุกวงการและทุกดานเพื่อเปนขอมูลท่ีจะขับเคล่ือนงานใหกาวหนาตอไปไดทันกาลเวลา 
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ภายใตการตัดสินใจรวมกันดวยการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังผูบริหารในระดับตาง             

ท่ีอยูระดับรองลงไปใหมากท่ีสุด35 

 

ภาวะผูนําแบบบารมี หรือเสนหา (charismatic  leadership)  

  ผูนําบารมี (charisma) มีคุณภาพพิเศษของผูนํา  ซ่ึงมีเปาหมาย มีพลัง และมีความแตกตาง

อยางพิเศษจากคนอ่ืน  บาส (Bass) กลาววา ผูนําบารมีคือใครก็ตามท่ีสามารถนํามาซ่ึงผลผลิตท่ี

แนนอนมีระดับสูงมีผลตอผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  1) สมาชิกในกลุมเช่ือในความถูกตองของความ

เช่ือของผูนํา  2) ความเช่ือของผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนหนึ่งเดียวสอดคลองกับผูบังคับบัญชา               

3) สมาชิกกลุมยอมรับผูนําโดยไมสงสัย  4) เปล่ียนแปลงส่ิงตางๆ  เพ่ือผูบังคับบัญชา 5) เช่ือฟง

ผูบังคับบัญชาอยางดี 6) มีความเหมือนผูนําและทําตามผูนํา  7) ผูตามมีความผูกพันกับภารกิจของ

องคการ  8) ผูตามมีเปาหมายสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน  9) มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม  ทําให

ภารกิจประสบผลสําเร็จ36 

  บาส (Bass) กลาววา ผูนําบารมีเปนพวกเชื่อม่ันในตนเองมากกวา  คิดวาตัวเองเหนือคนอ่ืน

ในเรื่องจุดหมายปลายทาง  ผูตามไมเพียงแตเช่ือฟงผูนําเทานั้น  แตศรัทธาในความเกงกาจของผูนํา  

ส่ิงเหลานี้เปนตัวเรงกลไกตางๆ ของผูตามทางจิตวิทยา  เขายังกลาวเพ่ิมเติมอีกวาพวกผูนําบารมี 

(charismatic  leader) แตกตางจากพวกหัวรั้วดื้อ ยืดหยุน ใหโอกาส มีเสนห แตเขาใชอารมณดึงดูด

ขณะท่ีคนอ่ืนใชเหตุผล  แตผูนําบารมีสมัยใหมใชความเช่ียวชาญและทักษะการชักนําท่ียอดเยี่ยม ยิ่ง

ไปกวานั้นการตอบสนองของคนตอผูนํา บารมีไมมีรูปแบบใด ภาวะผูนําแบบนี้มักจะปรากฏเม่ือ

องคการอยูในสภาวะตึงเครียดและหัวเล้ียวหัวตอ  ผูนําบารมีจะมีประโยชนเม่ืออํานาจบารมีลมเหลว

ในการแกวิกฤต  และรักษาองคการไวได  บาส (Bass) สรุปตอนทายวา ภาวะยุงเหยิงในองคการ

ยังคงตองการผูนําแบบบารมี37 

                                                             

  35ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม,พิมพครั้งท่ี 9(กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ  

เอส  แอนด  จี  กราฟฟด , 2551),100-101.  

  36Bernard  M. Bass, “lmproving  Perspective on Charismatic Leadership,” Charismatic 

 Leadership, eds. Jav A. Conger, Rabindra N. Kanungo, etal (San Fransisco: Jossey-Bass, 1988),  

40,quote in Andrew J. Dubrin, Leadership (Boston, MA: Houghton Miffin Co,1995),95. 

  37Bernard M. Bass, Leadership and Performance beyond  Expectation (New York : The 

Free Press,1985), 207; Quoted in Gary A. Yukl, Leadership in Organization, 2nd ed.(Englewood 

Cliffs, N.J.: Prentice-Hall,1989),207-208. 
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ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (transformational leadership) 

  ทฤษฏีและแนวคิดของภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ (transformational leadership theory) 

เปนแนวคิดทางการศึกษาของผูนําแนวใหมท่ีมุงยกระดับความตองการ  ความเช่ือทัศนคติ  คุณธรรม

ของผูตามใหสูงขึ้น เพ่ือใหมีผลตอการพัฒนาเปล่ียนแปลงกลุมองคการใหมีประสิทธิผล โดยมี

แนวคิดวา  การศึกษาภาวะผูนําในระยะท่ีผานมายังไมสามารถอธิบายภาวะผูนําอยางชัดเจน และยัง

ไมรูวาอะไรเปนแกนแทของภาวะผูนําท่ีสอดคลองกับชีวิตในยุคปจจุบัน 38  ยูคล (Yukl) กลาววา 

ผูนําแบบเปล่ียนสภาพจะเสริมความคิดท่ีดี คานิยมท่ีมีคุณคาแกลูกนอง  เชน ความเสมอภาค      

ความยุติธรรม ความเปนมนุษย แทนท่ีจะใหเกิดความรูสึกอิจฉาแกงแยงรังเกียจกัน39 ซ่ึงบาส (Bass) 

กลาววา ผูนําแบบเปล่ียนสภาพจะเปนมากกวาผูนําบารมี (charisma) ไมมีการเปล่ียนผูตามอยางเปน

ระบบ แมบารมีจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญแตไมพอเพียง40  ทิชช่ีและเดวานา (Tichy and Devanna) 

ไดอธิบายวาคุณลักษณะของผูนําแบบเปล่ียนสภาพจะเปน ดังนี ้

  1. เปนผูนําการเปล่ียนแปลง  (change  agent) จะเปล่ียนแปลงองคการท่ีตนเองรับผิดชอบ

ไปสูเปาหมาย ท่ีดีกวา  คลายกับผูฝกสอนหรือโคชกีฬาท่ีตองมารับผิดชอบเลนใหดีท่ีสุด เพ่ือชัย

ชนะใหได 

  2. เปนคนกลาและเปดเผย เปนคนท่ีตองเส่ียงแตมีความสุข และมีจุดยืนของตนเองกลา

เผชิญกับความจริง แมจะพบกับความปวดราว  กลาเปดเผยความจริงตอผูอ่ืนแมวาเขาจะไมอยากฟง 

  3. เช่ือม่ันในคนอ่ืน ผูนําประเภทนี้ไมใชเผด็จการแตมีอํานาจ  แตถึงกระนั้นก็ยังสนใจคน

อ่ืนๆ ทํางานโดยมอบอํานาจใหคนอ่ืนทําโดยเชื่อวาคนอ่ืนก็มีความสามารถ 

  4. ใชคุณคาเปนแรงผลักดัน ผูนําประเภทนี้ จะช้ีนําใหผูตามตระหนักถึงคุณคาของเปาหมาย

และสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีมีคุณคา 

  5. เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (life-long  learner) ผูนําประเภทนี้จะนึกถึงส่ิงผิดพลาดท่ีตนเคย

ทําแตมิไดนึกถึงในฐานะท่ีเปนความลมเหลว แตนึกถึงในฐานะท่ีเปนบทเรียน ผูนําประเภทนี้จะ

พยายามเรียนรูส่ิงใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

                                                             

  38James M. Burns, Leadership (New York: Harper & Row,1987),20.  

  39Gary A. Yukl, Leadership in Organization (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 

1989),21.  

   40Bernard M. Bass, Leadership and Performance beyond  Expectation (New York: The 

Free  Press, 1985), 208; quoted in Gary A. Yukl, Leadership in Organization, 2nd ed. 

(Englewood’s Cliffs, New Jersey: prentice-hall,1989),57.  
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  6. มีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน ความคลุมเครือและความไมแนนอน 

ผูนําแบบเปล่ียนสภาพนี้จะมีความสามารถในการเผชิญปญหาท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

  7. เปนผูมองการณไกล ผูนําประเภทนี้มีความสามารถในการมองการณไกลสามารถที่จะนํา

ความหวัง ความฝนมาเปนความจริง41 

  แฮรีส (Harris) ไดกลาววา พฤติกรรมผูนําแบบเปล่ียนสภาพจะมีดังนี ้

  1.ใหผูตามมีอิสระในการทํางานและสงเสริมใหผูตามไดพัฒนาตนเอง 

  2. มีความเปนมิตรกับผูตาม ใชวิธีแบบไมเปนทางการกับผูตามเหมือนกับบิดาท่ีบุตรจะไป

หาเม่ือไรก็ได 

  3. เปนแบบอยางของความซ่ือสัตยความยุติธรรม และมีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน

ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ 

  4. ยั่วยุผูใตบังคับบัญชาดวยการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน ยกยอง ยอมรับ และเปด

ใจกวาง ขณะเดียวกันก็แลกเปล่ียนความรู ความชํานาญกับผูใตบังคับบัญชา 

  5. แสดงใหเห็นวามีความเช่ือม่ัน กระตือรือรน ตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล  และมีความ

ภักดี42 

  6. คุณลักษณะภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ (transformational  leadership)  คุณลักษณะของ

ผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ  4  ประการ  คือ ความเสนหา  การดลใจ  

การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และการกระตุนการใชปญญา43  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

  6.1 การสรางบารมี (Charismatic) เปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูตามโดยการปลุก

เราอารมณท่ีเขมแข็งและการอางอิงกับตัวผูนํา  การสรางบารมีเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการ

เปล่ียนสภาพ สามารถโนมนาวใหบุคคลอ่ืนเช่ือ ดวยหย่ังรูถึงความตองการ ความคาดหวังและคุณคา

ของผูตามและสามารถท่ีจะสรางความผูกพันและการจูงใจท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง  ผูนําจะมี

                                                             

  41Noel M. Tichy, and Mary Anne Deanna, “The Transformational  Leader,” Training and 

Development Journal 40, 7 (July 1986): 17-32.  

   42Phillip R. Harris, High Performance Leadership : Strategies for Maximum Career 

Productivity (Glenview lllinois : Scott Foresman and Company,1989),10. 

  43Bernard M. Bass, and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership  

Questionnaire (Califomia : Consulting Psychologists Press,1990),19. 
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ความกระตือรือรนและแสดงออกท่ีดี โดยเฉพาะการพูดชักชวนโนมนาวจิตใจ44  ผูตามจะปฏิบัติงาน

ดวยความเชื่อม่ัน ศรัทธา  มีความม่ันใจ ไววางใจและความผูกพันในวัตถุประสงคและภารกิจของ

ผูนําการสรางบารมี (Charismatic) มักไปดวยกันกับวิสัยทัศน (Vision) ผูนําแบบสรางบารมีนั้นจะ

แนใจวาวิสัยทัศนคือ ความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ  และสอดคลองกับความตองการ

ของผูตาม45  ผูนําจะสรางเปาหมายอุดมคตินําผูตามไปสูความตองการในอนาคต46  เปนผูนําท่ีมอง

การณไกล กลาเส่ียงเพ่ือสรางสรรค การบริหารท่ีมีประสิทธิผล ผูนําจะปลุกเราความเชื่อ ความ

ศรัทธาและความสามารถของผูตามทําใหผูตามมีความตั้งใจ  และม่ันใจท่ีจะตอสูเพ่ือเปาหมายท่ีสูง

กวา ผูนําสามารถแสดงบทบาทหนาท่ีเปน  เพ่ือน  โคช ผูปฏิรูปหรือผูปฏิบัติ47     ผูนําสามารถทําให

ผูตามมีความเช่ือม่ันในตนเอง  รับรูวางานท่ีทํานั้นมีคุณคา  มีความหมาย  และจะสนับสนุนผูนําและ

ปฏิบัติงานไดสูงกวา มีความพึงพอใจมากกวา และใหไดผลผลิตท่ีมากกวา48  

  6.2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) การสรางแรงบันดาลใจมีความสัมพันธอยาง

ใกลชิดกับการสรางบารมี  ผูนําจะสรางแรงบันดาลใจผูตามโดยกระตุนอารมณผูตามใหเพ่ิมความ

ตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมาย เห็นคุณคาของเปาหมาย  และเช่ือม่ันวาจะสามารถ

ปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายได โดยผูนําจะส่ือวิสัยทัศนและสรางแรงบันดาลใจผูตามใหเขาใจและ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนนั้นโดยใชท้ังการพูด การกระทําและสัญลักษณท่ีเนนความพยายามของผูตาม  

ใหผูตามพนจากความสนใจในตนเองเพื่อเปาประสงคท่ีเหนือกวาและสูงกวาตามภารกิจหรือ

                                                             

  44Gary Yukl, Leadership in Organizations, 3 rd ed. (Englewood Cliffs, New Jersey:  

Prentice-Hall,lnc., 1994),207. 

  45James C. Sarros,  and Don S. Woodman, “Leadership in Australia and lts organizations. 

Outcomes,” Leadership Managing in Real Organization Development Joumal 14,4 (1993):7.  

  46Robert A. Fink, “Leadership, Culture and Change on the College Campus,” Campus  

Activites Programming 20 (1983): 64-69. 

  47Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations (New York : The 

free Press, 1985),31. 

  48Stephen P. Robbins,  Management, 3 rd ed. (New Jersey : Prentice-Hall, lnc., 1991), 

478-479. 
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วิสัยทัศนขององคการ49  การสรางแรงบันดาลใจเพ่ือโนมนาวจิตใจผูตามนั้นผูนําจะกระทําโดย       

1) สรางความม่ันใจใหผูตามเห็นคุณคาของงานท่ีทําและเช่ือวาจะสามารถทํางานนั้นไดสําเร็จ         

2) สรางความเช่ือ ความเขาใจผูตามวาส่ิงท่ีกระทํานั้นมีคุณคา    3) สรางความคาดหวังใหเกิดขึ้นกับ

ผูตามวาจะสามารถทํางานไดสําเร็จ50  ผูตามของผูนําแบบเปล่ียนสภาพนี้จะรูสึกศรัทธา  พึงพอใจ  

ประทับใจ  เคารพรัก  นับถือ ภักดีและผูกพันในตัวผูนํา และผูตามจะเกิดแรงจูงใจและความ

ตระหนักท่ีสูงขึ้น  ทําใหมีความพยายามมากกวาปกติทํางานไดมากกวาท่ีเคยคาดหวังไวแตแรก51  

  6.3 การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (individualized Consideration)  เปนการใหความ

สนใจดูแลผูตามแตละคนอยางใกลชิด โดยความเขาใจและการรวมเกี่ยวของและการพัฒนาความ

ตองการของผูตาม การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลนี้จะใหประสบการณท่ีเปนการเรียนรู          

แกผูตาม  ชวยพัฒนาการเปนผูนํา อีกท้ังยังเปนการส่ือความหมายแบบสองทางซ่ึงจะชวยใหได

ขอมูลในการตัดสินใจท่ีดีขึ้น  และสามารถชวยลดปญหาความคลุมเครือในบทบาทของผูตาม     

การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลไมใชเพียงการยอมรับความตองการของผูตามเทานั้น  แตยังปลุก

เรา กระตุน  สนับสนุนและยกระดับความตองการเหลานั้นใหสูงขึ้น  ผูนํายังมีความพยายามที่จะ

พัฒนาประสบการณของ ผูตามใหไปไกลกวาเดิม เชน มอบงานท่ีทาทาย เพ่ิมความรับผิดชอบชวย

สรางความม่ันใจในส่ิงท่ีผูตามจะไปนอกเหนือจากท่ีคาดหวัง  เพ่ือใหผูตามมีโอกาสในการเรียนรู

และพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ52 

   6.4 การกระตุนการใชปญญา (Intellectual  Stimulation) เปนวิธีการท่ีผูนําแบบเปล่ียน

สภาพกระตุนใหผูตามตระหนักในปญหา กระตุนการสรางระบบความคิด เรียนรูวิธีแกปญหาอยาง

สรางสรรคและเปนระบบ มียุทธศาสตรในการคิดแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ ในการแกปญหาตางๆ 

ในอดีต  กระตุนการใชปญญา ความคิดและคุณคาของผูตามนั้น  ผูนําแบบเปล่ียนสภาพจะปลุกเรา

                                                             

   49Jane M. Howell,  and Bruce J. Avolio, “Transformational Leadership, Transformational 

Leadership, Locus of Control, and Support for innovation: Key Predictors of Consolidated-

Business-Unit Performance,” Journal of Applied Psychology 78 (1985):892.   

  50William A. Cohen, The Art of the Leadership (Englewood Cliffs, New Jersey  Prentice-

Hall.1990),58-60. 

  51Gary Yukl, Leadership in Organizations, 3 rd ed. Englewood Cliffs (New Jersey:  

Prentice-Hall, lnc., 1994), 351.  

  52Thomas S. Bateman, and Carl P. Zenithal, Management: Function and Strategy 

(Boston: lrwin, 1990),502.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

 

ใหผูตามตระหนักในปญหา  และมีศักยภาพในการแกปญหา ผูนําจะปลุกเราผูตามใหตระหนักใน

ความคิดและจินตนาการ ความเช่ือและคุณคาของผูตาม ผูตามจะไดรับการสนับสนุนใหแกปญหา

ตามความเชื่อและคานิยมของผูตาม  ความสําคัญของการกระตุนการใชปญญา โดยผูนํานี้จะทําใหผู

ตามไดพัฒนาความสามารถท่ีจะแกปญหาในอนาคตไดอยางมีคุณภาพดวยตัวเขาเองและนําไปสูการ

ปฏิบัติงานดวยความผูกพันของผูตาม  ผลสําเร็จของผูนําแบบเปล่ียนสภาพไมไดวัดแตเพียงผลท่ี

ออกมาอยางการปฏิบัติงานและผลผลิตเทานั้น  แตยังวัดท่ีผูนําสามารถพัฒนาผูตามไปสูความเปน

ผูนําแบบเปล่ียนสภาพท่ีมีประสิทธิผลดวย53  

  

ทฤษฎีแนวคิดคุณลักษณะความเปนผูนํา (Trait Approach) 

  การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําเริ่มตั้งแตกอนคริสตกาล เปนการศึกษาท่ีใหความสําคัญ

กับลักษณะผูนําทางดานกายภาพ บุคลิกภาพ และจิตใจของผูนํา โดยผู ท่ีสนใจแนวทางนี้ตั้ง

ขอสังเกตวา คนท่ีเปนผูนํานั้นจะตองมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอะไรบาง เชน มีลักษณะทางกาย คือ 

รูปรางหนาตาเปนอยางไรหรือมีบุคลิกภาพการแสดงตัว ทาทางการพูดจาอยางไรเปนตน 

  การศึกษาสวนใหญจะใชวิธีแรก เพ่ือจะหาลักษณะของผูท่ีเปนสากล สามารถนําไปใชบงช้ี

ผูนําโดยท่ัวไปได จากการศึกษาสวนหนึ่งวา ผูนําจะตองฉลาดมีความเช่ือม่ันในตัวเองมากกวาบุคคล

ท่ีไมไดเปนผูนํา แตอยางไรก็ตามเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา  มีคนจํานวนมากท่ีมีลักษณะ

ดังกลาวดวย วรูม(Vroom) ไดสรุปวาการศึกษาเพ่ือคนหาคุณลักษณะความเปนผูนําไมประสบ

ความสําเร็จเพราะไมอาจช้ีใหเห็นคุณลักษณะใดๆท่ีทําใหเกิดความแตกตางระหวางผูนําและ

ผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจนแนนอน54 และเรดดิน (Reddin) ไดสนับสนุนแนวคิดดังกลาวโดย

สรุปวาการศึกษาภาวะผูนําแนวน้ีมีจุดออนตรงท่ีไมสามารถหาคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําไปให

เหมาะสมกับทุกสถานการณได55  

  สวนการศึกษาวิธีท่ี 2 โดยเปรียบเทียบลักษณะของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพกับผูนําท่ีไมมี

ประสิทธิภาพ มีผูศึกษาไมมากนัก ผลจากการศึกษาแนวทางนี้ สรุปไดวา ประสบความลมเหลว

เนื่องจากไมอาจช้ีใหเห็นถึงคุณลักษณะความเปนผูนําท่ีประสบผลสําเร็จไดเชนกัน และการศึกษา

                                                             

   53Bernard  M. Bass, and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership 

Questionnaire (California : Consulting Psychologists Press,1990),15-16.   

  54Victor H. Vroom, “Leadership,” Handbook of Industrial and Organization Psychology 

(Chicago : Rand Menally,1976), 152-155.  

  55William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill,1970),204.  
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พบวา  ความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพนั้นไมไดขึ้นอยูกับคุณลักษณะเฉพาะอยาง แตจะขึ้นอยูกับ

ลักษณะของผูนําวามีความเหมาะสมกับสถานการณ ท่ีกําลังเผชิญอยูมากหรือนอยเพียงใด 

 

ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร (Behavioral  Approach) 

  การศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนํา สืบเนื่องจากการศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําไม

สามารถท่ีจะใหคําท่ีเดนชัดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพไดเพราะยังมีปจจัยอ่ืนๆ มา

เปนตัวกําหนดหรือเกี่ยวของ นักวิชาการจึงไดศึกษาถึงพฤติกรรมตางๆ  ท่ีทําใหผูนําเปนผูนําท่ีมี

ประสิทธิภาพแทนการมุงพิจารณา คุณลักษณะความเปนผูนําทางการศึกษาถึงพฤติกรรมผูนํานั้น

มักจะศึกษาวามีพฤติกรรมในการบริหารอยางไรทําอะไรบาง มีวิธีการในการมอบหมายงานอยางไร 

และจูงใจผูใตบังคับบัญชาอยางไร ซ่ึงวิธีการนี้เหมือนกับวิธีการศึกษาลักษณะของผูนําในแงท่ี

ตั้งสมมติฐานวามีแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพียงแนวทางเดียวในการเปนผูนํา (one best way theory) แตจะ

ไมเหมือนกับวิธีการศึกษาคุณลักษณะผูนําตรงท่ีเช่ือวา พฤติกรรมตางๆ ของผูนําเปนส่ิงท่ีเรียนรูกัน

ไดคนท่ีไดรับการฝกฝน ใหมีพฤติกรรมของความเปนผูนําท่ีเหมาะสมจะสามารถเปนผูนําท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได56  ดังนั้น  การศึกษาวิจัยตามแนวความเชื่อของกลุมทฤษฎีนี้จึงเนน

ท่ีการวิเคราะหพฤติกรรมของผูนําท่ีพึงกระทําในการบริหารงานเปนหลัก57  ซ่ึงไดมีผูทําการวิจัย

อยางกวางขวางและทําใหเกิดทฤษฎีตางๆ  ขึ้นมาอธิบายถึงพฤติกรรมผูนําอยูหลายทฤษฎีดวยกัน    

ท่ีนับวาสําคัญคือ 

   1. พฤติกรรมผูนําตามลักษณะของอํานาจ จากผลงานการวิจัยของลิพพิตและไวท (Lippitt 

and white) ท่ีมหาวิทยาลัย ไอโอวา ในป ค.ศ.1930 ไดช้ีใหเห็นถึงแบบของการเปนผูนําตามลักษณะ

การใชอํานาจ 3 แบบ คือ 

  1.1 ผูนําแบบอัตตาธิปไตย (autocratic  style) อํานาจหนาท่ีและการตัดสินใจท้ังหมดจะอยูท่ี

ผูนํา ผูนําจะเปนผูกําหนดเปาหมายและวิธีการท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว ผูนําจะ

เปนผูตัดสินใจเพียงคนเดียววาจะทําอะไร ทําอยางไร ทําเม่ือไร และแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบ 

ผูนําประเภทนี้ตองการเช่ือฟงและการปฏิบัติตามของผูใตบังคับบัญชาโดยทันที การมอบหมายงาน

จะนอยมาก  ขนาดของการควบคุมจะมีขนาดแคบ ผูนําจะควบคุมผูใตบังคับบัญชาโดยทันที         

                                                             

  56James Owen, “The Uses of Leadership,” Michigan Business Review 

25(Januaty,1973):13-19.  

  57James H. Donnelly and others, Fundamentals of  Management (Dallas, Texas: Business  

Publication,1971), 192.  
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การมอบหมายงานจะนอยมาก ขนาดของการควบคุมจะมีขนาดแคบผูนําจะควบคุมผูใตบังคับบัญชา

อยางใกลชิด และใหความสําคัญในเร่ืองของการออกคําส่ังใชการส่ือสารแบบทางเดียว แบบผูนํา

ประเภทนี้มีความเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสถานการณสนามรบหรือสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงตองการ

การกระทําท่ีรวดเร็วและแนนอน 

  1.2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (democratic  style) ผูนําจะเปนผูกําหนดเปาหมายและวิธีการท่ี

จะมาใชเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการ แตจะยอมใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการกําหนดเปาหมายและวิธีการดังกลาว โดยการเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในปญหาตางๆ  เพราะมีความเช่ือวาผูใตบังคับบัญชาจะใหการสนับสนุนการตัดสินใจท่ี

เกิดขึ้น เนื่องจากพวกเขาไดเขามามีสวนรวม การติดตอส่ือสารจึงเปนแบบหลายทางความคิดเห็น

ตางๆ  อาจมีการแลกเปล่ียนกันระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา และระหวางผูใตบังคับบัญชา

ดวยกัน 

  1.3 ผูนําแบบเสรีนิยม (laissez-jail style)  ผูนําประเภทนี้จะใหคําแนะนําโดยท่ัวๆ ไปไมวา

จะทําอะไร แลวปลอยใหเปนหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชา และระหวางผูใตบังคับบัญชากําหนดแบบ

ทางท่ีจะนํามาใชในการปฏิบัติงานดังกลาวผูใตบังคับบัญชา จะตองจูงใจตนเองและยอมจะตอง

ขึ้นอยูกับความตองการของพวกเขาเองในการท่ีจะปฏิบัติงาน  ผูนําจะปฏิบัติหนาท่ีหรือมีบทบาทใน

ลักษณะสมาชิกคนหนึ่งของกลุมเทานั้น  โดยทําหนาท่ีในการใหขอมูลตางๆ ตามท่ีผูใตบังคับบัญชา

รองขอมา วิธีการของผูนําเชนนี้ทําใหผูใตบังคับบัญชามีอิสระในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น ปญหา

สําคัญของการเปนผูนําประเภทนี้ก็คือ  การขาดผูนําท่ีมีความเขมแข็ง กลุมของผูใตบังคับบัญชาจะมี

การควบคุมและส่ังการ ซ่ึงจะเปนส่ิงบังคับใหทุกคนตองปฏิบัติงานในฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของ

กลุม58 

  เวเบอร (Weber) ไดจําแนกพฤติกรรมของผูนําตามลักษณะการไดมาซ่ึงอํานาจในการ

บริหารงานเปน 3 แบบ ดังนี้   1) ผูนําตามกฎหมาย หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนาคน

โดยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของหนวยงาน  มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกฏหมาย

กําหนดไว หนวยงานจะเปนผูแตงตั้งผูนําประเภทนี้โดยพิจารณาถึงความรูความสามารถและความ

เหมาะสม  2) ผูนําท่ีเกิดจากความสามารถพิเศษ มีบุคลิกดี มีความสามารถในการพูดมีความเฉลียว

ฉลาด มีคุณธรรม   3) ผูนําท่ีเปนสัญลักษณ เปนผูนําโดยตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ หรือ

                                                             

  58Henry L. Tosi, and Joseph Carrol, Management Contingencies Structure and Process  

(Chicago : St Clair Press, 1976), 221.  
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คุณสมบัติสวนตัวเปนเพียงสัญลักษณของกลุมคนท่ัวไปตองเคารพนับถือ เชน องคสมเด็จ          

พระสัมมาสัมพุทธเจา พระมหากษัตริย59 

  เอทชิโอนิ (Etzioni) ไดพิจารณาพฤติกรรมของผูนําจากวิธีการทํางานแบงออกเปน 4 แบบ 

คือ 1) แบบเจาระเบียบ (regulative leaders) ผูนําแบบนี้ถือเอาระเบียบแบบแผนเปนสําคัญ ไมชอบ

การเปล่ียนแปลง ส่ังการโดยใชระเบียบแผน หรือกฎหมายเปนเครื่องมือ มักเอาเหตุผลของระเบียบ

กฏหมาย เปนขออางในการปฏิบัติงาน  2)  แบบบงการ (directive leaders) ผูนําแบบนี้ปฏิบัติงาน

แบบใชอํานาจ ใชวิธีส่ังอยางเดียว ไมมีมนุษยสัมพันธ บรรยากาศของการทํางานเต็มไปดวยความ

หวาดระแวง  3)  แบบจูงใจ (persuasive leaders) ผูนําแบบนี้นิยมใหผูใตบังคับบัญชารวมพิจารณา

เพ่ือแสดงความคิดเห็น ไมใชอํานาจตัวเองในการตัดสินใจความสัมพันธระหวางผูรวมงานเปน

กันเอง มีความสามัคคีสูง ผลสําเร็จของงานเปนผลของสวนรวม  4)  แบบรวมใจ (participative  

leaders) ผูนําแบบนี้คลายกับแบบจูงใจ มีการปรึกษาหารือสรางความสัมพันธอันดีในหนวยงาน

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันถือหลักการประนปีระนอม60 

  2.พฤติกรรมผูนําแบบทฤษฎีสองมิติ  ( two-dimension theory) มีการวิจัยเกิดขึ้น ท่ี

มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐโอไฮโอ สเตท (Ohio State University) โดยนักวิจัยไดศึกษาความมี

ประสิทธิภาพของพฤติกรรมของความเปนผูนําใน 2 มิติ  คือ มิติมิตรสัมพันธ (consideration  

dimension) กับมิติกิจสัมพันธ (initiating  atructure  dimension) ผลการวิจัยพบวา อัตราการออกจาก

งานของพนักงานจะต่ําสุด และความพอใจของพนักงานจะสูงสุดภายใตผูนําท่ีมีพฤติกรรมตามมิติ

มิตรสัมพันธ(มุงคน) ในทางตรงกันขามผูนําท่ีมีพฤติกรรมตามมิติกิจสัมพันธ (มุงงาน) พนักงานจะ

มีการรองทุกขและออกจากงานมาก61  และจากผลการวิจัยอีกประการหนึ่งพบวาพฤติกรรมผูนํา

แสดงออกในลักษณะของการผสมผสานระหวางมิติท้ังสอง  มากกวาจะเปนมิติใดมิติหนึ่ง  จึงทําให

สามารถแบงแบบการเปนผูนําออกไดเปน 4 แบบ คือ ผูนําท่ี 1) มุงงานต่ํา มุงคนต่ํา  2) มุงคนสูง    

มุงงานต่ํา     3) มุงงานสูง มุงคนสูง 4) มุงงานสูง  มุงคนต่ํา ดังแผนภูมิท่ี 4 

 

 

                                                             

  59Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (New York : Oxford  

University Press, 1946),132.  

  60Amitai  Etzioni, Modern Organization (New Delhi : Prentice-Hsll of India, 1965), 5-10.  

  61James H. Donnelly, Jr., James L. Gibson, and John M. lvancevich, Fundamentals of  

Management, 3 rd ed.(Dallas, Texas :Business Publisher, Inc.,1978), 266.  
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แผนภูมิท่ี 4  ควอดแดรนท (quadrant) การเปนผูนําของ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท (Ohio State  

  University)  
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ที่มา   :  Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior :   

Utilizing Human Resources, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall  International, Inc.,1993),92. 

  3.พฤติกรรมผูนําท่ีเปนทฤษฎีตาขายการบริหาร  (managerial grid  theory)  เบลคและมูตัน

(Blake and  Mouton) เปนผูเสนอทฤษฎีนี้ซ่ึงสืบเนื่องมาจากผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมท่ี

ผูบริหารแสดงออกโดยเสนอวารูปแบบพฤติกรรมผูนําสามารถทําเปนตาขายเชื่อมโยงสองมิติ (two 

dimension  grid) ได คือ มิติท่ีผูบริหารใหความสําคัญกับคน (concern  for  people)  กับมิติท่ี

ผูบริหารใหความสําคัญกับงาน (concern for production) 

  พฤติกรรมผูนําสามารถจําแนกออกได  5 แบบ คือ  1) แบบอิมโพเวอรริช (impoverish) คือ 

ผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานและคนนอย  2) แบบคันทรีคลับ (country club) คือผูนําท่ีให

ความสําคัญกับคนมากแตใหความสําคัญกับงานนอย  3) แบบทาสค (task) คือ ผูนําท่ีใหความสําคัญ

กับงานมากแตใหความสําคัญกับคนนอย  4) แบบมิดเดิล ออฟ เดอะโรด (middle  of the road) คือ 

มิติมิตรสัมพันธ 

ตํ่า สูง 

มิติกิจสัมพันธ 

สูง 
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ใหความสําคัญกับงาน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ผูนําท่ีใหความสมดุลท้ังงานและคน  5) แบบทีม (team) คือ ผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานและคน

มาก62   ดังแผนภูมิท่ี 5 

แผนภูมิท่ี 5  พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีตาขายการบริหารตามแนวคิดของเบลคและมูตัน 

ที่มา  : A.J. DuBrin, The Reengineering Survival Guide: Managing and Succeeding in the   

Changing Work-place. (Cincinnati, OH: Thomson Executive Press,1995),115. 

  จากตาขายบริหารของ เบลคและมูตัน (Blake and Mouton) ขางตนจะเห็นไดวา การมุงงาน

อยูในแกนนอน ผูนําท่ีไดคะแนน  9 คะแนนบนแกนนอนจะแสดงใหเห็นการมุงงานสูงสุด สวน

แกนตั้งเปนแกนมุงคน  ผูนําท่ีไดคะแนน 9 คะแนนแกนตั้งแสดงใหเห็นถึงการมุงคนสูงสุด และถา

ผูนําไดคะแนนต่ําท้ัง 2 แกน ยอมช้ีวาผูนํามีแนวทางการบริหารไมดี ตาขายการบริหารดังกลาว

ช้ีใหเห็นถึงพฤติกรรม 5  แบบ คือ 

                                                             

   62Robert R. Blake, and Jane S. Mouton, The New Managerial Grid (Houston : Gulf 

Publishing, Co.,1978), 10. 
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ใหความสําคัญกับคน 

  1      2       3      4       5      6      7      8      9 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

ผูนําท่ีเอาแตน้ําใจคน ผูนําแบบทํางานเปนทีม 

ผูนําแบบพบกันครึ่งทาง 

ผูนําย่ําแย ผูนําแบบเอาแตงาน 
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    1. ผูนําแบบ (1,1)เปนผูนําแสดงพฤติกรรมบริหารท่ีไมสนใจท้ังคน และไมหวังผลของ

งานบริหารงานแบบเหนื่อยๆ เฉื่อยๆ ทํางานแบบไดเทาไรเอาเทานั้น เขาทํานองทํางานแบบเชาชาม   

เย็นชาม ทํางานประจําไปเรื่อยๆ โดยไมมีจุดหมาย 

    2. ผูนําแบบ (1,9) ผูนําแบบนี้เปนผูนําแบบลูกทุง มุงท่ีจะมีสัมพันธกับบุคคลเปนใหญ

พยายามใหเพ่ือนรวมงานเกิดความพอใจสูงสุด  โดยท่ีทําใหผลผลิตของงานตํ่า  พยายามสรางความ

เปนกันเองเปนมิตรกับคนท้ังหลาย แตไมไดมุงท่ีจะเห็นผลผลิตของงานหนัก 

    3. ผูนําแบบ (9,1) ผูนําแบบนี้ แสดงพฤติกรรมการบริหารท่ีมุงใหงานสําเร็จแตอยางเดียว 

โดยไมสนใจความตองการของบุคคล เปนผูนําแบบขึ้นสมองมุงแตประสิทธิภาพของการทํางาน 

โดยไมสนใจความตองการของบุคคล  คํานึงถึงความเปนมนุษยของผูรวมงาน 

    4. ผูนําแบบ (9,9) เปนผูนําท่ีมีพฤติกรรมการบริหารท่ีมุงเนนท้ังคนและผลงาน ทํางานเปน

หมูคณะ เพ่ือนรวมงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ใหความรวมมือรวมใจ ทําใหงานประสบ

ความสําเร็จสูง ทุกฝายมีความพึงพอใจในผลงานท่ีทํา 

    5. ผูนําแบบ (5,5) เปนผูนําท่ีใหความสนใจท้ังคนและงานพอสมควร และใหความสําคัญ

แกท้ังคนและงานในระดับปานกลาง เพ่ือนรวมงานมีความพึงพอใจบาง ผลงานสําเร็จตามสมควร 

  4.พฤติกรรมผูนําท่ีใชการบริหารระบบ 4 ระบบ (system 4 management)  

  ลิเคิรท (Likert) ผูริเริ่มศึกษาแบบของความเปนผูนํา เขาไดสรางระบบ 4 ระบบ เพ่ือการ

จําแนกผูนําหลังจากไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความเปนผูนํากับองคการตางๆ แลวเขาพบวาจะมีแบบ

ความเปนผูนําส่ีแบบท่ีอาจจะแสดงไวบนแนวตอเนื่อง ตั้งแตระบบท่ี 1 ไปจนถึงระบบท่ี 4   หรือ

จากระบบเผด็จการไปจนถึงระบบการเขาไปมีสวนรวม ดังตอไปนี ้

  ระบบท่ี 1 เรียกวาระบบเผด็จการ (exploitive  authoritative) ผูบริหารมีความเช่ือม่ัน

ผูใตบังคับบัญชานอยมาก โดยเห็นไดจากขอเท็จจริงท่ีวาผูใตบังคับบัญชาไมมีสวนเกี่ยวของใน

กระบวนการตัดสินใจ ผูนําตัดสินใจคนเดียว และส่ังการลงมาตามสายงานการบังคับบัญชาให

ผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามที่ตนไดตัดสินใจไป และผูนํากําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติไว

ตายตัว  ผูนําจะใชการขมขูเม่ือมีความจําเปนและใชวิธีการลงโทษเม่ือผูใตบังคับบัญชานอยมาก 

ในทางกลับกันผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกกลัวผูบังคับบัญชา 

  ระบบท่ี 2 เรียกวาระบบเผด็จการแบบมีศิลป (benevolent  authoritative) ในระบบนี้ผูนํา

ยังคงส่ังการอยูแตผูใตบังคับบัญชาสามารถวิจารณคําส่ังไดบางผูนําจะยอมรับผูใตบังคับบัญชาให

ความคลองตัวบางอยาง ในการปฏิบัติงานแตอยางไรก็ตามถามีการตัดสินใจบางอยางของ

ผูใตบังคับบัญชา การตัดสินใจดังกลาวจะเกิดขึ้นภายในกรอบท่ีระบุไวผลตอบแทนและการลงโทษ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

 

 

บางอยางจะถูกใช ในการจูงใจผูใตบังคับบัญชาโดยท่ัวไปผูนํายอมรับผูใตบังคับบัญชาสวน

ผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวพันกับผูนําอยางระมัดระวัง  และยังคงมีความรูสึกเกรงกลัวผูนําอยู 

  ระบบท่ี 3 เรียกวาระบบการปรึกษาหารือ (consultative)  เปนระบบท่ีผูนํามีความเช่ือม่ัน 

และไววางใจผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ผูนํากําหนดเปาหมายและส่ังการภายหลังจากปรึกษาหารือกับ

ผูใตบังคับ บัญชาแลวถึงแมวาการตัดสินใจท่ีสําคัญจะกระทําโดยผูบังคับบัญชาระดับสูง  แต

ผูใตบังคับบัญชาก็สามารถตัดสินใจดวยตนเองวาจะปฏิบัติงานตอไปอยางไร การติดตอส่ือสารแบบ

สองทางจะเห็นไดชัดเจน มีความไววางใจและเชื่อม่ันบางอยางระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา 

ผลตอบแทนถูกนํามาใชจูงใจผูใตบังคับ บัญชา  ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกเปนอิสระเม่ือปรึกษา

งานกับผูนํา 

  ระบบท่ี 4 เรียกวาระบบใหเขามามีสวนรวม (participative )  เปนแบบการบริหารท่ี  ลิเคิรท 

(Likert) ใหการสนับสนุนมากท่ีสุด  การกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจเรื่องตางๆ   ท่ีเกี่ยวของ

กับงานจะกระทําโดยกลุมผูนําใหความเช่ือม่ัน และความไววางใจผูใตบังคับบัญชาอยางเต็มท่ี การ

ติดตอส่ือสารไมเพียงแตจากบนลงลาง (downward communication) มีการติดตอส่ือสารจากลางขึ้น

บน (upward  communication) รวมทั้งการติดตอส่ือสารตามแนวนอน (horizontal  communication) 

ระหวางเพ่ือนรวมงานท่ีอยูในระดับเดียวกันดวย ในการจูงใจผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาพวกเขา

มีความสําคัญความเกี่ยวพันระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชาเปนไปอยางตรงไปตรงมาภายใน

บรรยากาศของความเปนมิตรภาพ63 

  ผลจากการศึกษาของลิเคิรท(Likert) พบวางานขององคการท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา มีผูนําท่ีใช

แบบของการบริหารระบบท่ี 1 และระบบที่ 2 ในทางตรงกันขามงานขององคการท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง ผูนําในองคการจะใชแบบภาวะผูนําแบบปรึกษาหารือหรือใหเขามามีสวนรวมตามระบบท่ี 3 

และระบบที่ 4 64  ดังนั้น เขาจึงเช่ือวาการบริหารระบบท่ี  4  เปนระบบการบริหารท่ีดีท่ีสุด 

  กลาวโดยสรุปผลงานของ  ลิเคิรท (Likert) แสดงใหเห็นวาผูนําแตละคนจะมีแบบของภาวะ

ผูนําแตกตางกันออกไป โดยเริ่มตั้งแตผูนําแบบเผด็จการไปจนถึงผูนําแบบใหเขามามีสวนรวมบน

แนวตอเนื่องจากซายไปขวา  อยางไรก็ตามจากการศึกษาปรากฏวาผูนําสวนใหญจะไมเปนแบบ

เผด็จการหรือแบบใหเขามามีสวนรวมอยางใดอยางหนึ่งเต็มท่ี 

 

                                                             

  63Rensis Likert, New Pattern of Management (New York :McGraw-Hill Book,1961),223. 

  64Rensis Likert, The Human Organization.: Its Management Value (New York : 

McGraw-Hill,1967),29-36. 
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ทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมาย (Path-Goal  Theory)  

  รูปแบบผูนําท่ีเรียกวา ทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมาย (Path-Goal  Theory) ซ่ึงเปนทฤษฎีความ

คาดหวัง (expectancy  theory) ในเรื่องการจูงใจในการทํางาน ทฤษฎีนี้เช่ือวาผูนําจะตองสราง

คานิยมหรือใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางไว อีวานส  

ไดแบงผูนําออกเปน  4 แบบ65 คือ 

  1. ผูนําแบบช้ีนํา (Directive leader  behavior) ผูนําแบบนี้จะใหผูใตบังคับบัญชาไดรูถึงส่ิงท่ี

ตัวเองคาดหวัง มีการกําหนดแนวทางและช้ีนํา  และมีการกําหนดตารางการทํางาน 

  2. ผูนําแบบสนับสนุน (Supportive  leader  behavior) ผูนําแบบนี้จะใหความเปนมิตรมีการ

จัดสวัสดิการแกผูใตบังคับบัญชา และใหความเปนธรรมกับทุกคน 

  3. ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative  leader  behavior)  ผูนําแบบนี้จะใหคําปรึกษาท่ีดีแก

ผูใตบังคับบัญชาและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  4. ผูนําแบบมุงความสําเร็จ (Achievement-oriented  leader) ผูนําแบบนี้จะตั้งเปาหมายท่ีทา

ทายไวและคาดหวังวาผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติงานไดในระดับสูง รวมท้ังใหความเช่ือม่ันใน

ความสามารถของผูใตบังคับบัญชาอีกดวย 

  นอกจากนั้นทฤษฎียังเช่ือวา  ผูนําจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูนําไปตามสถานการณท่ี

แตกตางกันไป โดยมีปจจัยสถานการณท่ีสําคัญ 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผูใตบังคับบัญชาและปจจัย

ดานสภาพแวดลอม 

  1. ปจจัยดานผูใตบังคับบัญชา ไดแก การรับรูในเรื่องความสามารถของตัวเองและการ

ควบคุมสถานการณดวยตัวเอง  หากผูใตบังคับบัญชารับรูวาตัวเองไรความสามารถ  เขาจะตองการ

ผูนําแบบช้ีนํา  แตหากเขารับรูวาตัวเองมีความสามารถสูง  เขาจะไมตองการผูนําแบบช้ีนําเลย  

สําหรับการควบคุมสถานการณดวยตัวเองนั้นก็คือ  บุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น บุคคลท่ีมี

ความสามารถสูงเขาจะตองการผูนําแบบมีสวนรวม  และบุคคลท่ีมีความเช่ือถือในเรื่องโชคชะตา

หรือเคราะหกรรม เขาจะตองการผูนําแบบช้ีนํา 

    2. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก โครงสรางของงาน หากโครงสรางของงานแนนอนจะ

ไมตองการผูนําแบบช้ีนํา  แตหากโครงสรางของงานไมแนนอน จะตองการผูนําแบบช้ีนํา  สวน

ระบบอํานาจหนาท่ีอยางเปนทางการนั้น หากมีลักษณะอํานาจหนาท่ีท่ีเปนทางการสูงขึ้น ผูใตบังคับ 

บัญชาจะยอมรับผูนําแบบช้ีนํานอยลง สําหรับลักษณะของกลุมงานจะมีผลตอรูปแบบผูนําท่ี

                                                             

  65Martin G. Evans, “The Effect of Supervisory  on  the Path-Goal Relationship,” Journal 

of  Contemporary  Business 7,1 (Autumn12):81-98. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

 

เหมาะสม กลาวคือหากกลุมงานมีการชวยเหลือสนับสนุนและพอใจซ่ึงกันและกัน เขาจะไมตองการ

ผูนําแบบสนับสนุนแตหากกลุมไมชวยเหลือสนับสนุนและไมพอใจซ่ึงกันและกัน  เขาจะตองการ

ผูนําแบบสนับสนุน  ดังแผนภูมิท่ี 6 

แผนภูมิท่ี 6  Martin G. Evans, “The Effect  of  Supervisory  on  the Path-Goal Relationship,”  

  Journal of  Contemporary  Business 7,1 (Autumn12) : 81-98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :ทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมายของ Martin G. Evans, “The Effect of Supervisory  on  the Path-

Goal Relationship,” Journal of  Contemporary  Business 7,1 (Autumn12) : 81-98. 

  จากทฤษฎีภาวะผูนําท่ีวิวัฒนาการมาในแตละยุคจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวาไมมีภาวะ

ผูนําท่ีดีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในทุกสถานการณผูนําแบบหนึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพในเวลาสถานท่ี

หรือสถานการณหนึ่ง ถาเปล่ียนสถานการณไป แบบของผูนําอาจใชไมไดผล ในปจจุบัน ทฤษฎี

เกี่ยวกับภาวะผูนําจึงใหความสําคัญกับสถานการณแทนท่ียึดถืออยูกับแบบของผูนําท่ีประสิทธิภาพ

เพียงประการเดียว แตวา ทฤษฎีคุณลักษณะจะหมดความสําคัญ  เพราะภาวะผูนํามีประสิทธิภาพจะ

เกิดขึ้นไดมิใชเพียงเพราะการเลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง ของการนํามาเพ่ือบริหารงานแตท้ังนี้ก็มิได

หมายความวา ทฤษฎีคุณลักษณะจะหมดความสําคัญ เพราะภาวะผูนํามีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได

มิใชเพียงเพราะการเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งของการนํามาเพ่ือบริหารงานแตประการเดียว แต

 
ผูใตบังคับบัญชา 

การรับรูถึงความสามารถของตนเองการ

ควบคุมสถานการณดวยตนเอง 

   สภาพแวดลอม 

-โครงสรางของงาน 

-ระบบอํานาจหนาท่ีอยางเปนทางการ 

-กลุมงาน 

รูปแบบผูนํา 

ช้ีนํา 

สนับสนุน 

มีสวนรวม 

มุงความสําเร็จ 

การจูงใจในการ 

ปฏิบัติงานของ 

ผูใตบังคับบัญชา 
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คุณลักษณะพิเศษหรือคุณลักษณะท่ีดีของผูนําจะสงผลใหการใชภาวะผูนํ าแตละแบบ                      

มีประสิทธิภาพสูงไปดวย  ดังนั้น  ถาจะพิจารณาแลวภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพคือ  การมี

คุณลักษณะทางดานกาย อารมณ  สติปญญาและสังคมท่ีพิเศษกวาปกติ  เม่ือเสริมดวยการศึกษา

เรียนรูและพัฒนาภาวะผูนํา ยอมสงใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในสภาพการณ

จริงๆ  แลวภาวะผูนํากับผูบริหารเปนส่ิงท่ีแยกกันไมออก  ผูบริหารหรือผูนําในองคการสวนใหญจะ

ไมมีความแตกตางกันมากในดานการบริหารงาน  แตจะแตกตางกันอยางเห็นไดชัดในผลของงาน  

ซ่ึงผลงานขององคการหรือโรงเรียนเกิดจากการดําเนินงานของผูบริหารนั้นเอง 

  

ผูบริหารโรงเรียนกับภาวะผูนํา 

  ผูบริหารโรงเรียนตองทําหนาท่ีเปนผูนํา กลาวคือ ตองเปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและ

เปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน การแสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอความรูสึก

นึกคิดของครูและนักเรยีนดวย ดังนั้น  ถาผูบริหารรูสึกวาผูบริหารมีความบริสุทธ์ิในการทํางานและ

เปนตัวอยางท่ีดีแกผูอ่ืนในเร่ืองตางๆ  จะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี รวมมือรวมใจในการ

ทํางานซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามจุดประสงค ซ่ึงสต็อกดิลล (Stogdill) ได

กลาวไววาผูนําหรือผูบริหารซ่ึงบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะมีพฤติกรรมผูนําสูงมุง

ความสัมพันธ66   สวนธอมปสัน (Thompson) ไดกลาวไววา การท่ีผูบริหารจะมีพฤติกรรมแบบใด

นั้นขึ้นอยูกับคุณลักษณะสวนตัวท่ีติดตัวมาโดยกําเนิดหรืออาจฝกอบรมใหเกิดขึ้นได67 

 

การใชภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียน 

  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําท่ีรับผิดชอบงานของโรงเรียนท้ังหมด ดังนั้น การเปนผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสําคัญยิ่งในอันท่ีจะชวยใหการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเปนผูนํานั้นปกติแลวจะประกอบไดดวยการนําและการบริหาร

ภารกิจดวยการนําเปนความรับผิดชอบในการสนองความตองการของบุคคลและการเปล่ียนแปลง

หรือนวัตกรรม สวนภารกิจดานการบริหารเปนการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนรวมท้ัง

โปรแกรมการเรียนการสอน และการรักษาหรือปอง กันใหหนวยงานดํารงตอไปดวยการ

                                                             

   66Ralph M. Stogdill, “Personal Factors Associated with Leadership,”  Survey  of  

Literature In Leadership (Maryland: Pennguin Book, 1969),396.  

   67Herbert A. Simon, Donald W. Smithburge, and Victor A. Thompson, Public 

Administration (New York: Knopf, 1950),103.  
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ประสานงานขจัดปญหาและประเมินผลงาน ฉะนั้น ในการทํางานของผูบริหารจึงตองใชภาวะผูนํา

เปนเครื่องมือชักจูงใหผูรวมงานมีความคิดเห็น และปฏิบัติตามความตองการของตนโดยอาศัย

สถานการณแวดลอมขณะนั้นเขาชวยเหลือ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอสภาพแวดลอม จะเปน

เครื่องมือช้ีใหเห็นวา ผูนํานั้นมีคุณสมบัติของความเปนผูนํามากนอยเพียงใด ท้ังนี้ขึ้นกับการทํางาน

ของผูนําในฐานะผูบริหารท่ีฉลาดและมีไหวพริบในการใหงานท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความ

สนใจและความ สามารถของแตละบุคคล นอกจากนี้งานท่ีมอบหมายควรเปนงานท่ีทาทายและมี

ความสําคัญตอผูใตบังคับ บัญชา เพ่ือใหเกิดความสนใจในงาน ทําใหเกิดความคิด ความเต็มใจ และ

กระตือรือรน ท่ีจะขยายขีดความสามารถของตัวเอง  เพ่ือเปนผูพิชิตในงานท่ีมอบหมายนั้น 

 

ความพึงพอใจของครู 

  การทํางานหรือองคประกอบของการดําเนินงานตางๆ หากผูบริหารหรือผูนํา ตองการท่ีจะ

ใหงานนั้นๆ สําเร็จไปดวยดี ซ่ึงมีการรวมมือในการปฏิบัติอยางเขมแข็ง ตองอาศัยท้ังแรงกายและ

แรงใจอยางเต็มความสามารถของผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาตามทฤษฎีของล็อค (Locke) ให

องคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงาน มี 9 องคประกอบ คือ 

  1. ตัวงาน (work) ไดแก ความนาสนใจของงาน ความยากงายของงาน โอกาสเรียนรูหรือ

ศึกษางาน โอกาสท่ีจะทํางานสําเร็จ การควบคุมการกําหนดและวิธีการทํางาน 

  2. เงินเดือน (pay) ไดแก จํานวนเงินท่ีไดรับ ความเทาเทียมและความยุติธรรมในการจาย

เงินเดือนของหนวยงาน 

  3. การเล่ือนตําแหนง (promotions) ไดแก โอกาสในการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้นความ

ยุติธรรมในการเล่ือนตําแหนงของหนวยงานและหลักการในการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 

  4. การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) ไดแก การไดรับคํายกยองชมเชยในผลสําเร็จ

ของงาน ความเชื่อม่ันในผลงาน 

  5. ผลประโยชนเกื้อกูล  (benefits)  ไดแก บําเหน็จบํานาญตอบแทน  สวัสดิการการ

รักษาพยาบาล คาใชจายระหวางการลา วันหยุดประจําป 

  6. สภาพการทํางาน (working conditions) ไดแก ช่ัวโมงการทํางาน ชวงเวลาพักเครื่องมือ

เครื่องใชในการทํางาน อุณหภูมิ การถายเทอากาศ ความช้ืน ท่ีตั้งและรูปแบบ การกอสรางอาคาร

สถานท่ีทํางาน 
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  7. การนิเทศงาน (supervision) ไดแก รูปแบบและเทคนิคในการนิเทศงาน การใหคุณให

โทษ ความมีมนุษยสัมพันธ และทักษะในดานการบริหารงานของผูนิเทศ 

  8. เพ่ือนรวมงาน (co-workers) ไดแก ความรูความสามารถของเพื่อนรวมงานการชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกันและความมีมิตรภาพอันดีตอกัน 

  9. หนวยงานและการจัดการ (company and management) ไดแก ความเอาใจใสบุคลากรใน

หนวยงาน นโยบาย การบริหารของหนวยงาน68 

  จากความเห็นของนักวิชาการท่ีกลาวมาแลว พอจะสรุปไดวา ความพึงพอใจในงานขึ้นอยู

กับองคประกอบท่ีเปนปจจัยหรือส่ิงจูงใจตางๆ ท่ีมีอยูในหนวยงาน ถาบุคคลไดรับการตอบสนอง

ในปจจัยเหลานี้ไดอยางพอดี บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถปฏิบัติงานดวยความช่ืน

ชอบ เต็มใจ และผลการปฏิบัติงานยอมมีประสิทธิผล การบริหารงานจะมีประสิทธิภาพสูงดวย ไดมี

ผูใหความหมายและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไวหลายทาน แตสวนใหญแลวมีความ

คิดเห็นใกลเคียงหรือสอดคลองกัน 

  แอบเปลไวท (Applewhite) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง ความสุข ความ

สบายใจ ท่ีไดจากสภาพท่ีทํางาน ความสุขจากการทํางานรวมกันกับเพ่ือนรวมงานทัศนคติท่ีดีตอ

งานและความพึงพอใจกับรายไดขององคการ69 

  สเตราส และเซยเลส (Strauss and Sayless) ไดกลาววา ความพึงพอใจในงานเปนความรูสึก

พอใจในงานท่ีทํา และเต็มท่ีจะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ บุคคลจะรูสึก

พอใจในงานท่ีทํา ตอเม่ืองานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนท้ังดานวัตถุและจิตใจและสามารถ

ตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลได70 

                                                             

  68Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” Handbook of Industrial 

and Organizational Psychology (Chicago: Rand McNally,1976),1302.  

  69P.B. Applewhite, Organizational Behavior (New York : Pentice – Hall,1985),8.  

  70G. Strauss, and  Personnel  L.R. Sayles, The Human Problem of  Management (New 

York: Prentice-Hall.1987),119-121.  
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  บลูม และเนเลอร (Blum and Naylor) กลาวไววา ความพึงพอใจในการทํางานเปนทัศนคติ

ตางๆ ซ่ึงไดผลมาจากงานและปจจัยแวดลอม เชน คาจาง สถานภาพ โอกาสกาวหนาในการทํางาน 

ความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา และความเหมาะสมของปริมาณงาน71 

  ลูทัน (Luthans) ไดใหความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลรวมของ

องคประกอบตางๆ ซ่ึงสนองความตองการและเปนศักยภาพท่ีเจริญขึ้น เปนทัศนคติแฝงอยู72 

  

ความหมายของความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจ นักวิชาการหลายทานจึงใหคํานิยามของความพึงพอใจไวอยางสอดคลองกัน

วา “ความพึงพอใจ” หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมาย

ปลายทาง ความตองการแรงจูงใจในการทํางาน จึงเปนความพยายามของบุคคลในการทํางานให

เจริญกาวหนา เม่ือมนุษยมีส่ิงเหลานี้จะทําใหมนุษยทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สวนปจจัย

บํารุงรักษา ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวปอนกันไมใหมนุษยเกิดความไมพอใจในงานนั้น เม่ือใดท่ีบุคคล

ไดรับการตอบสนองปจจัยชนิดนี้อยางเพียงพอแลว ความไมพึงพอใจจะหมดไป แตไมได

หมายความวา ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือปจจัยจูงใจไดรับการตอบสนอง 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งถามนุษยไดรับปจจัยปองกันรักษาเพียงพอไมไดหมายความวา มนุษยจะทํางาน

อยางเต็มความสามารถ การจะทํางานเต็มหรือไมเต็มความสามารถ อยูท่ีไดรับการตอบสนองปจจัย

จูงใจเทานั้น วิธีการและกิจกรรมหลายประการท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางความพึงพอใจใน

งานใหเกิดขึ้น ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้

  1. ความม่ันคงปลอดภัยและความสะดวกสบาย บุคคลทุกคนในองคการตองการมาตรฐาน

การครองชีพท่ีดี มีความม่ันคงปลอดภัย มีความสะดวกสบายพอสมควรตองการปจจัยส่ี ไมตองวิตก

กังวลในเรื่องการเงิน การมีสภาพเปนพนักงานถาวร การใหคารักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวยและการมี

ประกันสุขภาพ ส่ิงเหลานี้ยอมทําใหคนทํางานไมตองดิ้นรน ทํางานดวยความสุข และมีความพอใจ

ในงาน 

                                                             

  71M.L. Blum, and J.C. Naylor, Organizational Behavior (New York: Perntice-

Hall,1989),364.  

  72Fred Luthan, Organizational Behavior, 2nd ed. (Tokyo: McGraw – Hill, 

Kagakusha,1997),143.  
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  2. สภาพการทํางานท่ีนาช่ืนชมยินดี คุณภาพของสถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอมท่ีดี เชน 

มีการจัดบริเวณรมรื่น เครื่องใชในสํานักงานตางๆ ทันสมัย เปนตน ผอนคลายมีกําลังใจและความ

กระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น 

  3. ความรูสึกเปนเจาของ ถาพนักงานมีความรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของกิจการ เขาจะ

ผลิตส่ิงของอยางดี มีความระมัดระวังเหมือนกับส่ิงนั้นเปนของของตัวเอง องคการควรสรางใหทุก

คนมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุมดวยหลายๆ วิธี เชน รวมกัน เปนตน ส่ิงเหลานี้จะเสริมสราง

ความรับผิดชอบงานและความรูสึกเปนเจาของกิจการตลอดจนความเปนกันเองในกลุมใหมากย่ิงขึ้น 

  4. การปฏิบัติตอกันอยางเท่ียงธรรม ถาผูบังคับบัญชามีการเลนพรรคเลนพวกหรือมีการจาย

คาตอบแทน มีการเล่ือนขั้น เล่ือนเงินเดือน มีการแจกงานตางๆ ท่ีเหล่ือมลํ้ากันจะทําใหพนักงานเกิด

ความรูสึกไมพอใจ มีการแบงแยกตัวเองออกจากกลุม ไมยอมทํางานกับกลุมเปนการสรางความรูสึก

ในแงท่ีขาดความเท่ียงธรรม 

  5. ความรูสึกสําเร็จผล พนักงานทุกคนตองการใหงานของตนเองสัมฤทธิผลตองการรูวาเขา

มีความสามารถและไดชวยเหลือองคการอยางแทจริง ทําใหงานสวนรวมเจริญกาวหนา ความรูสึก

เชนนี้จะทําใหพนักงานเกิดความภูมิใจ และพอใจในผลงานความรูสึกดังกลาวไดแก การเกิดความ

เช่ือม่ันในความสามารถของตนเองท่ีทํางานประสบความสําเร็จ ความรูสึกวาตนกําลังชวยเหลือ

ชุมชนหรือสังคมดวยงานท่ีทํา และความรูสึกวาตนกําลังเจริญรุงเรืองจากความรูสึกประสพ

ความสําเร็จนี้ พนักงานควรจะไดรับการสงเสริมการเล่ือนฐานะในตําแหนงหนาท่ีการงานดวยการ

พิจารณาผลงานดวยความยุติธรรมตามระบบคุณธรรม (merit system) 

  6. ความรูสึกวามีความสําคัญ ทุกคนยอมปรารถนาท่ีจะไดรับการยอมรับหรือตระหนักใน

คุณคาวามีความสําคัญ ตองการยอมรับวางานของเขาไดผลดี ตองการคําชมเชยส่ิงเหลานี้เปนส่ิง

กระตุนใหเขาเกิดความพอใจในงาน การใหความรูสึกวามีความสําคัญนั้นอาจกระทําไดหลายอยาง 

เชน รับฟงความคิดเห็นหรือการขอคําปรึกษาหารือ การใหเกียรติยกยองผลงานดีเดน เปนตน 

  7. การมีสวนรวมในงานนโยบาย การกําหนดนโยบายรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูง

และพนักงานจะชวยเสริมสรางความรูสึกพอใจในงานมากขึ้น  เพราะแสดงถึงความเปน

ประชาธิปไตยท่ีผูใหญฟงเสียงผูนอย การเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเปนการสนอง

แรงผลักดันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีตองการความเปนอิสระ มีเสรีในการแสดงออก ซ่ึงการกระทําและ

ความตองการใหเห็นถึงความสําคัญของตนเอง ถาหากส่ิงใดก็ตามท่ีเกิดจากกลุม ทุกคนในกลุม

จะตองรับผิดชอบและเกี่ยวของดวยในอันท่ีจะทําใหส่ิงนั้นบรรลุผลสําเร็จ 

  8. การนับถือตนเอง การท่ีพนักงานจะเกิดความพึงพอใจในงานอยางเต็มท่ีนั้นงานนั้น

จะตองชวยใหคนทํางานรูสึกเคารพนับถือตนเอง โดยทุกคนจะตองเขาไปมีสวนรวมในงานดวย
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ความรูสึกเทาเทียมกันกับผูอ่ืน เขาจะไมรูสึกเคารพตนเอง หากเขาถูกติวามีปมดอยการทํางานท่ีมี

วินัยในตนเองและมีการนําตนเอง กฎ เกณฑขอบังคับตางๆ ก็มีนอยลงได73 

 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก (Two – Factor Theory) 

  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzberg) ไดศึกษาจากนักบัญชีและวิศวกร  เฮอรซเบิรก

มุงความสนใจท่ีองคประกอบ 2 ชุด ดวยกัน คือ องคประกอบความพึงพอใจและไมพึงพอใจ จาก

การศึกษาพบวาองคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความสุขในการทํางานมีอยู 2 ประการดังนี้ 

  1. องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ (motivative factor) มีอยู 6 ประการ คือ 

       1.1 ความสําเร็จของงาน (achievement) หมายถึง ทํางานไดเสร็จส้ินและประสบ

ผลสําเร็จอยางดี เม่ืองานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจ และปลาบปล้ืมในผลสําเร็จของ

งานนั้น 

       1.2 การไดรับการยอมรับ  ( recognition)  หมายถึง  การยอมรับนับถือไมวาจาก

ผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูขอรับคําปรึกษาหารือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้จะอยูใน

รูปแบบของการยกยอง ชมเชย หรือการยอมรับในความรูความสามารถ 

       1.3 ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง งานท่ีนาสนใจ งานท่ีตองอาศัยความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ทาทาย หรือเปนงานท่ีสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 

       1.4 ความรับผิดชอบ (resgonsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการท่ีไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบและมีอํานาจในงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

       1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (advancement) หมายถึง การไดรับเล่ือนขั้นเล่ือน

ตําแหนงใหสูงขึ้น การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม 

       1.6 โอกาสท่ีจะไดรับความเจริญรุงเรือง (Possibility of growth) หมายถึง โอกาสท่ีจะ

ไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนงและประสบความรุงเรืองในอาชีพ รวมท้ังโอกาสท่ีจะไดรับการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพและมีความชํานาญขึ้น 

  2. องคประกอบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน เรียกวา องคประกอบค้ําจุน (Hygiene 

factor) มี 10 อยาง คือ 

       2.1 เงินเดือน (salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนท่ีนาพอใจของ

บุคลากรในหนวยงาน 

                                                             

  73ยงยุทธ  เกษสาคร ,  ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม , พิมพครั้ง ท่ี 9 (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ: เอส แอนด จี กราฟฟค, 2551),117-119. 
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       2.2 โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต (possible of growth) หมายถึง โอกาสท่ี

จะไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

       2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (interpersonal relation – subordinate) หมายถึง  

การท่ีบุคคลสามารถทํางานรวมกนั มีความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา 

       2.4 ฐานะของอาชีพ (status) หมายถึง  อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับของสังคม มีเกียรติ มี

ศักดิ์ศร ี

       2.5 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (superior) หมายถึง  การติดตอสัมพันธท่ีดีตอกัน  

ตลอดจนความสามารถทํางานรวมกันและความเขาใจซ่ึงกันและกัน ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคล

ท่ัวไป 

       2.6 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (interpersonal relation – peers) หมายถึง  การติดตอ

สัมพันธท่ีดีตอกันระหวางเพ่ือนดวยกน 

       2.7 เทคนิคการนิเทศ (supervision technique) หมายถึง  ความสามารถของผูบังคับบัญชา

ในการดําเนินงาน หรือการยึดหลักความยุติธรรมในการบริหาร 

       2.8 นโยบายและการบริหาร (policy and administration) หมายถึง  การจัดการ 

(management)  การบริหารงานขององคการและการติดตอส่ือสารในองคการ 

       2.9 สภาพการทํางาน (working condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน 

แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการทํางานและส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณเครื่องมือตาง  ๆ

       2.10 ความเปนอยูสวนตัว (personal life) หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความ

ม่ันคงในงาน ความย่ังยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ 

  องคประกอบท้ัง 2  ดานนี้ เปนความตองการของคนงาน เพราะเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

และองคประกอบค้ําจุนเปนตัวกระตุนใหเกิดความสุข  เม่ือบุคคลไดรับการตอบสนองท้ังสองดาน 

คนจะเกิดความพึงพอใจ (job satisfaction)74 

 

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว 

  มาสโลว (Maslow) ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (need – hierarchy theory) เปน

ทฤษฎีการจูงใจท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวตั้งอยูบนสมมติฐาน 

                                                             

  74Frederick Herzberg, The Motivation – Hygiene Concept  and  Problem of Manpower : 

Personnel  Administration (Cleverland : World Publishing, 1964),113-115. 
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ท่ีวามนุษยมีความตองการอยูเสมอ ไมมีท่ีส้ินสุด ความตองการมีลําดับขั้นตามความสําคัญ ซ่ึงมี

ขั้นตอนของความตองการดังนี ้

  1.ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานและจําเปน

ท่ีสุดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย เปนความตองการท่ีจะตองไดรับการตอบสนองกอนความ

ตองการอ่ืนๆ  ไดแก อาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย เปนตน 

  2.ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เม่ือความตองการดานรางกายไดรับการ

ตอบสนอง มนุษยก็จะเกิดความคุมครอง การไดอยูในสังคมท่ีเปนระเบียบ มีกฎหมายท่ีจะชวย

คุมครองใหพนอันตรายตางๆ 

  3.ความตองการดานสังคม (social needs) เปนความตองการมีมิตรสัมพันธกับบุคคลท่ัวๆ 

ไป ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก ไดมีสวนรวมในสังคม 

  4.ความตองการความภาคภูมิใจในตนเอง (esteem needs) เปนความตองการยกยองเคารพ

นับถือจากคนในสังคม รวมถึงความเช่ือม่ันในตนเอง ความสําเร็จ ความสามารถ ความเปนอิสระ 

และเสรีภาพ 

  5.ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จในชีวิตหรือความนึกคิด (the needs for self- 

actualization) มนุษยจะเกิดความตองการอยากจะเปนในส่ิงท่ีตนอยากเปน75 

 

ทฤษฎีการจูงใจของวรูม (Expectancy theory) 

  วรูม (Vroom) ไดเสนอแนวคิดเรื่องการจูงใจวา เปนผลของความมากนอยของบุคคลท่ีมี

ความตองการตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งและการคาดคะเนของบุคคลนั้นตอความนาจะเปนของการกระทําท่ี

จะนําไปสูส่ิงนั้น ดังนั้น รูปแบบของการจูงใจตามทฤษฎีนี้จึงประกอบดวยความพอใจ (valence) 

และความคาดหมาย (expectancy) ซ่ึงจะเปนตัวท่ีทําใหเกิดการจูงใจและผลลัพธ (out come) 

  ความพอใจ (valence) หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลท่ีมีตอผลลัพธอยางหนึ่งซ่ึง

เกี่ยวกับผลลัพธอีกอยางหนึ่ง เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลแตละคน ซ่ึงถูกกําหนดดวยประสบการณ 

                                                             

  75A. H. Maslow, Motivation and Personality,2nd ed. (New York : Harper & Rows 

Publishers,1970),121. 
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  ความคาดหมาย (expectancy) หมายถึง ความเช่ือวาการกระทําท่ีแสดงออกมานั้นจะทําให

ไดผลลัพธเปนพิเศษ 

  ผลลัพธ (out comes) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการกระทําท่ีไดรับการกระตุนและจูงใจการใช

ทฤษฎีนี้ในการจูงใจบุคลากรในหนวยงานใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน76 

 การสรางความพึงพอใจในงานใหกับทีมงาน จะสงผลใหการปฏิบัติงานตางๆ สําเร็จลุลวง

ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีหลาย

ประการท้ังปจจัยภายในและภายนอก เชน ความกาวหนาของงาน ความสําเร็จของงาน การเล่ือนขึ้น

เงินเดือน ความรูสึกม่ันคงในหนาท่ีการงาน และความเปนอยูการส่ือสารและความเขาใจระหวาง

ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน เม่ือบุคคลมีความพึงพอใจในงาน จะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 

เต็มกําลังความรู ความสามารถ สงผลใหไดผลงานท่ีดี และมีประสิทธิภาพ สงผลใหบุคคลเกิดความ

ภาคภูมิใจในผลงาน77  

 

วิธีการตรวจสอบความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจของบารนารด (Barnard) อางใน  ยงยุทธ เกษสาคร “ภาวะผูนําและการ

ทํางานเปนทีม”  ไดกลาวถึงส่ิงจูงใจซ่ึงหนวยงานหรือผูบริหารในหนวยงานจะใชเปนส่ิงกระตุนให

เกิดความพึงพอใจในงานไว 8 ประการ คือ 

  1. ความพึงพอใจท่ีเปนวัตถุ ไดแก เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายที่จะใหแกผูปฏิบัติงาน 

เปนการตอบแทน หรอืเปนรางวัลท่ีเขาไดปฏิบัติงานแกหนวยงานมาแลวเปนอยางด ี

  2. ความพึงพอใจท่ีเปนโอกาสของแตละบุคคลซ่ึงมิใชวัตถุ เชน เกียรติ ตําแหนง การใช

สิทธิพิเศษ เปนตน 

  3. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง สภาพแวดลอม ไดแก สถานท่ีทํางานเครื่องมือ

เครื่องใชของหนวยงาน 

  4. ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหนวยงานท่ีจะสนองความตองการ

ของบุคคลในดานความภูมิใจท่ีไดแสดงฝมือ ความรู เทาเทียมกัน การไดมีโอกาสชวยเหลือ

ครอบครัวของตนและผูอ่ืน รวมทั้งการไดแสดงความภักดีตอหนวยงาน 

                                                             

  76Victor H. Vroom, Work and Motivation (New York: John Wiley & Sons,inc., 1964),17.  

  77ยงยุทธ   เกษสาคร ,ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม ,  พิมพครั้ง ท่ี  9 (กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพ: เอส แอนด จี กราฟฟค, 2551),129-132. 
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  5. ความดึงดูดใจทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตรกับผูรวมงานในหนวยงาน ซ่ึง

ถามีความสัมพันธท่ีเปนไปดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจในหนวยงาน 

  6. การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการและทัศนะคติของบุคคล หมายถึง การ

ปรับปรุงตําแหนงใหเหมาะสมกับความสามารถของบุคคลซ่ึงมีความสามารถแตกตางกัน 

  7. สภาพการอยูรวมกัน หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลในดานสังคม หรือ ความม่ันคง

ทางสังคม ซ่ึงจะทําใหบุคคลรูสึกมีหลักประกัน มีความม่ันคงในการทํางาน 

  8. มีโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในงานอยางกวางขวาง หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรไดมี

สวนรวมงาน เปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งของหนวยงาน มีความรูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงาน และ

มีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

  ธรรมชาติของความพึงพอใจในงาน เปนความชอบหรือไมชอบท่ีพนักงานมีตองานท่ีปฏิบัติ

เปนประจํา เปนความสอดคลองกันระหวางความคาดหวังของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานและส่ิงท่ีเขา

ไดรับจากงาน ความพึงพอใจของงานอาจจะเปนคนพึงพอใจท่ีเขาไดรับจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง นอกจากนี้ความพึงพอใจในงานเปนสวนหนึ่งของความพึงพอใจในชีวิต

เพราะงานมีผลตอความรูสึกของบุคคล โดยความพึงพอใจในงานนี้ เปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได 

  ดังนั้น จึงกลาวไดวา ความพึงพอใจในงานเปนผลความรูสึกในดานบวกในสภาพรวมๆ ท่ี

เอกบุคคลมีตองานของตนเอง และเม่ือพูดวาเอกบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในงานสูงจะหมายความวา 

โดยท่ัวๆ ไปแลว เอกบุคคลจะมีความช่ืนชอบและช่ืนชม เห็นคุณคางานของตนเองสูงและมี

ความรูสึกทางบวกตองาน ซ่ึงองคประกอบตางๆ ท่ีทําใหบุคคลมีความรูสึกทางดานบวกและดานลบ

เกี่ยวกับงานของบุคคล78 

 

ลักษณะที่แสดงความพึงพอใจของครูที่ดี 

  ทฤษฎีความคาดหวังของ วูรม (Vroom’s Expectancy Theory) ความคาดหวังของมนุษยเรา

นั้นเปนแรงกระตุนภายในของบุคคลท่ีทําใหมนุษยพยายามท่ีจะทําในส่ิงท่ีทําใหตนเองไดรับ

ความสําเร็จสมหวังตามท่ีตองการ ความคาดหวังเปรียบเสมือนความตองการท่ียังไมไดรับการ

ตอบสนอง มนุษยตองการท่ีจะตอบสนองความคาดหวังของตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังนี้ 

                                                             

  78ยงยุทธ  เกษสาคร ,  ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม , พิมพครั้ง ท่ี 9 (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ: เอส แอนด จี กราฟฟค, 2551),120-121. 
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พิจารณาผลกระทบท่ีปฏิสัมพันธระหวางความสามารถของบุคคลกับปจจัยการบริหารองคการ ท่ีมี

ผลกระทบตอการจูงใจเม่ือคํานึงถึงองคประกอบท่ีมีอยู 2 ประการ คือ 

  1. ส่ิงท่ีกําหนดในการปฏิบัติงาน (Determinant of performance) ทฤษฎีความคาดหวังมี

สมมติฐานของส่ิงท่ีกําหนดการปฏิบัติงานโดยท่ัวๆ ไป มีส่ิงท่ีตองนํามาพิจารณา คือ 

    1.1 ระดับความจูงใจ (level of motivation) บุคคลมีระดับของความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน

ระหวางบุคคล กลาวคือ บุคคลท่ีมีระดับความพึงพอใจมากยอมปฏิบัติงานมากกวาบุคคลท่ีมีความ

พึงพอใจอยูในระดับนอยหรือระดับต่ํา 

    1.2 ความสามารถและบุคลิกภาพ  (ability and personality) การปฏิบัติงานนั้น 

ความสามารถและบุคลิกภาพของบุคคลเปนส่ิงสําคัญ ถาหากวาบุคคลไมมีความสามารถในการ

ทํางานและมีบุคลิกภาพไมเหมาะสมกับงานนั้นแลว บุคคลยอมท่ีจะไมประสบความสําเร็จจากการ

ทํางาน 

    1.3 การรับรูบทบาท (role perception) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูวา ตนเองกําลังทําอะไร

อยู มีความเขาใจตองานมากนอยเพียงใด การทํางานตองทําอยางไร ถาหากวาบุคคลมีการรับรู

บทบาทของตนเปนอยางดี การปฏิบัติงานก็จะบังเกิดความพึงพอใจซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีดี

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2. ส่ิงท่ีกําหนดความจูงใจ (Determinant of motivation) นักทฤษฎีความคาดหวังไดใหความ

สนใจตอความพึงพอใจท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงความพึงพอใจจะนําไปสูการปฏิบัติงานหรือ

ความพยายามในการทํางาน ความคาดหวังเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับผลตอบแทนในอนาคต และได

กําหนดคุณคาผลตอบแทนท่ีบุคคลจะไดรับวาใหผลตอบแทนคุมคามากนอยเพียงใด  ความคาดหวัง 

(Expectancy) โดยท่ัวไปสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

     1. ความคาดหวังท่ีมีตอการปฏิบัติงาน (Performance expectancies) เปนความคาดหวังใน

การทํางาน ถาปฏิบัติงานโดยใชความพยายามระดับหนึ่งเขาจะไดรับความสําเร็จจากการทํางาน

นั้นๆ 

     2. ความคาดหวังตอการปฏิบัติงานกับผลตอบแทนและความพึงพอใจ (Performance- 

outcome expectancy and valence) เปนความเช่ือวาจะไดรับผลตอบแทนอะไรก็ได จากท่ีประสบ

ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานและผลตอบแทนนั้นจะตองมีคุณคาและความพึงพอใจตอผูปฏิบัติงาน 

   2.1 ความคาดหวังตอการปฏิบัติงานเทียบกับผลตอบแทน (outcome expectancies) 

เปนการรับรูและความคาดหวังวาผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการมีความพยายามเพิ่มขึ้น ถาบุคคลใดคิดวา 

เม่ือทํางานไดผลดีจะไมไดรับความสนใจและรางวัลตอบแทนบุคคลนั้นจะไมเลือกทํางานหนัก 

องคประกอบนี้แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางผลการทํางานกับรางวัลตอบแทน 
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   2.2 การไดรับรางวัลตอบแทนที่ชอบ (perceived valence of outcome) เปนความ

ตองการภายในของบุคคล คือ การตีคาวาชอบหรือการมีคานิยม รางวัลหรือผลตอบแทน ความชอบ

นี้ไมไดเกิดจากรางวัลท่ีไดแตเกิดจากปจจัยภายในตัวบุคคล จึงมีความแตกตางกันไปตามแตบุคคล 

บางคนชอบทํางานบางอยาง เพราะเงินเดือนดี เพราะประเมินคาของรางวัลตอบแทนที่เปนเงินเอาไว

สูง บางคนชอบทํางานท่ีทาทาย มีความรับผิดชอบสูง เพราะมีคานิยมสูงเกี่ยวกับรางวัลตอบแทนท่ี

เปนผลสําเร็จ79 

 

วิธีเสริมสรางความพึงพอใจของครู 

  การสรางความภาคภูมิใจในตนเองเปนวิธีการหนึ่งเปนประโยชนตอการสรางความภูมิใจ

ใหทีมงาน ซ่ึงจะทําใหการทํางานเปนทีมประสบความสําเร็จ การสรางความภูมิใจในตนเองอาจทํา

ไดดังนี้ 

 1. การไดรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน การมีโอกาสไดรับฟงขอคิดหรือขอเสนอแนะจาก

ผูอ่ืนท้ังจากหัวหนาทีมและสมาชิก เปนการรวบรวม ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรง ท่ีทําใหเกิดกําลังใจและสรางความภาคภูมิใจ ท้ังนี้จะตองไดรับการเสริมแรงโดย

เหตุการณทางบวกในเชิงสรางสรรคท่ีตอเนื่องกัน 

  2. การบันทึกความสําเร็จของผลงาน เปนการสะสมผลการปฏิบัติงาน ดวยการจดบันทึกผล

การปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จในแตละครั้งจะชวยใหทราบผลการปฏิบัติงานตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน ชวยใหสามารถมองเห็นพัฒนาการของงานอยางเปนระบบ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค

ในอดีต อาจจะสามารถนํามาพัฒนาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตได 

  3. การลดระดับความคาดหวังลง การตั้งเปาหมายในผลการปฏิบัติงานท่ีสูงเกินศักยภาพ

ของตนเอง อาจเปนตัวบ่ันทอนกําลังใจเม่ือการปฏิบัติงานไมบรรลุผลสําเร็จตามท่ีตั้งไว การตั้ง

ระดับความคาดหวังใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถท่ีแทจริงของบุคคล และเม่ือพบวาการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งประสบความสําเร็จตามความคาดหวัง จะทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในการทํางาน  จะเห็นไดวา ภาวะทางอารมณหรือความรูสึกของมนุษย เปนภาพสะทอน

ใหเห็นถึงความรูสึกภาคภูมิใจ ความเปนสุข ความวิตกกังวลหรือภาวะอ่ืนท่ีอยูในตัวบุคคล ท้ังท่ี

แสดงออกและไมแสดงออก สวนใหญเปนผลสืบเนื่องมาจากการประเมินส่ิงท่ีตนประสบมาและ

                                                             

  79ยงยุทธ  เกษสาคร ,  ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม , พิมพครั้ง ท่ี 9 (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ: เอส แอนด จี กราฟฟค, 2551),123-124. 
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จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน แลวเกิดการเปรียบเทียบและประเมินตนเอง โดยท่ีบุคคลอาจ

ประเมินตนเองในดานบวก  ซ่ึงเปนการมองตนเองวาเปนบุคคลท่ีมีความสามารถ ประสบ

ความสําเร็จ เกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง มีความสุข อันเปนการสงเสริมใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจ

ในตนเองสูงขึ้น แตหากบุคคลประเมินตนเองในดานลบ คิดวา ตนเองไมสามารถประสบ

ความสําเร็จในอนาคต จะสงผลใหความภาคภูมิใจในตนเองลดลงดวย 

  4. การปรับเปล่ียนคานิยมสวนบุคคล ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลจะผันแปรไป

ตามคานิยมและการใหคุณคาตอส่ิงท่ีตนศรัทธา หรือการใหความสําคัญตอเหตุการณตางๆ การท่ี

บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับคานิยมของตน ไดทํางานรวมกับหัวหนาทีมหรือสมาชิกท่ีตน

เช่ือและศรัทธาในความรูความสามารถ จะทําใหบุคคลนั้นมีความภาคภูมิใจในตนเองเพ่ิมขึ้นดวย 

และบุคคลบางคนมีแนวโนมท่ีจะใชเกณฑของสังคมเปนตัวตัดสินคุณคาของตนดวย 

  5. การไดรับการยอมรับจากทีมงาน จากแนวคิดของมาสโลว เกี่ยวกับพ้ืนฐานความตองการ

ของมนุษย ท่ีวามนุษยมีความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญในกระบวนการกลุมและสังคม เม่ือ

บุคคลมีโอกาสไดใชความรู ความสามารถของตนอยางมีอิสระมีเสรีภาพในการปฏิบัติงานรวมกับ

ทีมงาน จนผลงานในสวนรับผิดชอบของตนสําเร็จเปนท่ีประจักษและยอมรับของสมาชิกในทีม มี

ผลทําใหการปฏิบัติงานของทีมงานประสบความสําเร็จ บุคคลจะเกิดความภูมิใจ เม่ืออยูในฐานะท่ี

โดดเดนและเปนท่ียอมรับนับถือของสมาชิกท้ังหลาย นอกจากนี้การมีตําแหนงสูงในองคการ หรือ

การท่ีสามารถเขาใกลชิดเปนท่ียอมรับของบุคคลสําคัญในองคการใดๆ ลวนแตเปนการสงเสริมให

ฐานะของบุคคลเดนขึ้นและภาคภูมิใจขึ้นท้ังส้ิน 

 

องคประกอบความภูมิใจในตนเอง 

  1.ความรูสึกท่ีมีตอตนเอง หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอบุคลิกภาพของตนเอง

ท้ังรูปรางหนาตา ความรูความสามารถ สติปญญาท่ีเปนพ้ืนฐานของรางกายตนเอง 

  2.ความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอ่ืนๆ เปนสวนหนึ่งของความภาคภูมิใจในตนเองท่ี

บุคคลรูสึกเกีย่วกับความสัมพันธระหวางบุคคล ไมวาจะเปนคนใกลชิดหรือบุคคลท่ีสัมพันธกันตาม

บทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานในองคการ 

  3. ความสําเร็จของตนเอง เปนส่ิงท่ีบุคคลรูสึกเกี่ยวกับความสามารถของตนท่ีจะนําไปสู

ความสําเร็จในชีวิตครอบครัว การศึกษา และทีมงาน 

  4. ความรูสึกการมีความสําคัญ เปนวิถีทางท่ีบุคคลรูสึกเกี่ยวกับการไดรับการยอมรับ การมี

คุณคาอยางเหมาะสม ตนเองยังเปนท่ีรักของบุคคลอ่ืน มีประโยชนและเปนสวนหนึ่งของครอบครัว 

สังคมและทีมงาน 
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  5. ความรูสึกการไดมีอํานาจ เปนอิทธิพลท่ีบุคคลมีตอชีวิตตนเอง ตอผูอ่ืนและตอเหตุการณ

ตางๆ รอบตัว มีความเช่ือม่ันในอํานาจการกระทําของตนวาจะกอใหเกิดผลตามท่ีตองการและมี

ความสามารถเพียงพอในการกระทําส่ิงตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอน 

   ความพึงพอใจเปนกระบวนการทางจิตใจ (mental process) ท่ีเกี่ยวของกับความรู ความรูสึก 

ความตั้งใจเกิดขึ้นเนื่องจากจิตสํานึกของคนไปเกี่ยวของกับวัตถุหรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด กลาวคือ คน

จะตองมีความรูเกี่ยวกับวัตถุหรือส่ิงนั้นๆ เสียกอน แลวจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจใน

ส่ิงนั้น ความภูมิใจในการทํางานของบุคคลยอมเกิดจากความรักในงานอาชีพโดยเฉพาะการมีอิสระ

ในการใชความคิดในการปฏิบัติงานนับเปนส่ิงท่ีทาทายความรูของตนโดยตรง นอกจากนี้ การได

รับทราบถึงผลสําเร็จในการปฏิบัติงานตามเปาหมาย จากการประเมินผลและติดตามผลงาน จะชวย

ใหผูปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับในทีมงานโดยท่ัวไปโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือไดรับความไววางใจจาก

หัวหนาทีมมากขึ้น สงผลใหเกิดความภาคภูมิใจและทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น การมีอาชีพท่ีม่ันคงและมีความกวาหนาจะชวยสงเสริมใหบุคคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจและ

สํานึกในคุณคาของตนเอง การสงเสริมใหบุคคลไดรับผลสําเรจ็ในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมจึง

เปนการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองวิธีหนึ่ง และจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลมีความเช่ือม่ันใน

ตนเอง กลาแสดงออกทางดานความคิด การกระทําท่ีดีและถูกตอง ลักษณะดังกลาวจึงเอ้ือตอการ

ทํางานในทีมงานใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง

จึงเปนวิธีการท่ีเปนประโยชนตอการสรางความภาคภูมิใจใหทีม80 

 

ความสําคัญของความพึงพอใจ 

  องคการใดก็ตาม หากบุคคลในองคการไมพอใจในการปฏิบัติงาน ก็จะเปนมูลเหตุหนึ่งท่ีทํา

ใหผลการปฏิบัติงานตกต่ํา คุณภาพงานลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน  หรืออาจกอใหเกิด

ปญหาตางๆ ตามมาอีกมากมาย แตในทางตรงกันขาม หากองคการมีบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการ

ทํางานสูงจะมีผลบวกตอการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ความพึงพอใจในการทํางานนี้ ยังเปน

เครื่องหมายแสดงใหเห็นถึงการบริหารท่ีดีและผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดวย  การสราง

ความภูมิใจใหสมาชิกในทีมงานนั้น หัวหนาทีมนับวามีบทบาทสําคัญในการท่ีจะชวยสนับสนุน

                                                             

  80ยงยุทธ  เกษสาคร ,  ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม , พิมพครั้ง ท่ี 9 (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ: เอส แอนด จี กราฟฟค, 2551),113. 
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หรือสรางแรงจูงใจใหสมาชิกในทีม ไดมีโอกาสท่ีจะแสดงความรู ความสามารถ ความรูสึก 

ความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนพลังท่ีมีอยูภายในของแตละบุคคลโดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเปนการ

เสริมแรงทางบวกในการปฏิบัติงานตามแผนใหบรรลุเปาหมายของทีมงาน และเกิดประสิทธิผล

สูงสุด ดังแนวคิดของ แมคเคียเวลลี ปราชญอิตาลีไดใหคติสอนใจแกผูท่ีมุงม่ันจะเปนนักบริหารและ

ผูนําทีมงานท่ีดีวา “จงอยาไดมองขามพลังมวลชน” ความคิดเกี่ยวกับศิลปะแหงการเปนผูนํามวลชน 

ของแมคเคียเวลลี มีความคลายคลึงกับของหาเฟยจื่อ เปนอยางมาก แตก็ยังไมมีความแตกตางกันอยู

บาง เนื่องจากความรูความสามารถของแตละบุคคลตามยุค ตามสมัยและภูมิหลังทางประวัติศาสตร

ท่ีไมเหมือนกัน กลาวคือ หานเฟยจื่อเปนผูมีชีวิตอยูในสังคมท่ีหางจากสมัยทาสเพียงไมกี่รอยป 

ในขณะที แมคเคียเวลลี ใชชีวิตอยูในสมัยเรอเนซองส ซ่ึงมีมโนทัศนในเรื่องพลังมวลชนและเรื่อง

ลัทธิประชาธิปไตยปลูกฝงอยูในจิตใจมามากพอสมควรแลว ดังคํากลาวท่ีวา “ถาหาก ยากจะบังคับ

ควบคุมมหาชน ก็จงสรางความหวังใหเกิดแกทวยชนท้ังมวลเหลานั้น ควบคูไปกับการใหสัตย

ปฏิญาณและคําม่ันสัญญาตอปวงประชาดวยความกลาหาญ” จากประวัติศาสตรโรมันยุคท่ี 1      

(The Discourses on Livy)81 

 

วิวัฒนาการแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  ความสําคัญตอการบริหารองคการ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญตอการบริหาร

องคการใน 5 ประการ ดังนี ้

  1. ทรัพยากรมีคุณคา  มนุษยมีคุณคา มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีชีวิตจิตใน การปฏิบัติตอทรัพยากร

มนุษยจะตองใหเกียรติ ใหความสําคัญเพ่ือท่ีจะใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  2. ทรัพยากรมนุษยมีการเปล่ียนแปลง ในยุคการแขงขัน จําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงให

สอดคลองกับสภาพแวดลอม อาทิ ตองเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับความตองการ

ของลูกคา และกาวทันคูแขงขันรวมท้ังการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับยุคสังคมขอมูลขาวสาร 

(information  society) 

  3.  ทรัพยากรมนุษย มีคุณภาพชีวิตการทําง านท่ีดี   การทํางานในองคการตองมี

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย สะอาด และสภาพการทํางานท่ีดี คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น 

                                                             

  81ยงยุทธ  เกษสาคร ,  ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม , พิมพครั้ง ท่ี 9 (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ: เอส แอนด จี กราฟฟค, 2551),114. 
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  4. ทรัพยากรมนุษยมีความพึงพอใจในงาน องคการจําเปนตองสรางบรรยากาศในการ

ทํางานท่ีดี ปรับองคการเปนแบบส่ิงมีชีวิต ทุกคนมีความสุขสนุกในการทํางาน มีความทาทายและ

เรียนรูส่ิงแปลกใหมและปรับเปล่ียนองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning  Organization) 

  5. ทรัพยากรมนุษยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง องคความรูมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย

กลาวคือ สมัยกอนมุงเนนความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ใครก็ตามท่ีเกงดานใดจะมีมูลคาสูง แตใน

ปจจุ บันมุงสูคนท่ีเกงหลายดาน ดังนั้น องคการจึงจําเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย

กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เรียนรูท่ีจะแสวงหาความรูใหมๆ  และเทคนิคการทํางานใหมๆ  มา

ใชใหสอดคลองกับการปฏิบัตงิานท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 

ความสําคัญตอทรัพยากรมนุษยในองคการ 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญตอทรัพยากรมนุษยในองคการ 6 ประการ ดังนี ้

  1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยชวยทําใหระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการ

ติดตอประสานงานดียิ่งขึ้น ท้ังนี้เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะชวยเรงเราความสนใจในการ

ปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษยใหมีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหไดผลดี

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้เม่ือไดรับความรูใดจากโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลว ก็ยอมสามารถท่ีจะ

นําเอาความรูนั้นไปใชปฏิบัตงิานตอไปได ซ่ึงจะชวยทําใหสามารถแกไขขอบกพรองและปรับปรุง

วิธีการดําเนินงานของตนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะเปนผลทําใหองคการประสบ

ความเจริญรุงเรืองในท่ีสุด 

  2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีจะชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความ

ส้ินเปลืองของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้เพราะเม่ือบุคคลใดไดรับการพัฒนามาเปนอยางดี

แลว ยอมสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีความผิดพลาดในการปฏิบัตินอยลง ซ่ึงจะมีผลทําให

องคการสามารถลดคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ  ลงไดดวย นอกจากนี้ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยยังชวยลดคาใชจายในการทํางานลวงเวลาไดอีกดวย  โดยเฉพาะอยางย่ิง การทํางาน

ลวงเวลาท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทํางานลาชา หรือความไมเขาใจในลักษณะของงานท่ีตองทํา 

ท้ังนี้เนื่องจากวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะชวยทําใหบุคคลมีความเขาใจในระบบและวิธีการ

ทํางาน ตลอดจนลักษณะของงานท่ีตองทําเปนอยางดี ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง  โดยเฉพาะ

อยางย่ิงผูท่ีเพ่ิงเขาทํางานใหมหรือเขารับตําแหนงใหม อีกท้ังยังเปนการชวยลดความเสียหายตางๆ ท่ี

อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานแบบถูกลองผิดอีกดวย 
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  4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการชวยแบงเบาภาระหนาท่ีของผูบังคับบัญชาหรือ

หัวหนาหนวยงานตางๆ ในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน กลาวคือ 

ในกรณีท่ีมีบุคลากรเขาทํางานใหมหรือเขารับตําแหนงใหมในหนวยงานใดก็ตาม ในระยะเริ่มแรก

นั้น ยอมจะมีความเขาใจในลักษณะงานตามหนาท่ีใหมไมมากนัก จึงมักจะตองสอบถามหรือขอ

คําแนะนําจากหัวหนาหนวยงานนั้นๆ  หรือบุคคลอ่ืนใดก็ตามอยูตลอดเวลา ซ่ึงกอใหเกิดภาระแก

หัวหนาหนวยงานท่ีตองคอยตอบคําถามหรือใหคําแนะนําอยูเสมอ ดังนั้น  ถาหากจัดใหมีโครงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยแกบุคคลเหลานั้นเสียกอน ก็ยอมท่ีจะทําใหเกิดความรูความเขาใจในลักษณะ

ของงานท่ีตองปฏิบัติตั้งแตแรก  ก็ยอมท่ีจะไมตองสอบถามบุคคลอ่ืนอยูตลอดเวลา ทําใหหัวหนา

หนวยงานนั้นลดภาระในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําลงจะไดมีเวลาปฏิบัติงานในหนาท่ีของ

ตนอยางเต็มท่ี 

  5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีจะชวยกระตุนบุคลากรตางๆ            

ใหปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน  ท้ังนี้เพราะโดยท่ัวไปแลวเม่ือการ

พิจารณาเล่ือนตําแหนงใดๆ ในองคการก็ตาม มักจะคํานึงถึงความรูความสามารถที่บุคคลนั้น        

จะสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับการเล่ือนขึ้นได  ซ่ึงผูท่ีไดรับการพัฒนาแลว ยอมมีโอกาส

มากกวาผูท่ีมิไดเขารับการพัฒนา 

  6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยยังชวยทําใหบุคคลนั้นๆ มีโอกาสไดรับความรูความคิดใหมๆ 

ทําใหเปนคนทันสมัยทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงความรู

เกี่ยวกับหลักการบริหารงานอุปกรณเครื่องใชในสํานักงานซ่ึงมีการคิดคนและเสนอแนะส่ิงใหมๆ  

อยูตลอดเวลา ถาหากสามารถรูและเขาใจอยางแทจริงแลว ยอมสามารถนําเอาไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนได และในทีสุดยอมกอใหเกิดผลดีตอองคการ82 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในการบริหารเริ่มตนดวย การจัดระบบบริหาร ในดานเวลาและ

การเคล่ือนไหวของ เทยเลอร (Taylor) โดยมุงเนนโครงสรางความสัมพันธตางๆ เปนการจัดระเบียบ

องคการ หลักการควบคุม ความรับผิดชอบและหลักการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร

มนุษย (Human Resource Management) คือ การใชทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ ผูบริหารทรัพยากรมนุษยจะทําหนาท่ีดานทรัพยากรมนุษยรวมกับผูบริหารฝายอ่ืน โดย

ผูบริหารทรัพยากรมนุษยเปนผูรับผิดชอบประสานความรวมมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย ให

เปนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ หนาท่ีการบริหาร

                                                             

  82เสนห  จุยโต, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

32304),153-155.  
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ทรัพยากรมนุษยในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมี 6 ประการคือ  การวางแผนทรัพยากรมนุษย  

การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจายคาตอบแทนและการใหประโยชน

เกื้อกูล ความปลอดภัยและสุขภาพของทรัพยากรมนุษย พนักงานและงานสัมพันธ หนาท่ีประการ

สุดทายคือ การวิจัยทรัพยากรมนุษย 

  องคการตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสมกับงาน สถานท่ี และเวลา 

เพ่ือทําใหเปาหมายขององคการบรรลุ การท่ีจะมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการได ตองทําการวางแผนทรัพยากรมนุษย สรรหาและทําการคัดเลือก 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การดําเนินการเพ่ือสนับสนุนบุคคล กลุม และท่ัวท้ัง

องคการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความจําเปนอยางย่ิงเพราะ 

คน งาน และองคการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรจะเริ่มตั้งแตบุคคลเขามา

ทํางานในองคการ และทําการพัฒนาตอเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาท่ีบุคคลนั้นอยูในองคการ 

โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญ ไดแก การพัฒนาองคการ การวางแผนและการพัฒนา

อาชีพ และการประเมินการปฏิบัติงาน 

  ระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการจายคาตอบแทน และการใหประโยชนเกื้อกูล ตองเปนระบบ

ท่ีจายใหอยางเพียงพอและเทาเทียมกันตอการท่ีพนักงานไดทําประโยชนใหกับองคการการจาย

คาตอบแทนจะรวมถึงการใหรางวัลตางๆ  ท้ังหมดท่ีพนักงานควรไดรับจากผลของการปฏิบัติงาน

ในองคการ  ความปลอดภัยในการทํางาน คือ การปองกันพนักงานจากความบาดเจ็บ อันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุอันตรายท่ีเกิดขึ้นในการทํางาน สวนสุขภาพของพนักงานนั้นไดแก  การปลอดจากความ

เจ็บปวย ตลอดจนความมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีสมบูรณ83  

  จากความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกและทัศนคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติและมี

ความสุขกับงานท่ีปฏิบัติ ทําใหผลการปฏิบัติงานท่ีออกมาน้ันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บรรลุผลสําเร็จตามจุดหมายท่ีไดวางไว ผูปฏิบัติงานจะตองทุมเทความรูความสามารถ พลัง

สติปญญาและประสบการณตางๆ ท่ีมีอยูออกมาอยางเต็มท่ี ปฏิบัติงานอยางกระตือรือรน ขยัน

ขันแข็ง เพ่ือปฏิบัติและพัฒนางานท่ีตนรับผิดชอบใหดีท่ีสุด ถาหากบุคคลใดมีความพึงพอใจในงาน

มากก็จะแสดงความรูสึกทางบวกตองานมาก ซ่ึงงานก็จะมีประสิทธิภาพมาก หากมีความพึงพอใจ

ในงานนอยก็จะแสดงความรูสึกในดานลบตองาน ก็จะทําใหงานมีประสิทธิภาพนอยลง 

                                                             

  83เกรียงศักดิ์   เขียวยิ่ง, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี 1(กรุงเทพฯ : บริษัท 

รุงเรืองรัตน พริ้นติ้ง จํากัด ,2550),42-43.  
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาล ี

 

ความเปนมาและจุดมุงหมายของโรงเรียน 

  การศึกษาในพระพุทธศาสนาดําเนินตามแนวไตรสิกขา  โดยยึดถือพุทธพจนเปนหลักมี

ความมุงหมายสําคัญเพ่ือใหพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติ ดํารงรักษาและเผยแพรพรหมจรรย

อันเปนระบบดําเนินชีวิตตามหลักแหงพระธรรมวินัยโดยอาศัยพระไตรปฎกเปนพ้ืนฐาน  และใช

คัมภีรเพ่ืออธิบายความในพระไตรปฎกเปนตําราหรือแบบเรียน  การศึกษาระบบนี้เรียกวา  

การศึกษาพระปริยัติธรรม เม่ือพระพุทธศาสนาไดเผยแพรเขามายังประเทศไทยในราวศตวรรษท่ี 3 

คือ พ.ศ. 303 ชนชาวไทยไดนับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติตลอดมา ตั้งแตสมัยกรุง

สุโขทัยเปนราชธานี แมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีเปนราชธานี  การศึกษาพระปริยัติธรรม

ก็ยังเปนท่ีนิยมในบรรดาผูท่ีเล่ือมใสพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  

การศึกษาพระปริยัติธรรมยังคงเนนหนักในเรื่อง การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนก

บาลี พระมหากษัตริยทุกพระองค ทรงเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาททรงสงเสริมทํานุบํารุง

พระศาสนาใหเจริญรุงเรืองตลอดมา  จะเห็นไดจากหลักฐานตางๆ  ท่ีปรากฏท้ังในเรื่องของ

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และเอกสารทางวรรณคดีท่ีเกี่ยวของกับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ซ่ึงลวนแตเกิดโดยพระบรมราชูปถัมภท้ังส้ิน  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรทางการ

ศึกษาพระปริยัติธรรมไดเจริญรุงเรืองมากโดยเฉพาะในยุคตนๆ  ท้ังนี้เนื่องจากการออกผนวชของ

พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ จนเปนประเพณีท่ีนับถือของชาวพุทธตลอดมาวา  

ชายไทยท่ีมีอายุครบ 20 ป บริบูรณ จะตองออกบวชแมการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการก็ให

ความสําคัญกับผูท่ีผานการบวชมาแลวเปนตน  โดยเริ่มจัดการศึกษาของคณะสงฆในรูปสถาบัน 

ทรงสถาปนา มหาวิลัยสงฆแหงแรกขึ้นท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ ในปพุทธศักราช  2432  

เรียกวา มหาธาตุวิทยาลัย (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) เพ่ือใหพระภิกษุ

สามเณรไดศึกษาเลาเรียนท้ังทางคดีโลกและคดีธรรม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในอนาคต และระยะตอมาไดเกิดมหาวิทยาลัยสงฆแหงท่ี 2 ขึ้น คือ มหามกุฏราช

วิทยาลัย  (ปจจุ บัน  คือ  มหามกุฏราชวิทยาลัย )  ซ่ึงเปนสถานบัน  การศึกษาของพระสงฆ                 

ฝายธรรมยุติกนิกาย โดยมีโครงการวาสถาบันศาสนาสองแหงนี้จะเปนแหลงท่ีพระภิกษุสามเณร  

ไดศึกษา ท้ังปริยัติธรรมท่ีมีพระไตรปฎกเปนแกน และวิชาชีพช้ันสูงอยางสมัยใหม และตอมา

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเริ่มจัดตั้งการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นอีก

ระบบหนึ่ง เรียกวา นักธรรม โดยจัดเสริมเขากับการศึกษาบาลีแบบเปรียญ โดยสัมพันธกันอยาง
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ถูกตองจะชวยใหผูศึกษาพัฒนาความสามารถ ในการเขาถึงสาระแหงความรูในคัมภีรและนําความรู

ในคัมภีรออกมาแสดง และใชประโยชนพรอมมีทรรศนะท่ีลึกและกวางขวางยิ่งขึ้น 

  ปจจุบันการศึกษาของคณะสงฆ นอกจากจะมุงเนนเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรมและแผนกบาลีแลว ยังมุงเนนดานการศึกษาวิชาสามัญท่ีเปนพ้ืนฐานจําเปนสําหรับการเรียนรู

ของบุคคลท่ัวๆ ไปดวย เพราะการท่ีพระภิกษุสามเณรไดเรียนรูพระปริยัติธรรมควบคูไปกับวิชา

สามัญจะชวยใหเกิดความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการเผยแผหลักธรรมคําสอนไดเหมาะสมกับ

สถานการณบานเมืองในปจจุบันอีกดวย 

 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี      

  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี นั้น เปนการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะ

สงฆ เปนการศึกษาท่ีรับกําหนดใหมีขึ้นตามความประสงคของคณะสงฆ ซ่ึงมีมูลเหตุสืบเนื่องจาก

การท่ีพระสงฆไทยนาจะมีการศึกษาภาษาบาลีมาตั้งแต สมัยเริ่มแรกท่ีพระพุทธศาสนาเขามาเผยแผ

ในประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวารวดี   มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

บาลีอยางเปนระบบ  ในสมัยอยุธยา  การศึกษาบาลีรุงเรืองยิ่งในสมัยลานนา มีการแตงคัมภีรบาลีขึ้น

มากมาย คัมภีรท่ีแตงในครั้งนั้นยังใชเปนหลักสูตร ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะ

สงฆไทยในปจจุบันดวยการศึกษาภาษาบาลีตั้งแตสมัยสุโขทัยสืบมานั้น มีองคพระมหากษัตริยเปน

องคอุปถัมภใหการสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเปนท่ีเลาเรียนศึกษาของ

พระสงฆ มีการยกยองแลถวายนิตยภัตรแกพระสงฆผูมีความรูภาษาบาลี จนถึงแมพระมหากษัตริย

ไทยบางพระองค ท่ีทรงเปนปราชญเช่ียวชาญในภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี (สอน) แกพระสงฆ

สามเณรดวยพระองคเองก็มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร  การจัดสอบบาลีหรือการสอบ

สนามหลวงจัดวาเปนการวัดความ รูช้ันสูงของคณะสงฆไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ สืบทอดมา

ตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุ บันพระภิกษุสามเณรผูสอบไลพระปริยัติธรรมบาลีได  องค

พระมหากษัตริยไทยแตโบราณจะยกยองและใหเกียรติถวายสมณศักดิ์โดยเฉพาะ   อนึ่ง การเลาเรียน

ศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเปนส่ิงสําคัญท่ีรัฐใหความสําคัญมาตลอด ดังท่ี สมเด็จกรมพระยาดํารงรา

ชานุภาพ ทรงตรัสไวใน อธิบายเรื่องการสอบพระปริยัติธรรม วา  

“การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร  นับเปนราชการแผนดินอยาง

หนึ่ง  ดวยอยูในพระราชกิจของพระเจาแผนดินผูเปนพุทธศาสนูปถัมภก "           

ในปจจุบันมีการจัดการศึกษาบาลีอยางเปนระบบ โดยแมกองบาลีสนามหลวง

รับผิดชอบดูแลโดยภายใตการกํากับของมหาเถรสมาคม ในความอุปถัมภของ

รัฐบาล”   
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   การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในปจจุบันไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ พ.ศ.2505 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 ไดมีการกําหนดภารกิจของวัดไว 6 

ดาน ซ่ึงถือเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีจะนําวัดไปสูความสําเร็จในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยรวมของ

ชุมชนได แตการดําเนินงานในการพัฒนาวัดบางวัดก็สามารถปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จดวยดี บาง

วัดอาจจะดําเนินงานไดผลดีเฉพาะบางดานท้ังนี้ อาจขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการท่ีมีสวนสงเสริม

และสนับสนุนใหการปฏิบัติภารกิจนั้นๆ ของวัดสําเร็จไปไดดวยดี ดังรายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 7

ตอไปนี ้

แผนภูมิท่ี  7  โครงสรางงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  : พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.253584 

  จากแผนผังรูปแบบการดําเนินงานในภารกิจ 6 ดาน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆดังกลาว 

ท่ีวัดจะตองปฏิบัติและดําเนนิงานใหเรียบรอยตามรายละเอียด ดังนี ้

  1. งานดานการปกครอง  หมายถึง ภารกิจท่ีเจาอาวาสดําเนินการสอดสองดูแลรักษาความ

เรียบรอยดีงาม เพ่ือใหพระภิกษุสามเณรท่ีอยูในวัดหรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 

กฎหมาย  กฎ   ขอบังคับ  ระเบียบ   คําส่ัง กฎมหาเถรสมาคม   หรือพระบัญชาของสมเด็จ

พระสังฆราช 

                                                             

  84พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี ปฺญาวชิโร, การศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),102. 

 
โครงสรางงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ท้ัง 6 ดาน 

1.งานดานการปกครอง 2.งานดานเผยแผศาสนธรรม 

3.งานดานศาสนศึกษา 4.งานดานสาธารณสงเคราะห 

5.งานดานการศึกษาสงเคราะห 6.งานดานสาธารณูปการ 
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  2. งานดานศาสนศึกษา  หมายถึง ภารกิจวัดในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะ

สงฆ ท้ังแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสงเสริมพระภิกษุ

สามเณรใหศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีท่ีไมขัดตอพระธรรมวินัย เชน การมอบทุนการศึกษาแก

พระภิกษุสามเณรท่ีสอบไลได จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม เปนตน 

  3.  งานดานการศึกษาสงเคราะห หมายถึง ภารกิจวัดในการดําเนินการจัดการศึกษาท่ีมุงเนน

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาในการเตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดเปนตนโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด   

การมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา 

  4.  งานดานเผยแผศาสนธรรม หมายถึง การประกาศพระพุทธศาสนาใหประชาชนในทุกๆ 

วิธีท่ีไมขัดตอพระธรรมวินัย โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมและนอม

นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดแก การเทศนา การบรรยาย ธรรมและการสนทนาธรรม ท้ังในวัด

และนอกวัด และทางสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งการเผยแผดวยส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ หรือ

วีดีทัศน เปนตน 

  5. งานสาธารณสงเคราะห หมายถึง การดําเนินการชวยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบตางๆ 

ท่ีไมขัดตอพระธรรมวินัย เชน การใชวัดเปนท่ีบําเพ็ญกุศลเกี่ยวกับการ เกิด เจ็บ ตาย การชวยเหลือ

และการสงเคราะหประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน การจัดฝกอบรมอาชีพตางๆ แกประชาชน การ

จัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยและการบําเพ็ญสาธารณประโยชนตางๆ 

  6. งานสาธารณูปการ  หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดดานอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอม การบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะและส่ิงกอสรางตางๆ ภายในวัด เพ่ือใหมีภาเรียบรอย 

และม่ันคงแข็งแรงสามารถใชสอยไดตลอดไป 

 

โครงสรางการบริหารของโรงเรียน 

  โรงเรียน  แตละแหงควรมีการจัดรูปแบบการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ ท้ังนี้ 

เพ่ือใหการจัดการเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม และบรรลุผลสําเร็จในดานการเรียนการสอน และ

การสอบ ซ่ึงอาจจะรูปแบบการบริหารตามโครงสรางในแผนภูมิท่ี  8  ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี  8  โครงสรางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

 

ที่มา  :พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี ปฺญาวชิโร, การศึกษาพระ 

ปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),110. 

  ลักษณะโครงสรางของโรงเรียนแตละแหงยอมแตกตางกันไปท้ังนี้ ขึ้นอยูกับนโยบาย

ลักษณะงาน แตโดยภาพรวมแลว โรงเรียนสวนใหญจะมีโครงสรางคลายๆ กันและประยุกตใช

โครงสรางของกันและกันได85 

 

การดําเนินการบริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหพระภิกษุ สามเณรไดมีโอกาสศึกษา

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี นั้น เปนการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ เปน

                                                             

  85พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี ปฺญาวชิโร, การศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),102-111. 

 

เจาสํานักเรียน 

ผูชวยเจาอาวาส คณะกรรมการวัด 

อาจารยใหญ 

เลขานุการสํานักเรียน 

ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ ผูชวยอาจารยใหญฝายปกครอง 

หัวหนาแผนกบาลี หัวหนาแผนกธรรม หัวหนาแผนกธรรม

คณะครูแผนกบาลี คณะครูแผนกธรรม 

นักเรียนแผนกบาลี นักเรียนแผนกธรรม 

คณะครูแผนกธรรม

นักเรียนแผนกธรรม
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การศึกษาท่ีรับกําหนดใหมีขึ้นตามความประสงคของคณะสงฆ ซ่ึงมีมูลเหตุสืบเนื่องจากการท่ี

พระสงฆไทยนาจะมีการศึกษาภาษาบาลีมาตั้งแตสมัยเริ่มแรกท่ีพระพุทธศาสนาเขามาเผยแผใน

ประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวารวดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี

อยางเปนระบบในสมัยอยุธยา  การศึกษาบาลีรุงเรืองยิ่งในสมัยลานนา มีการแตงคัมภีรบาลีขึ้น

มากมาย คัมภีรท่ีแตงในครั้งนั้นยังใชเปนหลักสูตรในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะ

สงฆไทยในปจจุบันดวย การศึกษาภาษาบาลีตั้งแตสมัยสุโขทัยสืบมานั้น มีองคพระมหากษัตริยเปน

องคอุปถัมภใหการสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเปนท่ีเลาเรียนศึกษาของ

พระสงฆ มีการยกยองและถวายนิตยภัตรแกพระสงฆผูมีความรูภาษาบาลี จนถึงแมพระมหากษัตริย

ไทยบางพระองค ท่ีทรงเปนปราชญเช่ียวชาญในภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี (สอน) แกพระสงฆ

สามเณรดวยพระองคเองก็มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร  การจัดสอบบาลีหรือการสอบ

สนามหลวงจัดวาเปนการวัดความ รูช้ันสูงของคณะสงฆไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ สืบทอดมา

ตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบันพระภิกษุสามเณรผูสอบไลพระปริยัติธรรมบาลีได องคพระมหา 

กษัตริยไทยแตโบราณจะยกยองและใหเกียรติถวายสมณศักดิ์โดยเฉพาะ   อนึ่ง การเลาเรียนศึกษา

พระปริยัติธรรมนั้นเปนส่ิงสําคัญท่ีรัฐใหความสําคัญมาตลอด  ในปจจุบันมีการจัดการศึกษาบาลี

อยางเปนระบบโดยแมกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแลโดยภายใตการกํากับของมหาเถรสมาคม 

ในความอุปถัมภของรัฐบาล การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในปจจุบันไดดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 ไดมีการกําหนด

ภารกิจของวัดไว 6 ดาน ซ่ึงถือเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีจะนําวัดไปสูความสําเร็จในการพัฒนาวัดใหเปน

ศูนยรวมของชุมชนได แตการดําเนินงานในการพัฒนาวัดบางวัดก็สามารถปฏิบัติงานประสบ

ผลสําเร็จดวยดี บางวัดอาจจะดําเนินงานไดผลดีเฉพาะบางดานท้ังนี้ อาจขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

ประการท่ีมีสวนสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติภารกิจนั้นๆ ของวัดสําเร็จไปไดดวยดี  

  อนึ่ง ในสวนของการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในปจจุบันอยูภายใต

การบริหารงานของมหาเถรสมาคม โดยมีเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วัดปากน้ําภาษี

เจริญกรุงเทพมหานคร ดํารงตําแหนงเปนแมกองบาลีสนามหลวง ตามโครงสราง ในแผนภูมิท่ี 9 

ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 9 โครงสรางการบริหารการคณะสงฆกองบาลีสนามหลวง 

  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  : พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี ปฺญาวชิโร, การศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),105-106. 

 

สภาพปจจุบันในการจัดการศึกษาใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

  ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จะเปนเจาอาวาสวัดอันเปนท่ีตั้งสถานศึกษา

นั้นๆ เปนผู ดําเนินการบริหารโรงเรียนคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนจึงแตกตางกันท้ังนี้ขึ้นอยู

กับความรูความ สามารถของผูบริหารโรงเรียนนั้น จากการศึกษารายงานการประเมินผลจาก

เปอรเซ็นเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิแตละปการศึกษา พบวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี  สถิติผลการสอบไดสอบตกของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พ.ศ. 2551 

และการติดตามผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553  พบวาการจัดการศึกษาของพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี ท่ีผานมาตองประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและบริหารหลายดาน  ท้ังนี้

นอกจากสถิติการสอบเปรียญธรรมประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ.3 - ป.ธ.9  มีสถิติการสอบไดและ

สอบตกท่ีมีนัยอันสําคัญซ่ึงจากการสํารวจสอบถามจากผูสอบเอง พรอมท้ังรวบรวมขอมูลจากสํานัก

เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  มีเหตุผลหลายประการที่ทําใหนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

ท่ีมีการสอบไดสอบตกในช้ันประโยคต่ําๆ ท่ีมากนอยแตละปไมเทากัน ในสวนของแมกองบาลี

สนามหลวง ซ่ึงเปนผูออกปญหาท่ีนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ท่ัวประเทศจะตองทําการ

สอบเพ่ือวัดผลเล่ือนช้ัน อันเปนองคกรหลักท่ีควบคุมสงเสริมการจัดการศึกษาของสงฆโดยตรง 

โครงสรางการบริหารการคณะสงฆกองบาลีสนามหลวง 

สมเด็จ.............. 

แมกองบาลีสนามหลวง    

รองแมกองบาลีสนามหลวง    

รองเลขานุการแมกองบาลี เลขานุการแมกองบาลี รองเลขานุการแมกองบาลี 

รองแมกองบาลีสนามหลวง    
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แลวยังฝากการบริหารการศึกษาไวกับการปกครองของคณะสงฆ เจาอาวาสจะมีอํานาจในการ

ดําเนินงานทุกๆ อยาง ทําใหเกิดปญหาความสนใจทางการศึกษาไมเทาดานการปกครองและศาสน

สมบัติ ซ่ึงปญหาตางๆ  

  อนึ่ง ในสวนของการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในปจจุบันอยูภายใต

การบริหารงานของมหาเถรสมาคม โดยมีเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วัดปากน้ําภาษี

เจริญ  กรุงเทพมหานคร ดํารงตําแหนงเปนแมกองบาลีสนามหลวง86 

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี คณะสงฆภาค 14 พ.ศ. 2553 

  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ท่ีอยูในจังหวัดนครปฐม จํานวน 50 วัด  จังหวัด

สุพรรณบุรี จํานวน 30 วัด จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 17 วัด  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 22 วัด 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  งานวิจัยดานพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี  มีผูทําวิจัยไวหลายดานตางๆ กัน ผูวิจัยไดนําเสนอโดยแยกเปน 2 กลุม คือ 

งานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ ดังนี ้

 

งานวิจัยในประเทศ   

  สนอง สุภาสัย ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูมี

ความพึงพอใจแตกตางกัน : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา  1) การใชภาวะผูนําท่ีมี

คุณภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจสูง  ท้ังลักษณะรวมและลักษณะยอยอยูใน

ระดับสูงขณะท่ีผูบริหารโรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจต่ํา อยูในระดับปานกลางท้ังลักษณะรวมและ

ลักษณะยอย  2) การใชภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจสูง            

กับผูบริหารโรงเรียนครูมีความพึงพอใจตํ่าแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05        

                                                             

  86พระธรรมปญญาภรณ สุชาติ ธมฺมรตโน, และ พระมหาทองดี ปฺญาวชิโร, การศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี,พิมพครั้งท่ี1 (กรุงเทพ ฯ : อาทรการพิมพ , 2548),102- 103.  
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โดยภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจสูง มีระดับการใชสูงกวา

ลักษณะรวมและลักษณะยอย87 

  ขัตติยา ดวงสําราญ ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบวา แรงจูงใจในการ

ทํางานของครูในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานฐานะความม่ันคงของอาชีพลักษณะของ

งาน ความสําเร็จของงาน สัมพันธภาพกับผูรวมงาน และปริมาณงาน และความรับผิดชอบ สวน

ปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจของครู อยูในระดับปานกลาง คือ โอกาสและความกาวหนาในงาน สภาพการ

ทํางาน การมีสวนรวมของชุมชน นโยบาย การบริหารและการนิเทศ การไดรับการยอมรับนับถือ 

เงินเดือนและคาจาง88 

  วิทยา พัฒนวงศ ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชทักษะการบริหารแบบเจาของกิจการของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา  1) การใช

ทักษะการบริหารแบบเจาของกิจการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักในระดับ

มากเชนกัน  2) การใชทักษะการบริหารแบบเจาของกิจการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแหง

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาประสบการณ

ในการทํางานแตกตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนความคิดเห็นของครูผูสอนท่ี

มีอายุตางกันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตแตกตางกันในทักษะยอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05   3) การใชทักษะการบริหารแบบเจาของกิจการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแหง

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีอยูในโรงเรียนท่ีนักเรียนเพิ่มขึ้นกับ

ลดลง โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0589 

                                                             

  87สนอง สุภาสัย, “การใชภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจ

แตกตางกัน : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545),บทคัดยอ. 

  88ขัตติยา ดวงสําราญ, “แรงจูงใจในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545),บทคัดยอ 

  89วิทยา พัฒนวงศ, “การใชทักษะการบริหารแบบเจาของกิจการของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545),บทคัดยอ.  
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  ยุพา เลิศวิริยะพงศ ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตองานวิชาการของโรงเรียน

สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา  1)ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เขตการศึกษา 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  2) งานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขต

การศึกษา 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  3) ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตองานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานการสรางบารมี การ

กระตุนเชาวนปญญาและการคํานึงถึงเอกบุคคล และภาวะผูนําการแลกเปล่ียนดานการใหรางวัล

อยางเหมาะสม และการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรง90 

  สมศักดิ์ เหมะสุรินทร ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน

ของครูในโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ในปการศึกษา 2545 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการ

ทํางานของครูโรงเรียนอัสสัมชัญลําปางโดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยปจจัยภายใน

โรงเรียนท่ีทําใหครูมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานความศรัทธาตออาชีพครู และดานความ

ภาคภูมิใจตอโรงเรียน สวนความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยภายนอกโรงเรียน ในดานท่ีสังคมใหการ

ยอมรับอาชีพครู สถานภาพในสังคมและดานสภาพเศรษฐกิจ อยูในระดับพึงพอใจมาก อายุการ

ทํางาน และรายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน

ของครูในระดับต่ํามาก สวนแผนกท่ีสังกัด และกลุมสาระการเรียนรู/กลุมงาน มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจในการทํางานในระดับคอนขางต่ํา91 

  สมบัติ บอสมบัติ  ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ของขาราชการครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา  1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ของขาราชการครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  หากพิจารณาตาม

องคประกอบดานความพึงพอใจท้ังสิบองคประกอบ พบวาขาราชการครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  

มีความพึงพอใจในระดับมาก เจ็ดองคประกอบ สําหรับองคประกอบท่ีมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลางมีสามองคประกอบ  ไดแก  ดานสภาพการทํางาน  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และ

การจัดสวัสดิการแกบุคลากร  2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครูผูสอนในกลุม

                                                             

  90ยุพา เลิศวิริยะพงศ, “ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตองานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

เทศบาล เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546),บทคัดยอ. 

  91สมศักดิ์ เหมะสุรินทร, “ปจจัยท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของครูใน

โรงเรียนอัสสัมชัญสําปาง” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาการบาริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2546),บทคัดยอ. 
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สาระการเรียนรูหลักและกลุมสาระการเรียนรูเสริมโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  3) แนวทางในการ

สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครู ไดแก สรางความตระหนักแกครูครูใน

คุณคาของอาชีพครู การบริหารองคการโดยการรวมคิด รวมทํา รวมกําหนดเปาหมาย แนวปฏิบัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานตางๆ ท่ีชัดเจน โปรงใส ยุติธรรมจัดสวัสดิการตามกําลังความสามารถ

ของโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ92 

  ประนอม ศรีสุขสวัสดิ์ ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการ

ตํารวจในโรงเรียนตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา 1)

ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการตํารวจ ช้ันสัญญาบัตร ช้ันประทวนและพลตํารวจ ใน

โรงเรียนตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังในภาพรวม รายกลุมงาน 

และรายโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง  2) ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการตํารวจ ช้ัน

สัญญาบัตร ช้ันประทวนและพลตํารวจ ในกลุมงานอํานวยการ กลุมงานวิชาการ และกลุมงาน

ปกครอง โรงเรียนตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีความแตกตางกัน

ในดานการเล่ือนตําแหนง ผลประโยชนเกื้อกูล และสภาพการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .0593 

  นภดล เดนดวง  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับการปฏิรูป

การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพุทธนคร นครปฐม ผลการวิจัยพบวาแบบภาวะผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียน ท้ังภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพุทธนคร  นครปฐม อยูในระดับมาก สวนการปฏิรูปการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพุทธนคร  นครปฐม อยูในระดับมาก  แบบภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนในภาพรวม  มีความสัมพันธกับการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา    

สหวิทยาพุทธนคร นครปฐม สวนภาวะผูแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ มี

                                                             

  92สมบัติ บอสมบัต,ิ “แนวทางการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของครูโรงเรียน

สระบุรีวิทยาคม”(สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546),บทคัดยอ. 

  93ประนอม ศรีสุขสวัสดิ์, “ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการตํารวจในโรงเรียน

ตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547),บทคัดยอ.  
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ความสัมพันธกับการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพุทธนคร นครปฐม อยา

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0194 

  ประจวบ   พลอยละออง  ได ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี มีภาวะผูนําในดานตางๆ ท้ัง 6 ดาน คือ ดาน

ภาวะผูนําทางการสอน พบวา ผูบริหารมีความรู ความสามารถทางดานวิชาการเปนท่ียอมรับของ

ผูรวมงานมาท่ีสุด ดานภาวะผูนําแหงการเปล่ียนแปลง พบวา ผูบริหารมีความสามารถเปนท่ียอมรับ

ศรัทธาทําใหผูอ่ืนรวมมือมากท่ีสุด ดานภาวะผูนําทางจริยธรรม พบวา ผูบริหารมีความซ่ือสัตย

ยุติธรรมมากท่ีสุด ดานภาวะผูนําการมีสวนรวม พบวา ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระใน

การทํางานมากท่ีสุด ดานภาวะผูนําท่ีตองการแกปญหา พบวา ผูบริหารสามารถท่ีจะแกปญหาท่ี

เกิดขึ้นจนเกิดผลดีเปนท่ีพอใจของผูรวมงานมากท่ีสุด และดานภาวะผูนําทางดานการจัดการ พบวา 

ผูบริหารมีการรวมมือกับบุคลากรทุกฝายวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนามากท่ีสุด อยางไรก็ดี  มีบางประเด็นของภาวะผูนําทางการสอน  ภาวะผูนําทางการ

เปล่ียนแปลง ภาวะผูนําทางจริยธรรม  และภาวะผูนําการมีสวนรวม มีการปฏิบัติในระดับนอย95 

  พระบัณฑิต  ศรีชัย ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวิจัยพบวา 1)การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา เขตการศึกษา 6 ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2)แนวทางการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 มีดังนี้ 2.1)งานวิชาการ ควรยึด

ธรรมนูญโรงเรียนเปนแนวทาง งาน/โครงการตองเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของ

พระภิกษุสามเณร มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูหลากหลาย และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานวิชาการ  ควรปฏิบัติตามแผนอยางตอเนื่องเปนระบบ และบุคลากรควร

รวมมือกันปฏิบัติ ควรมีการตรวจสอบตามแผน จัดทําปฏิทินการตรวจสอบ ตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ควรสรุปผลการปฏิบัติงาน และนําปญหา

                                                             

  94นภดล เดนดวง, “ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับการปฏิรูป

การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตพุทธนคร นครปฐม”(วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547),บทคัดยอ. 

  95ประจวบ พลอยละออง, “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบี่” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2548),บทคัดยอ.  
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อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปฏิบัติตอไป 2.2)งานธุรการ ความยึดระเบียบท่ี

เกี่ยวของเปนหลัก ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมและใชเทคโนโลยีเขามาชวย ควรปฏิบัติตาม

ระเบียบอยางถูกตองเปนระบบ และมอบหมายงานใหกับบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ควร

จัดเก็บหลักฐานตางๆ อยางเปนระบบ ควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งใหมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบงาน ควรมีการสรุปผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  2.3) งาน

ปกครองนักเรียน ควรจัดใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ควรใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม 

กิจกรรมนักเรียนควรมีจุดเนนท้ังทางพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญท่ีคํานึงถึงกิจของสงฆตามพระ

ธรรมวินัยและระเบียบของสงฆ ควรใหความสําคัญกับการปฏิบัติอยางจริงจัง ควรมีการสํารวจความ

พึงพอใจการปฏิบัติงาน ควรใหผูเรียนมีสวนรวม ควรยึดระเบียบงานปกครองนักเรียน  ควร

วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและนําขอมูลท่ีไดมาปรับแผนการปฏิบัติงาน  2.4) งานบริการ 

ควรมีจุดเนนและตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานอยางชัดเจน สอดคลองกับการปฏิบัติตามศาสนกิจของ

สงฆ และควรแตงตั้งผูรับผิดชอบ ควรเนนการมีสวนรวมของบุคลากร ควรสํารวจความพึงพอใจตอ

การบริการ ควรมีการตรวจสอบอยางตอเนื่อง ควรจัดทําแบบบันทึกการดําเนินงานและติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่อง  ควรมีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและนําขอมูลท่ีไดมาปรับแผนการ

ดําเนินงาน96 

  กิจสุพัฒน  ครึกกระโทก  ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 อยูในระดับดีมาก  2) เปรียบเทียบภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกเพศ โดยรวมและ

รายดานมีภาวะผูนําแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  3) เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามประสบการณบริหาร

สถานศึกษา โดยรวมและรายดานมีภาวะผูนําแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ97 

                                                             

  96พระบัณฑิต  ศรีชัย, “ แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

เขตการศึกษา 6”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548),บทคัดยอ.    

  97กิจสุพัฒน  ครึกกระโทก, “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว เขต 1” (งานนิพนธหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,2549),บทคัดยอ.  
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  ภิรมย  ถินถาวร  ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของขาราชการครู  โรงเรียนในอําเภอบานโพธ์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา      

เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ

ขาราชการครู  โรงเรียนในอําเภอบานโพธ์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา      เขต 1

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล  ดานการสรางบารมี  ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุนการ

ใชปญญาเปนอันดับสุดทาย  2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู  โรงเรียนในอําเภอบานโพธ์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 โดยรวมจําแนกตามเพศและประเภทของสถานศึกษา แตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปนรายดานจําแนกตามเพศ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติและจําแนกตามประเภทสถานศึกษา ดานการกระตุนการใชปญญาของผูบริหารสถานศึกษา

ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษากับผูบริหารสถานศึกษาประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) สวนดานการสรางบารมี ดานการคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลและดานการสรางแรงบันดาลใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ98 

   

งานวิจัยตางประเทศ 

  อับดูลลาห เอบู-ทิเนห (Abdullah  Abu- Tineh) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางรูปแบบ

ภาวะผูนําท่ีสังเกดไดของครูใหญและการปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติท้ัง 5 ประการของ

สถานศึกษาแหงการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนําของครูใหญ เพศของครูใหญ        

เพศของครู ปประสบการณการสอนของครู  และจํานวนปการสอนรวมกับครูใหญคนเดียวกัน 

สามารถทํานายการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติท้ัง 5 ประการของสถานศึกษาแหง

การเรียนรูไดรอยละ 34 เม่ือพิจารณาท่ีรูปแบบภาวะผูนํา  พบวา ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพมี

ความสัมพันธทางบวกกับการฝกปฏิบัติของครูเรื่องหลักการฝกปฏิบัติท้ัง 5 ประการ  ของ

สถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ แตภาวะผูนําแบบตามสบายกลับมีความสัมพันธทางลบ

                                                             

  98ภิรมย  ถินถาวร, “ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ

ขาราชการครู โรงเรียนในอําเภอบานโพธ์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2550),บทคัดยอ.  
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กับการฝกปฏิบัติของครูเรื่องหลักการฝกปฏิบัติท้ัง 5 ประการ ของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมี

นัยสําคัญในระดับปานกลาง99 

  อเล็กซซานเดอร (Alexander) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในวิชาชีพครูในโรงเรียน

เอกชนในเครือศาสนจักรอัลเบลดา งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครู

โรงเรียนเอกชนในเครือศาสนจักรมีตองานของครูในแงมุมและมุมมองท่ีเลือกศึกษา เพ่ือนําขอมูล

ของงานวิจัยท่ีไดไปพัฒนาแฟมสะสมผลงาน ท้ังในระดับสวนบุคคลและผลงานในวิชาชีพเพ่ือ

นํามาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและมุมมองในสถานการณท่ีหลากหลาย

ผูตอบแบบสอบถามคือ ครู 244 คน ในโรงเรียนเอกชนในเครืออัลเบลดา ซ่ึงครูโดยเฉล่ียมี

ประสบการณ 11 ป ขึ้นไป จบปริญญาคุรุศาสตร มีสัญญาจางแบบประจําเต็มเวลา ไมมีภาระ

รับผิดชอบในงานธุรการ ผลงานวิจัยพบวา ครูมีความพึงพอใจในงานแตกตางหลากหลาย โดย

สัมพันธกับอายุ ประสบการณการสอนโดยรวมท้ังหมด  ขนาดของช้ัน ลักษณะของสัญญาจางงาน 

ระดับการศึกษา การส่ังงาน งานท่ีรับผิดชอบขึ้นอยูกับประสบการณและความหางไกลจากโรงเรียน

บานมาโรงเรียน มีความสัมพันธไมมากนักกับเพศของครู หรือครูใหญ และการมอบหมายงานตาม

ประสบการณ มุมมองภายในของการสอนไดสรางระดับของความพึงพอใจในเกือบทุกสถานการณ 

ความสัมพันธกับเพ่ือนครูและครูใหญสัมพันธกับความสําเร็จในระดับท่ีสูงการหวังอาชีพครู

ตลอดไปเปนความพึงพอใจสูงสุด และในสวนของความพึงพอใจดังกลาวมีการกระตุนทางปญญา 

การสงเสริมการพัฒนาทางสติปญญาก็มีสวนเชนกัน โดยปกติวิสัยนั้นสถานการณท่ีกอใหเกิดความ

ไมพอใจมาจากภายนอก เชน อัตราการจายเงินเดือน นโยบายของผูจัดการ วัสดุอุปกรณ100 

  ลิน (Lin) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของเงินเดือนและผลของความพึงพอใจในวิชาชีพ

ครูและความต้ังใจในการประกอบอาชีพ ผลการวิจัยพบวา อํานาจปจจัยทางเงินตราไมมีผลกระทบ

โดยตรงตอแรงจูงใจของครูท่ีจะประกอบอาชีพตอ แตมีผลกระทบทางออมท่ีมีนัยสําคัญตอจุดยืน

ของความพึงพอใจในวิชาชีพ อยางไรก็ตามเง่ือนไขการทํางานท่ีมีผลคาความถดถอยท่ีมีน้ําหนัก

มากกวาตอความพึงพอใจในวิชาชีพ และมีผลกระทบทางตรง ทางออมตอความตั้งใจประกอบอาชีพ

                                                             

  99Abdullah  Abu-Tineh, “Exploring  the Relationship Between the Perceived  Leadership 

Style of Principles and Their Teachers’ Practice of the Five Disciplines of Learning Schools,” 

Dissertation Abstracts International (2003): 2005-A. 

  100Randy Alexander, “Teacher job satisfaction in religiously addiliated private  school in 

Alberta,” (Ed.D. dissertation, University of Alberta (Canada),2003, Abstract, [Online],Accessed 

3 July 2010, Available from,http://www.lib.umi.com/ dissertations/ fullcit/nq 88080. 
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ของครู ยิ่งไปกวานั้นงานวิจัยไดแสดงถึงผลในเชิงบวกของเง่ือนไขในการทํางานท่ีเกี่ยวกับทัศนคติ

ของครูท่ีมีตอรายได/เงินเดือนและผลกระทบขาลงที่ลดลงของความพึงพอใจในวิชาชีพของความ

ตั้งใจทํางานเม่ือครูมีประสบการณมากขึ้น หรือมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น101 

  มาติโน (Martino) ไดศึกษารูปแบบภาวะความเปนผูนํา การเสริมแรงจูงใจใหแกครูและ

ความพึงพอใจในวิชาชีพในโรงเรียนประถม งานวิจัยไดรับการออกแบบใหบงช้ีถึงประเภทรูปแบบ

ของความเปนผูนําของครูใหญในโรงเรียนประถมของรัฐบาลในหมูครูและครูใหญเพ่ือคนหา

ความสัมพันธระหวางรูปแบบของภาวะผูนําและการเสริมแรงจูงใจในครู เชนเดียวกับรูปแบบของ

ความเปนผูนําและความพึงพอใจในวิชาชีพ โดยมีครู 500 คน และครูใหญ 50 คน เปนผูตอบ

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําใน 3 รูปแบบ คือ transformational, transactional, 

non-transactional กับการเสริมแรงจูงใจและความพึงพอใจในวิชาชีพท้ังภายนอกและภายในของครู 

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา ระดับการเสริมแรงจูงใจในครูและ

ความพึงพอใจในวิชาชีพก็มีความสัมพันธกัน ซ่ึงงานวิจัยไดช้ีเฉพาะลงไปวา ระดับความพึงพอใจ

ในวิชาชีพของครูจะเพ่ิมสูงขึ้นพรอมกับแบบภาวะผูนํา transformational และการสรางแรงจูงใจใน

บางประเภทไมปรากฏวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางรูปแบบความเปนผูนํากับ

การสรางแรงจูงใจในครู102 

  โดโน-โครัวริส (Dono-Kouloutis) ไดทําการศึกษาภาวะความเปนผูนํา การเสริมแรงจูงใจ

ในครูและความพึงพอใจในงานในโรงเรียนประถมคาทอลิก งานวิจัยเพ่ือคนหาความสัมพันธ

ระหวางรูปแบบของความเปนผูนํากับแรงจูงใจในครู รวมถึงรูปแบบความเปนผูนําและความพึง

พอใจในการทํางาน แตละโรงเรียนไดรับจดหมายแนะนําการศึกษาและแบบทดสอบความเปนผูนํา

ในหลากหลายปจจัย ใหกับครูใหญของโรงเรียนเพ่ือวัดคาของรูปแบบความเปนผูนําชุด

แบบทดสอบสําหรับครูประกอบไปดวยแบบทดสอบความตองการของมาสโลว ท่ีใชทดสอบวัด

                                                             

  101Chien-Jung Lin, “The effect of salary and non-pecuniary attributes on teacher job 

satisfaction and labor supply intentions,” (Ed.D. dissertation, University of North Carolina at 

Chapel Hill,2003),Abstract,[Online],Accessed  3 July 2010,Available from  http://www.lib.umi. 

com/dissertations/fullcit/3086663. 

  102Marie Anne Martino, “Leadership style, teacher empowerment and job satisfaction in 

public elementary school” (E.d.D. dissertation, St. John’s University, School of education and 

Human servicss,2003),Abstract ,[Online],Accessed 3 July 2010,Available from  

http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3104415. 
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ความจริงใจของการสนองตอบตอภาวะผูนํา การวัดการเสริมแรงจูงใจในครูหรือแบบจัดอันดับผล

การทดสอบสภาวะความเปนผูนําของครูใหญ ในทัศนคติของครูและแบบทดสอบความพึงพอใจ

ของรัฐมิเนสโซตาใชวัดความพอใจในวิชาชีพ ไดถูกนํามาใชหาความสัมพันธแบบสหสัมพันธของ

สภาวะความเปนผูนํา 3 รูปแบบ คือ transformational, transactional, non-transactional กับการ

เสริมสรางแรงจูงใจในครูและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการวจิัยพบวา มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางรูปแบบความเปนผูนําแบบ transformational และความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบวา การเสริมสรางแรงจูงใจในครูกับการเติบโตในอาชีพมี

ความสัมพันธกัน ครูและคุณคาท่ีมีตอองคกร รวมถึงการส่ือสารระหวางปจเจกและกลุมซ่ึงสงผลตอ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทุกอยางลวนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ103 

  ซิวาเรลลา (Civarella) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนท่ีมี

ผลกระทบตอการตัดสินใจ กลาเส่ียงของนายทุน ทุนทรัพยากรบุคคล และความกลาเส่ียงในความ

เส่ียงรูปแบบใหมท่ีมีศักยภาพสูงกับบทบาทของภาวะผูนําท่ีเปนท่ีช่ืนชอบ เปนการวิจัยท่ีศึกษา  1) 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําท่ีเปนท่ีนิยม และการตัดสินใจเส่ียงของนักลงทุน  2) ผลของภาวะ

ผูนําท่ีเปนท่ีนิยมชมชอบกับความมุงม่ันของพนักงานท่ีมีตอองคกร ความพึงพอใจในภาวะของ

ความเปนผูนํา และความมุงหวังในผลของกําไรของพนักงาน รวมถึงผลงานดานการลงทุนใหมๆ 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจของนักลงทุนกับพนักงานมีลักษณะสวนทางกัน การมี

มุมมองในทางกลยุทธมีจุดมุงหมายมีผลทางบวกกับการตัดสินใจของนักลงทุนและทัศนคติของ

พนักงาน การตระหนักรับรูถึงปญหาอุปสรรคมีผลตอการตัดสินใจของนักลงทุนและความพึงพอใจ

ของพนักงานท่ีมีตอความเปนผูนํา การมีความรูจักท่ีตอบสนองไวตอความตองการของพนักงานไม

มีผลตอการตัดสินใจของนักลงทุน แตมีผลทางบวกตอความพึงพอใจของพนักงานตอภาวะผูนํา 

ความเส่ียงสวนบุคคลมีผลตอความคาดหวังของนักลงทุนท่ีจะลางหยุดกิจการกอนเวลาอันสมควร 

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมมีคานัยสําคัญทางสถิติท่ีใชทํานายความมุงม่ันในผลกําไรของพนักงาน 

                                                             

   103Marilyn J. Dono-Koulouris, “Leadership style teacher empowerment and job 

satisfaction in selected Catholic elementary school” (E.d.D. dissertions, St. John’s University, 

School of education and Human services,2003),Abstract,[Online],Accessed  3 July 2010, 

Available from  http://www lib.umi.com/dissertations/fullcit/3107132415. 
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ความรับรูตออุปสรรคแวดลอมเทานั้นท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนใหมๆ การพัฒนาความเส่ียงใน

การลงทุนไมไดสงผลกระทบตอรูปแบบของภาวะผูนํา104 

   

สรุป 

  ความสําคัญของพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญตองการใหผูนําปรับปรุงพฤติกรรม

ภาวะผูนําของตนใหสอดคลองกับความสามารถและความมุงม่ันของผูใตบังคับบัญชา  ผูนําท่ีดี

หมายถึงบุคคลท่ีสามารถจะคนหาวาอะไรท่ีผูใตบังคับบัญชาของเขาตองการและปรับตัวตนเพ่ือให

ตอบสนองตอความตองการนั้นๆ ได  ในการประเมินความมีประสิทธิผลของพฤติกรรมภาวะผูนํา

นั้น ไดมีผูท่ีใหความหมายและหลักเกณฑท่ีใชในการประเมินความมีประสิทธิพลของพฤติกรรม

ภาวะผูนําท่ีแตกตางกันไปตามคํานิยามของพฤติกรรมภาวะผูนํา อยางไรก็ตามภายใตบริบทการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลกปจจุบันมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการท่ีใชเปนเกณฑไดแก 

ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  การมีกระบวนการดําเนินการภายในองคการท่ีราบรื่น และการ

สรางองคการใหมีความยืดหยุนพรอมตอการปรับตัวใหสอดคลองตอการเปล่ียนแปลงภายนอกได

ดี105 

  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานดังกลาวมาขางตน จะเห็นไดวามี

แนวคิดหลายทฤษฎีท่ีจะนําไปใชเปนเกณฑในการวัดความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงการจะใช

เกณฑในการวัด ความพึงพอใจในการทํางานในแนวใดน้ัน ก็ควรจะใชใหเหมาะกับลักษณะของงาน 

ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะใชแนวคิดของ ล็อค (Locke)  เปนตัวบงช้ีในการวัดความพึง

พอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

เนื่องจากเปนแนวคิดดานบุคคลและดานท่ีเปนประโยชนตอสังคมสามารถตอบสนองความตองการ 

และความปรารถนาของบุคคลไดทุกขั้นตอน ซ่ึงตัวบงช้ีท้ัง 9 องคประกอบนี้ จะใชเปนเกณฑในการ

วัดความพึงพอใจในการทํางานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วามีความรูสึก

อยางไรตอความพึงพอใจในการทํางาน โดยการวัดระดับความรูสึกและความแตกตางเกี่ยวกับความ

                                                             

  104Mark A. Civarella, “Understanding how entrepreneur behaviors affect and venture 

performance in high potential new ventures: The role of charismatic leadership” (Ph.D. 

dissertation, University of Georgia,2003), Abstract,[Online],Accessed  5 July 2010, Available 

from  http://www lib.umi.com/dissertations/fullcit/f374353. 

   105สุเทพ พงศศรีวัฒน,ภาวะผูนํา ทฤษฎีและปฏิบัติ: ศาสตรและศิลปสูความเปนผูนําท่ี

สมบูรณ, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ :บริษัท วิรัตน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด, 2548),17. 
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พึงพอใจในการทํางานวา  องคกรสามารถตอบสนองความตองการของครูในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลีอยูในระดับใดและมีความแตกตางกันหรือไม  ในกลุมงานอํานวยการ กลุมงาน

วิชาการ และกลุมงานปกครอง ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สําหรับตัวบงช้ีในการวัด

ความพึงพอใจในการทํางานของล็อค  (Locke)  มีอยู 9 องคประกอบดังนี้  1) ตัวงาน (work)              

2) เงินเดือน (pay)  3) การเล่ือนตําแหนง (promotion)  4) การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition)                   

5) ผลประโยชนเกื้อกูล  (benefits) 6) สภาพการทํางาน (working conditions)  7) การนิเทศงาน 

(supervision)  8) เพ่ือนรวมงาน (co-workers)  และ 9) หนวยงานและการจัดการ (company and 

management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 

 

 

บทท่ี 3 

 

การดําเนินการวิจัย 

 

  การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ   1) พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารย

ใหญ   ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  2) ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   

แผนกบาลี  3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครู

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี    การวิจัยครั้งนี้เปนการเชิงพรรณนา (descriptive research) 

โดยใชโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   หนวยวิเคราะห(unit of analysis) เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําตามทฤษฎีของ แทนเนนบอม และ ชมิทธ 

(Tannenbaum and  Schmidt)  และความพึงพอใจตามทฤษฎีของล็อค (Locke) โดยการดําเนินงานมี

ขั้นตอนและระเบียบวิจัยดังตอไปนี ้

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

  เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย           

จึงกําหนดรายละเอียดและวิธีการศึกษาออกเปนสามขั้นตอน ดังนี ้

  ขั้นตอนท่ี 1  การจัดเตรียมโครงการ การจัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา 

ขอมูล สถิติ ปญหา ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของรวมถึงงานวิจัยหรือรายงานของหนวยงานตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ เสนอโครงรางตอภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยสรางเครื่องมือ

แลวนําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นไปเก็บขอมูลจากตัวอยางของการวิจัย นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมา

ตรวจสอบความถูกตองวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

  ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนจัดทํารางรายงานการวิจัยเสนอ

คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และนํามาปรับปรุงแกไขตามที่

คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะจัดพิมพและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

  เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัย

ไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบการวิจัย   

ประชากร กลุมตัวอยาง และขนาดกลุมตัวอยางตัวแปรท่ีศึกษาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บ

รวบรวม การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

แผนแบบของการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยใน

ลักษณะของตัวอยางกลุมเดียว  ตรวจสอบสภาวการณโดยไมมีการทดลอง (the one shot, non-

experimental  case  study)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง  (diagram)  ไดดังนี้ 

 

 

                                                  

                                                  

 

         

  R  หมายถึง    กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุม 

        X  หมายถึง    ตัวแปรท่ีใชเพ่ือศึกษา 

           O  หมายถึง    ขอมูลท่ีไดรับจากการวัดคาตัวแปร 

 

ประชากร 

  ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คณะสงฆ  

ภาค 14  จํานวนโรงเรียนใน  4 จังหวัด  ประกอบดวย   จังหวัดนครปฐม    จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดสมุทรสาคร   จังหวัดกาญจนบุรี   จํานวน 119  โรงเรียน 
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กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 

          กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดแก  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ซ่ึงเปดสอน    

ปการศึกษา  2553 โดยผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี  

และมอรแกน  (Krejcie  and  Morgan)106   ไดขนาดตัวอยางโรงเรียน  จํานวน  92 โรงเรียน  ในการ

เลือกกลุมตัวอยางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   ผูวิจัยใชแบบแบงประเภท (stratified 

random sampling) โดยแบงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ตามขนาดของ โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี  ในแตละจังหวัด  โรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดเล็ก 42 โรงเรียน  โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมขนาดกลาง 30 โรงเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดใหญ 20 โรงเรียน 

  ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบดวยผูบริหาร 2  รูป  คือ อาจารยใหญ 

และรองอาจารยใหญ ครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 2 รูป รวมผูใหขอมูล 4 รูป 

รวมทั้งหมด 368   รูป ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  จํานวนประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 

 

จังหวัด 
ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

รวม รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

นครปฐม 50 39 2 2 156 

สุพรรณบุร ี 30 23 2 2 92 

สมุทรสาคร 17 13 2 2 52 

กาญจนบุร ี 22 17 2 2 68 

รวม 119 92 8 8 368 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย  ตัวแปรพ้ืนฐาน  ตัวแปรตน  และตัวแปรตาม     

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

                                                             

  110Robert V.  Krejcie and  Daryle  W.  Morgan, “Determining  Sample  Size  for  

Research  Activities,” Educational  and  Psychological  Measurement 30,3(Autumn 1970):607-

610.  
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  1.ตัวแปรพ้ืนฐาน  เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

ประกอบ ดวย  อายุ  ตําแหนงปจจุบัน  ระดับการศึกษา  และประสบการณในการทํางานในโรงเรียน

ปจจุบัน 

  2.ตัวแปรตน  (independent  variables)  เปนตัวแปรท่ีประกอบดวยพฤติกรรมภาวะผูนําเชิง

ตอเนื่อง(continuum  of  leadership  benavior) พัฒนามาจากแนวคิดของแทนเนนบอม และ ชมิทธ 

(Tannenbaum  and  Schmidt) ปรับปรุงมาจากการแปลของสมยศ นาวีการ  ซ่ึงมาจากแนวคิดของ

แทนเนนบอม และ ชมิทธ (Tannenbaum  and  Schmidt)  ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรม 7 แบบ ดังนี ้

       2.1 การตัดสินใจและประกาศการตัดสินใจ  (X1)  หมายถึง  ผูบริหารท่ีมีพฤติกรรม 

ดังกลาวนี้  ระบุปญหา วิเคราะหทางเลือกท่ีมีอยูเพ่ือท่ีจะแกปญหา เลือกทางเลือกท่ีจะใชแกปญหา 

และตองการใชผูอยูใตบังคับบัญชาดําเนินการทางเลือกท่ีไดเลือกไว ผูบริหารอาจจะใชหรือไมใช

การบังคับ แตผูอยูใตบังคับบัญชาไมมีโอกาสท่ีจะมีสวนรวมโดยตรงภายในกระบวนการตัดสินใจ 

       2.2 การเสนอการตัดสินใจ (X2) หมายถึง  ผูบริหารจะระบุปญหาและตัดสินใจโดยลําพัง

แทนท่ีจะประกาศการตัดสินใจแกผูอยูใตบังคับบัญชาเพ่ือการดําเนินการ ผูบริหารจะพยายามชักจูงผู

อยูใตบังคับบัญชาใหยอมรับการตัดสินใจ 

      2.3 การนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม  (X3) หมายถึง  ผูบริหารตัดสินใจและ

สรางการยอมรับดวยการชักจูง  แตขั้นตอนเพ่ิมเติมอยางหนึ่งท่ีถูกใชคือผูอยูใตบังคับบัญชาจะถูก

รองขอใหถามคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

      2.4 การนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได (X4) หมายถึง 

ผูบริหารยอมใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนรวมบางดานภายในกระบวนการตัดสินใจ  แตสงวน

ความรับผิดชอบของการระบุและการวิเคราะหปญหาเอาไว  ผูบริหารไดตัดสินใจเปนขอเสนอท่ี

อาจจะเปล่ียนแปลงไดบนพ้ืนฐานของขอมูลจากผูอยูใตบังคับบัญชา การตัดสินใจในท่ีสุดจะกระทํา

โดยผูบริหาร 

       2.5 การนําเสนอปญหา ขอคําแนะนํา และตัดสินใจ (X5) หมายถึง  กิจกรรมความเปน

ผูนําครั้งแรกท่ีเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชามีโอกาสเสนอคําตอบของปญหากอนผูบริหาร 

ผูบริหารยังคงระบุปญหาอยูเหมือนเดิม 

       2.6 การระบุขอบเขตและขอใหกลุมตัดสินใจ (X6)  หมายถึง  ผูบริหารจะระบุปญหาและ

กําหนดขอบเขตของการตัดสินใจ แลวผูบริหารจะใชการมีสวนรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชาเพ่ือให

ไดการตัดสินใจท่ีเหมาะสม แตถากลุมของผูอยูใตบังคับบัญชาไมไดรับรูวาผูบริหารตองการการ

ตัดสินใจโดยกลุมอยางจริงใจแลว การตัดสินใจมักจะสะทอนส่ิงท่ีกลุมคิดวาผูบริหารตองการ

แทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีกลุมตองการ 
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       2.7 การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว (X7) หมายถึง ผูบริหารจะ

กลายเปนสมาชิกท่ีเทาเทียมกันคนหนึ่งของกลุมตัดสินใจ กลุมจะระบุและประเมินปญหา สราง

ทางเลือก และเลือกทางเลือกเพ่ือท่ีจะดําเนินการ บุคคลทุกคนภายในกลุมเขาใจวาการตัดสินใจของ

กลุมจะถูกดําเนินการ     

          3.ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ   ตามทฤษฎีของล็อค (Locke) ซ่ึงมี

องคประกอบ 9 ประการ ดังนี้  

       3.1 ตัวงาน (Y1)  หมายถึง  ความนาสนใจของงาน ความยากงายของงาน โอกาสเรียนรู

หรือศึกษางาน โอกาสท่ีจะทํางานสําเร็จ การควบคุมการกําหนดและวิธีการทํางาน 

      3.2 เงินเดือน  (Y2) หมายถึง  จํานวนเงินท่ีไดรับ  ความเทาเทียมและความยุติธรรมใน

การจายเงินเดือนของหนวยงาน 

       3.3 การเล่ือนตําแหนง  (Y3) หมายถึง  โอกาสในการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น ความ

ยุติธรรมในการเล่ือนตําแหนงของหนวยงานและหลักการในการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 

       3.4 การยอมรับนับถือ (Y4) หมายถึง  การไดรับคํายกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน 

ความเชื่อม่ันในผลงาน 

      3.5 ผลประโยชนเกื้อกูล  (Y5)หมายถึง  บําเหน็จบํานาญตอบแทนสวัสดิการ การ

รักษาพยาบาล คาใชจายระหวางการลา วันหยุดประจําป 

       3.6 สภาพการทํางาน (Y6) หมายถึง  ช่ัวโมงการทํางาน ชวงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช

ในการทํางาน อุณหภูมิ การถายเทอากาศ ความช้ืน ท่ีตั้งและรูปแบบ การกอสรางอาคารสถานท่ี

ทํางาน 

       3.7 การนิเทศงาน  (Y7) หมายถึง  รูปแบบและเทคนิคในการนิเทศงาน การใหคุณให

โทษ ความมีมนุษยสัมพันธ และทักษะในดานการบริหารงานของผูนิเทศงาน 

       3.8 เพ่ือนรวมงาน (Y8) หมายถึง  ความรูความสามารถของเพ่ือนรวมงานการชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกันและความมีมิตรภาพอันดีตอกัน 

      3.9 หนวยงานและการจัดการ  (Y9) หมายถึง  ความเอาใจใสบุคลากรในหนวยงาน 

นโยบาย การบริหารของหนวยงาน 

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

          เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ เปนแบบสอบถามจํานวน  1 ฉบับ แบงออกเปน 3  ตอน  ดังนี ้
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   ตอนที่  1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะตรวจสอบรายการ    (check  

list) สอบถามเกี่ยวกับ  1) อาย ุ  2) ตําแหนงปจจุบัน  3) ระดับการศึกษา     และ  4) ประสบการณใน

การทํางานในโรงเรียนปจจุบัน 

  ตอนที่  2  เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ  ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นเองจากทฤษฎี

ภาวะผูนําตอเนื่อง (Leadership Style Continuum) ของแทนเนนบอม และ ชมิทธ (Tannenbaum and 

Schmidt) ประกอบดวยพฤติกรรม 7  แบบ  มีจํานวนขอคําถามท้ังหมด  28 ขอ  

  ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลี  ตามทฤษฎีของล็อค (Locke)   โดยผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ ประนอม      

ศรีสุขสวัสดิ์ มีจํานวนขอคําถามท้ังหมด  38 ขอ จําแนกตามตัวแปรยอยท้ัง 9 ตัวแปร 

  แบบสอบถามตอนท่ี  2  และตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ

ของ ลิเคอรท (Likert  rating  scale)  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

            ระดับ  5 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจของครู อยูในระดับ

มากท่ีสุด  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ  5 

            ระดับ  4 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจของครู อยูในระดับ

มาก ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ  4 

            ระดับ  3 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจของครู อยูในระดับ

ปานกลาง ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ  3 

            ระดับ  2 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจของครู อยูในระดับ

นอย ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ  2 

            ระดับ  1 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจของครู อยูในระดับ

นอยท่ีสุด ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ  1 

 

การสรางเคร่ืองมือ 

          เพ่ือใหการสรางเครื่องมือในการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม  

โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

          ขั้นตอนท่ี  1 ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  และนําผลจากการศึกษามาสรางเปน

เครื่องมือ  โดยการปรึกษากับอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

          ขั้นตอนท่ี  2 เสนอแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสม  แลวนํามาปรับปรุง  และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5   ทาน 
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(ภาคผนวก จ) ท่ีมีประสบการณตรวจความถูกตอง ความเท่ียงตรงในดานเนื้อหา  (content  validity)  

และภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม  โดยใชเทคนิค  IOC  (Index  of  item  Objective  Congruence) 

          ขั้นตอนท่ี  3  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช  (try-out)  กับผูบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม และครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ท่ีมิใชเปนกลุม

ตัวอยางจํานวน  8  โรงเรียน โรงเรียนละ 4 ฉบับ รวม  32 ฉบับ   

          ขั้นตอนท่ี  4  นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน  (reliability)   

ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ( -coefficient)107  ไดคาความ

เช่ือม่ันเทากับ .868  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

          การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางตามขั้นตอนท่ีวางไว 

ดังตอไปนี ้

            1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขอหนังสือขอความ

อนุเคราะหไปยังเจาสํานักเรียน หรือ ศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  คือ              

1) จังหวัดนครปฐม   2) จังหวัดสุพรรณบุรี   3) จังหวัดสมุทรสาคร  4) จังหวัดกาญจนบุรี   เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหใหออกหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลี  ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

            2. ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถาม

คืนจากสถานศึกษาตางๆ ดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

          เม่ือไดรับขอมูลท้ังหมดคืนมา จึงพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมด เพ่ือคัดเลือก

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวนแลวรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูล

ลงรหัส จากน้ันนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยผูวิจัยใชคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) ซ่ึงการวิเคราะหระดับของพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ

กับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  มีรายละเอียดดังนี ้

                                                             
107Lee  J.  Cronbach,  Essentials  of  Psychological  Testing,  3rd  ed.  (New  York  :Harper  

&  Row  Publisher,  1974),  161. 
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   คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจ

ของครู อยูในระดับมากท่ีสุด   

              คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจ

ของครู อยูในระดับมาก 

              คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจ

ของครู อยูในระดับปานกลาง  

              คาเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจ

ของครู อยูในระดับนอย  

               คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ/ความพึงพอใจ

ของครู อยูในระดับนอยท่ีสุด  

   

สถิติที่ใชในการวิจัย 

  เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีศึกษา และไดขอคําถามท่ี

ตองการทราบในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

  1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชความถ่ี 

(frequency) และรอยละ (percentage)  

  2. การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใชคาเฉล่ีย (X
___

) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใชเกณฑ

ตอไปนี้ โดยพิจารณาคาเฉล่ียท่ีมีคาเฉล่ียสูงกวา 3.50 ขึ้นไปเทานั้น 

  3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึง

พอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ใชการวิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s product  moment correlation  coefficient) 

 

สรุป 

  การวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียน        

พระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือทราบโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 

กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  จํานวน 92 โรงเรียน  ผูใหขอมูล คือ 

อาจารยใหญ และรองอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  จํานวน 184 รูป  ครูผูสอน

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  จํานวน 184  รูป รวมทั้งส้ิน 368 รูป  เครื่องมือท่ีใชในการ
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วิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ โดยผูวิจัยไดสรางเครื่องมือตาม

แนวทฤษฎีของแทนเนนบอม และ ชมิทธ (Tannenbaum and Schmidt)  และเคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ตาม

ทฤษฎีของล็อค (Locke)  สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (X
___

)   สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product  moment       

correlation coefficient)  
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับ

ความพึงพอใจของครใูนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ

ตอบขอคําถามของการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล 

คือ อาจารยใหญ และรองอาจารยใหญ และครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี   ท่ี

เปนกลุมตัวอยาง  92  โรงเรียน รวม 368 รูป ซ่ึงไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 91 โรงเรียน รวม 

364 ฉบับคิดเปนรอยละ 98.91  นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบ     

คําบรรยายจําแนกเปน 4 ตอน ดังนี ้

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูใน 

   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   

  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   

  ตอนท่ี 4 การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูใน 

   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามของอาจารย

ใหญ และรองอาจารยใหญ และครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ซ่ึงเปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 91 โรงเรียน รวม 364 รูป  จําแนกตาม  อายุ  ตําแหนงปจจุบัน  ระดับการศึกษา  

และประสบการณในการทํางานในโรงเรียนปจจุบัน  ดังรายละเอียด    ในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอที ่ สถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1 อายุ      1. ต่ํากวา 30 ป 98 27.00 

            2. 31- 40 ป 113 31.00 

            3. 41- 50 ป 77 22.00 

            4. 51 ป ขึ้นไป 76 20.00 

รวม 364 100.00 

2 ตําแหนงปจจุบัน 

      1. ผูบริหารโรงเรียน 
182 50.00 

      2. ครูผูสอนในโรงเรียน 182 50.00 

รวม 364 100.00 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

      1.ต่ํากวาปริญญาตรี / เปรียญธรรม 4 ประโยค 
165 45.20 

      2. ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา/ เปรียญธรรม 5 - 6 ประโยค 104 28.30 

      3. ปริญญาโท / เปรียญธรรม 7 - 8 ประโยค 56 15.20 

      4. สูงกวาปริญญาโท / เปรียญธรรม 9 ประโยค 39 11.30 

รวม 364 100.00 

4 ประสบการณการทํางาน 

      1.   5 ปหรือต่ํากวา 
127 34.89 

      2.   6 – 10 ป 87 23.90 

      3.   11- 15 ป 53 14.56 

      4.   16- 20 ป 37 10.16 

      5.   21 ปขึ้นไป 60 16.49 

รวม 364 100.00 

  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุม

ตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปน ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม  แผนกบาลี  พระภิกษุสงฆ จํานวน 364 รูป   คิดเปนรอยละ 100  เปนผูท่ีมีอายุระหวาง 31 – 
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40 ป มากท่ีสุด จํานวน 113 รูป คิดเปนรอยละ 31.0  ต่ํากวา 30  ป  จํานวน 98 รูป คิดเปนรอยละ 

26.00  อายุ 41 – 50 ป จํานวน 77 รูป คิดเปนรอยละ 22.00  และอายุ  50 ป ขึ้นไป นอยท่ีสุด จํานวน 

76 รูป  คิดเปนรอยละ 20.00  มีผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารยใหญ หรือ ผูบริหารสถานศึกษา  

จํานวน 182 รูป คิดเปนรอยละ 50.00  และครูผูสอนในสถานศึกษา จํานวน182 รูป คิดเปนรอยละ 

50.00 เปนผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือ เปรียญธรรม 4  ประโยค จํานวน 165  รูป คิด

เปนรอยละ 45.20 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเทา/ เปรียญธรรม  5 - 6 ประโยค จํานวน 

104 รูป  คิดเปนรอยละ 28.30 มีการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เปรียญธรรม 7 - 8 ประโยค จํานวน  

56 รูป   คิดเปนรอยละ 15.20 มีการศึกษาสูงกวาปริญญาโท หรือ เปรียญธรรม  9  ประโยค จํานวน 

39 รูป   คิดเปนรอยละ 11.30  และเปนผูท่ีมีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5  ป    มากท่ีสุดจํานวน 

127 รูป  คิดเปนรอยละ 34.89 มีประสบการณการทํางาน  6 - 10 ป จํานวน 87 รูป คิดเปนรอยละ 

23.90  มีประสบการณการทํางาน 21 ป ขึ้นไป จํานวน 60 รูป คิดเปนรอยละ 16.49  มีประสบการณ

การทํางาน 11 – 15  ป จํานวน  53  รูป คิดเปนรอยละ 14.56  และเปนผูท่ีมีประสบการณการทํางาน  

16 – 20  ป นอยท่ีสุด จํานวน 37 รูป คิดเปนรอย 10.16 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม        

  แผนกบาลี  

 การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X
___

 ) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากตัวอยาง  91 โรงเรียน แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑ   

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ  ตามแนวคิดของ แทนเนนบอม และ ชมิทธ  (Tannenbaum 

and Schmidt) ท่ีกําหนดไว ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ ในโรงเรียน      

  พระปริยัติธรรม แผนกบาลี  โดยรวม 

           (n= 91) 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ จํานวน 
รอย

ละ 

1.การตัดสินใจและประกาศการตัดสินใจ(X1) - - - - - 

2. การเสนอการตัดสินใจ(X2) 3.75 .58 มาก 1 1.10 

3. การนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม(X3) 3.59 .83 มาก 4 4.40 

4. การนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอท่ีอาจจะ

เปล่ียนแปลงได(X4) 
3.80 .64 มาก 20 21.98 

5. การนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและตัดสินใจ(X5) 3.88 .67 มาก 36 39.56 

6. การระบุขอบเขตและขอใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม

ในการตัดสินใจ(X6) 
3.59 .56 มาก 22 24.18 

7. การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนด

ไว(X7) 
- - - - - 

  จากตารางที่ 4  พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี คณะสงฆภาค 14 จัดเปนลําดับดังนี้  ลําดับท่ี 1 เปน การนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและ

ตัดสินใจ(X5) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ (X
___

=3.88,S.D.= .67)  ลําดับท่ี 2 การนําเสนอการตัดสินใจเปน

ขอเสนอท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได(X4) (X
___

=3.80,S.D.= .64)  ลําดับท่ี 3การเสนอการตัดสินใจ(X2)       

(X
___

=3 .75 ,S.D.= .58 )  ลําดับ ท่ี  4   การนํ า เสนอความคิดเ ห็นและเรียกรองคํ าถาม (X3)                            

(X
___

=3.59,S.D.= .83)  และลําดับท่ี 5 การระบุขอบเขตและขอใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ(X6) (X
___

=3.59,S.D.= .56) อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการตัดสินใจและประกาศการตัดสินใจ(X1)   

  จําแนกตามรายขอยอย  

(n= 91) 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

การตัดสินใจและประกาศการตัดสินใจ(X1) 3.88 .66 มาก 

1.ผูบริหารมีการระบุปญหาของโรงเรียน 3.84 .94 มาก 

2.ผูบริหารมีการวิเคราะหทางเลือกท่ีมีอยูเพ่ือการแกปญหา 3.67 .89 มาก 

3.ผูบริหารมีการเลือกทางเลือกท่ีจะใชแกปญหา 3.78 .84 มาก 

4.ผูบริหารกําหนดใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามทางเลือกท่ีไดเลือกไว 3.65 .90 มาก 

  จากตารางท่ี 5 พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี คณะสงฆภาค 14 จําแนกตามรายขอยอยอยูในระดับมาก คือ การตัดสินใจและประกาศการ

ตัดสินใจ(X1) (X
___

=3.88,S.D.= .66)  จัดเปนลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  มากท่ีสุดคือ ผูบริหารมี

การระบุปญหาของโรงเรียน โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (X
___

=3.84,S.D.= .94)  รองลงมา คือ ผูบริหารมี

การเลือกทางเลือกท่ีจะใชแกปญหา (X
___

=3.78,S.D.=.84) ผูบริหารมีการวิเคราะหทางเลือกท่ีมีอยูเพ่ือ

การแกปญหา (X
___

=3.67,S.D.= .89 ) และผูบริหารกําหนดใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตาม

ทางเลือกท่ีไดเลือกไว  มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท่ี (X
___

=3.65,S.D.= .90)  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของแต

ละโรงเรียนเปนรายโรงเรียน พบวา ไมมีโรงเรียนใดเปนแบบการตัดสินใจและประกาศการ

ตัดสินใจ 
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ตารางท่ี 6  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเสนอการตัดสินใจ (X2)  จําแนกตามราย 

  ขอยอย  

(n= 91) 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

การเสนอการตัดสินใจ(X2) 3.66 .72 มาก 

1.ผูบริหารระบุปญหาดวยตนเองตามลําพัง 3.54 1.11 มาก 

2.ผูบริหารประกาศการตัดสินใจแกผูใตบังคับบัญชาใหดําเนินการ 3.57 .88 มาก 

3.ผูบริหารไมมีการแจงผลการตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาทราบ 3.18 1.22 
ปาน

กลาง 

4. ผูบริหารชักจู งผู ใต บังคับ  บัญชาใหยอมรับการตัด สินใจของ

ผูบังคับบัญชา 
3.37 1.02 

ปาน

กลาง 

  จากตารางที่ 6  พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี คณะสงฆภาค 14 จําแนกตามรายขอยอยอยูในระดับมาก คือ  การเสนอการตัดสินใจ(X2)          

(X
___

=3.66,S.D.= .72)  จัดเปนลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  มากท่ีสุดคือ ผูบริหารประกาศการ

ตัดสินใจแกผูใตบังคับบัญชาใหดําเนินการ โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (X
___

=3.57,S.D.= .88)  รองลงมา 

คือ ผูบริหารระบุปญหาดวยตนเองตามลําพัง (X
___

=3.54,S.D.=1.11) ผูบริหารชักจูงผูใตบังคับ บัญชา

ใหยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา(X
___

=3.37,S.D.= 1.02 ) และผูบริหารไมมีการแจงผลการ

ตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาทราบ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท่ี (X
___

=3.18,S.D.= 1.22) 
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ตารางท่ี 7  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม 

  (X3) จําแนกตามรายขอยอย  

           (n = 91) 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

การนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม(X3) 3.79 .64 มาก 

1.ผูบริหารเสนอความคิดใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ 3.80 .93 มาก 

2.ผูบริหารตัดสินใจและสรางการยอมรับดวยการชักจูง 3.62 .94 มาก 

3.ผูบริหารเสนอขั้นตอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจใหผูใตบังคับ บัญชา

ทราบการตัดสินใจของผูบริหารได 
3.61 1.01 มาก 

4.ผูบริหารเสนอใหผูใตบังคับ บัญชาไดถามคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ

กับผูบริหารได 
3.67 .99 มาก 

  จากตารางที่ 7 พบวา   พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี คณะสงฆภาค 14 จําแนกตามรายขอยอยอยูในระดับมาก คือ การนําเสนอความคิดเห็น

และเรียกรองคําถาม(X3) (X
___

=3.79,S.D.= .64)  จัดเปนลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ มากท่ีสุดคือ 

ผูบริหารเสนอความคิดใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  (X
___

=3.80,S.D.= .93)  

รองลงมา คือ ผูบริหารเสนอใหผูใตบังคับ บัญชาไดถามคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจกับผูบริหารได  

(X
___

=3.67,S.D.= .99) ผูบริหารตัดสินใจและสรางการยอมรับดวยการชักจูง  (X
___

=3.62,S.D.= .94 )  

และผูบริหารเสนอขั้นตอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจใหผูใตบังคับ บัญชาทราบการตัดสินใจของ

ผูบริหารได  มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท่ี (X
___

=3.61,S.D.= 1.01) 
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ตารางท่ี 8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอท่ี 

  อาจจะเปล่ียนแปลงได(X4) จําแนกตามรายขอยอย  

           (n = 91) 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

การนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอที่อาจจะเปล่ียนแปลงได(X4) 3.85 .66 มาก 

1.ผูบริหารยอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมบางดานในกระบวนการการ

ตัดสินใจ 
3.82 1.03 มาก 

2.ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจ แต

การตัดสินใจยังอยูท่ีผูบริหาร 
3.79 .87 มาก 

3.ผูบริหารอาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจโดยใชขอเสนอแนะบนพื้น

ฐานขอมูลของผูใตบังคับบัญชา 
3.64 .97 มาก 

4.ผูบริหารดําเนินการตัดสินใจตามกระบวนการการตัดสินใจของตนเอง 3.54 1.01 มาก 

  จากตารางที่ 8  พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี คณะสงฆภาค 14 จําแนกตามรายขอยอยอยูในระดับมาก คือ การนําเสนอการตัดสินใจ

เปนขอเสนอท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได(X4) (X
___

=3.85,S.D.= .66)  จัดเปนลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  

มากท่ีสุดคือ ผูบริหารยอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมบางดานในกระบวนการการตัดสินใจ โดย

มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (X
___

=3.82,S.D.= 1.03)  รองลงมา คือ ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมใน

กระบวนการการตัดสินใจ แตการตัดสินใจยังอยูท่ีผูบริหาร (X
___

=3.79,S.D.= .87) ผูบริหารอาจ

เปล่ียนแปลงการตัดสินใจโดยใชขอเสนอแนะบนพื้นฐานขอมูลของผูใต บังคับบัญชา                       

(X
___

=3.64,S.D.= .97)  และผูบริหารดําเนินการตัดสินใจตามกระบวนการการตัดสินใจของตนเอง     

มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท่ี  (X
___

=3.54,S.D.= 1.01) 
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ตารางท่ี 9  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและ 

  ตัดสินใจ(X5)  จําแนกตามรายขอยอย  

           (n = 91) 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

การนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและตัดสินใจ(X5) 3.88 .67 มาก 

1.ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับ บัญชาเสนอปญหา 3.76 1.00 มาก 

2.ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับ บัญชาขอคําแนะนํา 3.71 1.02 มาก 

3.ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับ บัญชามีสวนในการตัดสินใจ 3.67 1.00 มาก 

4.ผูบริหารยังคงระบุปญหาอยูเหมือนเดิม 3.51 1.02 มาก 

   จากตารางท่ี 9 พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี คณะสงฆภาค 14 จําแนกตามรายขอยอยอยูในระดับมาก คือ การนําเสนอปญหาขอ

คําแนะนําและตัดสินใจ(X5) (X
___

=3.88,S.D.= .67) จัดเปนลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้  มากท่ีสุดคือ 

ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับ บัญชาเสนอปญหา โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (X
___

=3.76,S.D.= 1.00)  

รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับ บัญชาขอคําแนะนํา (X
___

=3.71,S.D.= 1.02) ผูบริหาร

เปดโอกาสใหผูใตบังคับ บัญชามีสวนในการตัดสินใจ  (X
___

=3.67,S.D.= 1.00)  และผูบริหารยังคง

ระบุปญหาอยูเหมือนเดิม  มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท่ี (X
___

=3.51,S.D.= 1.02) 
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ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการระบุขอบเขตและขอใหผูใตบังคับบัญชา 

  มีสวนรวมในการตัดสินใจ(X6) จําแนกตามรายขอยอย  

           (n = 91) 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

การระบุขอบเขตและขอใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ(X6) 
3.66 .57 มาก 

1.ผูบริหารระบุปญหาและกําหนดขอบเขตการตัดสินใจ 3.79 1.02 มาก 

2.ผูบริหารจะใชการมีสวนรวมกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหไดผลการ

ตัดสินใจท่ีเหมาะสม 
3.61 .94 มาก 

3.กลุมผูใตบังคับบัญชาไมไดรับรูวาผูบริหารตองการขอเสนอในการ

ตัดสินใจของกลุมอยางจริงใจ 
3.31 1.00 ปานกลาง 

4.การตัดสินใจมักจะสะทอนส่ิงท่ีกลุมคิดวาผูบริหารตองการแทนท่ีจะ

เปนส่ิงท่ีกลุมตองการ 
3.47 .98 ปานกลาง 

  จากตารางท่ี 10  พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี คณะสงฆภาค 14 จําแนกตามรายขอยอยอยูในระดับมาก คือ การระบุขอบเขตและขอให

ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ(X6) (X
___

=3.66,S.D.= .57)  จัดเปนลําดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้  มากท่ีสุดคือ ผูบริหารระบุปญหาและกําหนดขอบเขตการตัดสินใจ โดยมีคาเฉล่ียมาก

ท่ีสุด  (X
___

=3.79,S.D.= 1.02)  รองลงมา คือ ผูบริหารจะใชการมีสวนรวมกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือให

ไดผลการตัดสินใจท่ีเหมาะสม  (X
___

=3.61,S.D.= .94) การตัดสินใจมักจะสะทอนส่ิงท่ีกลุมคิดวา

ผูบริหารตองการแทนท่ีจะเปนส่ิงท่ีกลุมตองการ (X
___

=3.47,S.D.= .98)  และกลุมผูใตบังคับบัญชา

ไมไดรับรูวาผูบริหารตองการขอเสนอในการตัดสินใจของกลุมอยางจริงใจมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท่ี      

(X
___

=3.31,S.D.= 1.00) 
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ตารางท่ี 11 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายในขอบเขต 

  ท่ีกําหนดไว(X7)  จําแนกตามรายขอยอย  

           (n = 91) 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

 การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว(X7) 3.68 .72 มาก 

1.ผูบริหารปฏิบัติตนเปนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของกลุมในการ

ตัดสินใจ 
3.57 1.07 มาก 

2.ผูบริหารใหกลุมระบุปญหาและประเมินปญหาภายในขอบเขตที่

กําหนด 
3.52 .94 มาก 

3.ผูบริหารสรางทางเลือกเพ่ือการดําเนินการภายในกลุม 3.55 .98 มาก 

4.บุคคลทุกคนภายในกลุมเขาใจวาการตัดสินใจของกลุมจะนําไปสู

การปฏิบัติ   
3.63 1.02 มาก 

  จากตารางท่ี 11  พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี คณะสงฆภาค 14 จําแนกตามรายขอยอยอยูในระดับมาก คือ การอนุญาตใหกลุม

ตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว(X7) (X
___

=3.68,S.D.= .72)  จัดเปนลําดบัจากมากไปหานอย ดังนี้  

มากท่ีสุดคือ บุคคลทุกคนภายในกลุมเขาใจวาการตัดสินใจของกลุมจะนําไปสูการปฏิบัติ  โดยมี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด  (X
___

=3.63,S.D.= 1.02)  รองลงมา คือ ผูบริหารปฏิบัติตนเปนเสมือนสมาชิกคน

หนึ่งของกลุมในการตัดสินใจ (X
___

=3.57,S.D.= 1.07) ผูบริหารสรางทางเลือกเพ่ือการดําเนินการ

ภายในกลุม   (X
___

=3.55,S.D.= .98)  และผูบริหารใหกลุมระบุปญหาและประเมินปญหาภายใน

ขอบเขตท่ีกําหนด   มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท่ี (X
___

=3.52,S.D.= .94) ท้ังนี้เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียเปนราย

โรงเรียน พบวา ไมมีโรงเรียนใดท่ีมีผูบริหารมีพฤติกรรมการอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายใน

ขอบเขตท่ีกําหนดไว 
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ตารางท่ี 12 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึง 

  พอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  โดยจําแนกรายดาน 

  จากการวิเคราะหแบบพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี คณะสงฆภาค 14 ท้ัง 91 โรงเรียน พบวา มี 36 โรงเรียนท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและจัดอยูในแบบการ

นําเสนอปญหาของคําแนะนําและตัดสินใจ โดยมีคาเฉล่ียรายขอดังตารางท่ี 12 

           (n= 36) 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

1.ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเสนอปญหา 4.00 .86 มาก 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาขอคําแนะนํา 3.96 .81 มาก 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ 3.81 .96 มาก 

4. ผูบริหารยังคงระบุปญหาอยูเหมือนเดิม 3.76 .94 มาก 

  จากตารางท่ี 12 พบวา แบบพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี คณะสงฆภาค 14 ท้ัง 91 โรงเรียน พบวา มี 36 โรงเรียนท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและจัดอยูใน

แบบการนําเสนอปญหาของคําแนะนําและตัดสินใจ โดยมีคาเฉล่ียรายขอ  จัดเปนลําดับดังนี้     

อันดับแรกคือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเสนอปญหา  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ                   

(X
___

=4.00,S.D.= .86)  รองลงมา  ผูบริหารเปดโอกาสให ผูใต บังคับบัญชาขอคํ าแนะนํ า                        

(X
___

=3.96,S.D.= .81  )   ผูบริหารเปดโอกาสใหผู ใต บังคับบัญชามีสวนในการตัด สินใจ                          

(X
___

=3.81,S.D.= .96) ผูบริหารยังคงระบุปญหาอยูเหมือนเดิม (X
___

=3.76,S.D.= .94)  
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของครใูนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี          

  ในการวิเคราะหขอมูล ระดับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

ผูวิจัยใชคาเฉล่ีย (X
___

) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากตัวอยาง 91 โรงเรียน แลวนําไป

เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดในตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี  13  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

  แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  

  โดยภาพรวมและรายดาน 

          (n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาล ี
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

1.ตัวงาน  (Y1) 3.92 .69 มาก 

2.เงินเดือน (Y2) 3.40 1.00 ปานกลาง 

3.การเล่ือนตําแหนง  (Y3) 3.47 .99 ปานกลาง 

4.การไดรับการยอมรับนับถือ  (Y4) 3.71 .91 มาก 

5.ผลประโยชนเกื้อกูล  (Y5) 3.44 .90 ปานกลาง 

6.สภาพการทํางาน  (Y6) 3.51 .87 มาก 

7.การนิเทศงาน  (Y7) 3.57 .83 มาก 

8.เพ่ือนรวมงาน  (Y8) 3.77 .87 มาก 

9.หนวยงานและการจัดการ(Y9) 3.90 .79 มาก 

รวม (Ytot) 3.62 .69 มาก 

  จากตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม     

แผนกบาลี   ในด านอาจารย ใหญ   โดยภาพรวมพบว า  มีความพอใจอยู ในระดับมาก                            

(X
___

 =3.62,S.D.= .69)  เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา         

ดานตัวงาน (Y1)  (X
___

=3.92, S.D. = .69) ดานหนวยงานและการจัดการ (Y9) (X
___

 = 3.90, S.D. = .79) 

ดานเพื่อนรวมงาน(Y8)(X
___

 = 3.77, S.D. = .87) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ (Y4)                          

(X
___

= 3.71, S.D. = .91) ดานการนิเทศงาน (Y7) (X
___

 = 3.57,S.D.= .83)  ดานสภาพการทํางาน (Y6)        
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(X
___

 = 3.51,S.D.= .87) ดานการเล่ือนตําแหนง (Y3)  (X
___

 =3.74,S.D.= .99)  ดานผลประโยชนเกื้อกูล 

(Y5) (X
___

 = 3.44,S.D.= .90)  และเงินเดือน  (Y2)  (X
___

 = 3.40,S.D.= 1.00)  

 

ตารางท่ี 14  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ   

  ธรรม แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก  

  บาลี  ดานตัวงาน  (Y1) และรายขอ  

(n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาล ี
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

ตัวงาน  (Y1)    

1.งานท่ีไดรับมอบหมายเปนงานท่ีนาสนใจ 3.99 .84 มาก 

2.งานท่ีทานรับผิดชอบเปนงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ 3.79 .88 มาก 

3.ทานพอใจท่ีไดรับโอกาสเรียนรูและศึกษาเพ่ิมเติม 4.08 .86 มาก 

4.ทานพอใจกับผลงานท่ีทานไดทํา 3.92 .91 มาก 

5.ทานพอใจระบบการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน

ของทาน 
3.87 .87 มาก 

6.ทานพอใจกับระบบการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูในปจจุบัน 3.85 .92 มาก 

รวม (Y1) 3.92 .69 มาก 

  จากตารางท่ี 14 พบวา  ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใน

ดานอาจารยใหญ  โดยแยกรายดานตัวงาน (Y1) โดยรวมอยูในระดับมาก ( X
___

 = 3.92, S.D. = .69)  

เม่ือพิจารณาดานตัวงาน เปนรายขอพบวา ทุกขออยู ในระดับมาก  “ทานพอใจท่ีไดรับโอกาส

เรียนรูและศึกษาเพ่ิมเติม”  มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X
___

 = 4.08, S.D. = .86)  รองลงมา คือ “งานท่ีไดรับ

มอบหมายเปนงานท่ีนาสนใจ” ( X
___

 = 3.99, S.D. = .84) “ทานพอใจกับผลงานท่ีทานไดทํา”                            

( X
___

 = 3.92, S.D. =  .91)   “ทานพอใจระบบการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานของ

ทาน” ( X
___

 = 3.87, S.D. = .87)  “ทานพอใจกับระบบการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูในปจจุบัน”                            

( X
___

 = 3.85, S.D. = .92) และ “งานท่ีทานรับผิดชอบเปนงานท่ีตรงกับความรูความสามารถ”                  

( X
___

 = 3.79, S.D. =  .88)    มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด 
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ตารางท่ี 15   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ   

  ธรรม แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครใูนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก  

  บาลี  ดานเงินเดือน (Y2) และรายขอ 

(n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาล ี
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

เงินเดือน (Y2)    

1.เงินเดือนท่ีทานไดรับเหมาะ สมกับความรูความสามารถของทาน 3.43 1.17 ปานกลาง 

2.ทานคิดวาเงินเดือนท่ีทานไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน

และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
3.49 1.07 ปานกลาง 

3.การพิจารณาความดีความชอบของหนวยงานของทานเปนไป

ดวยความยุติธรรมและเหมาะสม 
3.54 1.10 มาก 

4.เงินเดือนท่ีทานไดรับเพียงพอกับคาใชจายของกิจกรรมท่ีทาน

ดําเนินการอยู 
3.24 1.17 ปานกลาง 

5.อัตราเงินเดือนท่ีทานไดรับในปจจุบันนี้ยุติธรรมดีแลว 3.31 1.25 ปานกลาง 

รวม (Y2) 3.40 1.00 ปานกลาง 

  จากตารางท่ี 15 พบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี         

ในด านอาจารย ใหญ   โดยแยกรายด านเงิน เดือน  (Y2)โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง                            

( X
___

 = 3.40, S.D. = 1.00)  เม่ือพิจารณาดานเงินเดือน เปนรายขอพบวา   อยูในระดับมากและปาน

กลาง  “การพิจารณาความดีความชอบของหนวยงานของทานเปนไปดวยความยุติธรรมและ

เหมาะสม”  มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( X
___

 = 3.54, S.D. = 1.10)  รองลงมาคือ “ทานคิดวาเงินเดือนท่ีทาน

ไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ” ( X
___

 = 3.49, S.D. = 1.07)  

“เงินเดือนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถของทาน” ( X
___

 = 3.43, S.D. = 1.17)  “ อัตรา

เงินเดือนท่ีทานไดรับในปจจุบันนี้ยุติธรรมดีแลว” ( X
___

 = 3.31, S.D. = 1.25)  และเงินเดือนท่ีทาน

ไดรับ เ พียงพอกับคาใชจ ายของกิจกรรมที่ท านดํ า เนินการอยู       มีค า เฉล่ียต่ํ า ท่ี สุด                            

( X
___

 = 3.24, S.D. = 1.17)   
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ตารางท่ี 16  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ   

  ธรรม แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก  

  บาลี  ดานการเล่ือนตําแหนง  (Y3) และรายขอ  

(n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาล ี
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

การเล่ือนตําแหนง  (Y3)    

1.ทานพอใจกับวิธีการพิจารณาเล่ือนตําแหนงในหนวยงานของทาน 3.44 1.04 ปานกลาง 

2.ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น 3.57 1.12 มาก 

3.การเล่ือนตําแหนงมีความยุติธรรม 3.41 1.17 ปานกลาง 

รวม(Y3) 3.44 .99 ปานกลาง 

  จากตารางท่ี 16  พบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี        

ในดานอาจารยใหญ  โดยแยกรายดานการเล่ือนตําแหนง  (Y3)โดยรวมอยูในระดับปานกลาง                    

( X
___

 = 3.44, S.D. = .99)  เม่ือพิจารณาดานการเล่ือนตําแหนง  เปนรายขอพบวา ทุกขออยู ใน     

ระดับปานกลาง คือ  “ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น”  มีคาเฉล่ียเทากับ                          

( X
___

 = 3.57, S.D. = 1.12)   “ทานพอใจกับวิธีการพิจารณาเล่ือนตําแหนงในหนวยงานของทาน”            

( X
___

 = 3.44, S.D. = 1.04)  และ”การเล่ือนตําแหนงมีความยุติธรรม”  มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด                        

( X
___

 = 3.41, S.D. = 1.17) 
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ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ   

  ธรรม แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครใูนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก  

  บาลี  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  (Y4) และรายขอ 

(n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกบาล ี

ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

การไดรับการยอมรับนับถือ  (Y4)    

1.ทานไดรับการยกยองชมเชยจากผูบังคับ บัญชาและ

เพ่ือนรวมงานเม่ือปฏิบัติงานสําเร็จ 
3.73 1.08 มาก 

2.เพ่ือนรวมงานยอมรับผลงาน  และรับฟงความ

คิดเห็นของทาน 
3.55 1.08 มาก 

3.ผูบังคับบัญชาเช่ือม่ันในความสามารถและ

มอบหมายงานพิเศษใหทาน 
3.87 .91 มาก 

รวม  (Y4) 3.71 .91 มาก 

  จากตารางท่ี 17 พบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี         

ในดานอาจารยใหญ  โดยแยกดานการไดรับการยอมรับนับถือ  (Y4) โดยรวมอยูในระดับมาก                            

( X
___

 = 3.71, S.D. = .91)  เม่ือพิจารณาดานการยอมรับนับถือ  เปนรายขอพบวา ทุกขออยู ในระดับ

มาก  คือ “ผูบังคับบัญชาเช่ือม่ันในความสามารถและมอบหมายงานพิเศษใหทาน”  มีคาเฉล่ียสูง

ท่ีสุด   ( X
___

 = 3.87, S.D. = .91)  “ทานไดรับการยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน

เม่ือปฏิบัติงานสําเร็จ” ( X
___

 = 3.73, S.D. = 1.08)  และ”เพ่ือนรวมงานยอมรับผลงาน และรับฟงความ

คิดเห็นของทาน”  มีคาเฉล่ียตามลําดับ ( X
___

 = 3.55, S.D. = 1.08) มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด 
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ตารางท่ี 18  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ   

  ธรรม แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก  

  บาลี  ดานผลประโยชนเกื้อกูล  (Y5) และรายขอ  

(n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาล ี
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

ผลประโยชนเกื้อกูล  (Y5)    

1.ทานพอใจกับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการของ

หนวยงานของทาน 
3.68 .96 มาก 

2.ทานไดรับเงินพิเศษตางๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายเปนพิเศษ 
3.35 1.05 ปานกลาง 

3.เงินบําเหน็จบํานาญท่ีจะไดรับคุมคาตอการปฏิบัติงานของทาน 3.27 1.10 ปานกลาง 

4.ทานไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูบังคับ บัญชายามเจ็บปวย 3.48 1.21 ปานกลาง 

5.ทานไดรับความสะดวกในการลาเมื่อมีเหตุจําเปน 3.40 1.06 ปานกลาง 

รวม (Y5) 3.44 .90 ปานกลาง 

  จากตารางท่ี 18  พบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใน

ดานอาจารยใหญ  โดยแยกดานผลประโยชน เกื้อกูล  (Y5) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง                            

( X
___

 = 3.44, S.D. = .90)  เม่ือพิจารณาดานผลประโยชนเกื้อกูล เปนรายขอพบวา ทุกขออยู ใน

ระดับมากและปานกลาง คือ “ทานพอใจกับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการของ

หนวยงานของทาน”  มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( X
___

 = 3.68, S.D. = .96)  รองลงมาคือ “ทานไดรับการดูแล

เอาใจใสจากผูบังคับบัญชายามเจ็บปวย”  ( X
___

 = 3.48, S.D. = 1.21)  “ทานไดรับความสะดวกในการ

ลาเม่ือมีเหตุจําเปน”  ( X
___

 = 3.40, S.D. = 1.06)  “ทานไดรับเงินพิเศษตางๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานท่ี

ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ” ( X
___

 = 3.35, S.D. = 1.05)    และ “เงินบําเหน็จบํานาญท่ีจะไดรับคุมคา

ตอการปฏิบัติงานของทาน”  มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ( X
___

 = 3.27, S.D. = 1.10) 
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ตารางท่ี 19  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ   

  ธรรม แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก  

  บาลี  ดานสภาพการทํางาน  (Y6) และรายขอ  

(n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาล ี
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

สภาพการทํางาน  (Y6)    

1.หองทํางานเปนสัดสวนเหมาะสมกับหนาท่ีการงานของ

ทาน 
3.47 1.04 ปานกลาง 

2.สถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอมจูงใจในการปฏิบัติงาน 3.41 1.00 ปานกลาง 

3.การจัดหนังสือคูมือและระเบียบการปฏิบัติงานตางๆ ชวย

ใหทานปฏิบัติงานไดสะดวกและมีประสิทธิผล 
3.54 1.04 มาก 

4.งานท่ีไดรับมอบหมายเหมาะสมกับระยะเวลาในการทํางาน

ทุกครั้ง 
3.45 1.02 ปานกลาง 

5.การจัดบริการวัสดุอุปกรณท่ีใชในการทํางานเพียงพอและ

เหมาะสม 
3.64 1.04 มาก 

6.การจัดเวลาการทํางานกับเวลาท่ีพักมีความเหมาะสม 3.53 1.03 มาก 

รวม (Y6) 3.51 .87 มาก 

  จากตารางท่ี 19  พบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี        

ในด านอาจารย ใหญ   โดยแยกด านสภาพการ ทํ าง าน ( Y6)  โดยรวมอยู ในระดับมาก                            

(X
___

 = 3.51, S.D. = .87)    เม่ือพิจารณาดานสถานภาพการทํางาน  เปนรายขอพบวา ทุกขออยู ใน

ระดับมากและปานกลาง  “การจัดบริการวัสดุอุปกรณท่ีใชในการทํางานเพียงพอและเหมาะสม”  

มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( X
___

 = 3.64, S.D. = 1.04)  รองลงมาคือ  “การจัดหนังสือคูมือและระเบียบการ

ปฏิบัติงานตางๆ ชวยใหทานปฏิบัติงานไดสะดวกและมีประสิทธิผล”  ( X
___

 = 3.54, S.D. = 1.04)  

“การจัดเวลาการทํางานกับเวลาท่ีพักมีความเหมาะสม”  ( X
___

 =3.53, S.D. = 1.03) และ “หองทํางาน

เปนสัดสวนเหมาะสมกับหนาท่ีการงานของทาน”  ( X
___

 = 3.47, S.D. = 1.04) “งานท่ีไดรับมอบหมาย

เหมาะสมกับระยะเวลาในการทํางานทุกครั้ง”  ( X
___

 = 3.45, S.D. = 1.02)   และ “สถานท่ีทํางานและ

สภาพแวดลอมจูงใจในการปฏิบัติงาน”  มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ( X
___

 = 3.41, S.D. = 1.00) 
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ตารางท่ี 20  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ   

  ธรรม แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก  

  บาลี  ดานการนิเทศงาน  (Y7) และรายขอ  

(n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก

บาล ี

ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

การนิเทศงาน  (Y7)    

1.รูปแบบและเทคนิคในการนิเทศงานของผูบังคับบัญชา 3.51 .95 มาก 

2.ผูบังคับบัญชานําผลการนิเทศงานไปใชในการพิจารณา

เพ่ือการใหคุณใหโทษ 
3.49 1.03 ปานกลาง 

3.ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองในขณะนิเทศงาน 3.73 .96 มาก 

4.ผูบังคับบัญชานําทักษะท่ีเกี่ยวของมาใชในการนิเทศงาน

เปนอยางด ี
3.55 1.01 มาก 

รวม (Y7) 3.57 .83 มาก 

  จากตารางท่ี 20  พบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี         

ในด านอา จ าร ย ใ หญ  โดยแยก ด า นก ารนิ เ ทศ ง าน   ( Y7)  โดย รวมอยู ใ น ร ะดั บ ม าก                            

( X
___

 = 3.57, S.D. = .83)    เม่ือพิจารณาดานการนิเทศงาน  เปนรายขอพบวา ทุกขออยู ในระดับ

มากและปานกลาง  “ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองในขณะนิเทศงาน”  มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด                            

( X
___

 = 3.73, S.D. = .96)  รองลงมาคือ  “ผูบังคับบัญชานําทักษะที่เกี่ยวของมาใชในการนิเทศงานเปน

อยางดี” ( X
___

 = 3.55, S.D. = 1.01) “รูปแบบและเทคนิคในการนิเทศงานของผูบังคับบัญชา”                    

( X
___

 =3.51, S.D. = .95)   และ “ผูบังคับบัญชานําผลการนิเทศงานไปใชในการพิจารณาเพื่อการใหคุณ

ใหโทษ”  มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ( X
___

 = 3.49, S.D. = 1.03) 
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ตารางท่ี 21   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ   

  ธรรม แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก  

  บาลี  ดานเพื่อนรวมงาน  (Y8) และรายขอ  

(n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกบาล ี

ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

เพ่ือนรวมงาน  (Y8)    

1.เพ่ือนรวมงานมีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 
3.77 .94 มาก 

2.เพ่ือนรวมงานใหการชวยเหลือกันและกันอยางเปน

กัลยาณมิตรในหนวยงาน 
3.78 .96 มาก 

รวม (Y8) 3.77 .87 มาก 

  จากตารางท่ี 21 พบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี         

ในด านอา จ า ร ย ใ หญ  โดยแยก ด าน เพื่ อนร ว ม ง าน   ( Y8) โดย รวมอ ยู ใ น ร ะดั บม าก                            

( X
___

 = 3.77, S.D. = .87)  เม่ือพิจารณาดานเพื่อนรวมงาน  เปนรายขอพบวา ทุกขออยู ในระดับมาก   

“เพ่ือนรวมงานใหการชวยเหลือกันและกันอยางเปนกัลยาณมิตรในหนวยงาน”  มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด             

( X
___

 = 3.78, S.D. = .96)  และ “เพ่ือนรวมงานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน”  มีคาเฉล่ียต่ํา

ท่ีสุด ( X
___

 = 3.77, S.D. = .94) 
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ตารางท่ี 22  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ   

  ธรรม แผนกบาลี  และระดับของความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก  

  บาลี  ดานหนวยงานและการจัดการ (Y9) และรายขอ 

(n = 91) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก

บาล ี

ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

หนวยงานและการจัดการ(Y9)    

1.การใหความสนใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานของ

ผูบังคับบัญชา 
4.04 .86 มาก 

2.นโยบายการบริหารจัดการเปนระบบชัดเจน 3.84 .93 มาก 

3.ทานพอใจกับการจัดการและการบริหารงานของ

ผูบังคับบัญชา 
3.85 .93 มาก 

4.ผูบังคับบัญชาสามารถจัดการแกไขปรับปรุงระบบการ

ทํางานของหนวย งานใหเหมาะสมและทันสมัย 
3.86 .94 มาก 

รวม (Y9) 3.90 .79 มาก 

  จากตารางท่ี 22 พบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี         

ในดานอาจารยใหญ   โดยแยกดานหนวยงานและการจัดการ(Y9)โดยรวมอยูในระดับมาก                    

( X
___

 = 3.90, S.D. =  .79)    เม่ือพิจารณาดานหนวยงานและการจัดการ เปนรายขอพบวา ทุกขออยู

ในระดับมาก  “การใหความสนใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา”   มีคาเฉล่ียสูง

ท่ีสุด   ( X
___

 = 4.04, S.D. = .86)  รองลงมาคือ  “ผูบังคับบัญชาสามารถจัดการแกไขปรับปรุงระบบ

การทํางานของหนวยงานใหเหมาะสมและทันสมัย” ( X
___

 = 3.86, S.D. = .94) “ทานพอใจกับการ

จัดการและการบริหารงานของผูบังคับบัญชา”  ( X
___

 = 3.85, S.D. = .93)  และ “นโยบายการบริหาร

จัดการเปนระบบชัดเจน”   มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด  ( X
___

 =3.84, S.D. = .93) 
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ตารางท่ี 23 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   

  โดยจําแนกรายดาน 

           (n= 36) 

ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาล ี
ภาพรวม 

X
___

 S.D. ระดับ 

ตัวงาน (Y1) 3.91 .58 มาก 

เงินเดือน (Y2) 3.57 .81 มาก 

การเล่ือนตําแหนง (Y3) 3.44 .73 ปานกลาง 

การไดรับการยอมรับนับถือ (Y4) 3.86 .77 มาก 

ผลประโยชนเกื้อกูล (Y5) 3.52 .73 มาก 

สภาพการทํางาน (Y6) 3.63 .73 มาก 

การนิเทศงาน (Y7) 3.73 .74 มาก 

เพ่ือนรวมงาน (Y8) 3.90 .80 มาก 

หนวยงานและการจัดการ (X9) 3.92 .66 มาก 

Ytot 3.71 .55 มาก 

  จากตารางท่ี 23  แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี   คณะสงฆภาค 14 โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (X
___

=3.71,S.D.= .55 ) จัดเปนลําดับดังนี้  

อันดับแรกคือ หนวยงานและการจัดการ (X9)โดยมีคาเฉล่ียเทากับ (X
___

=3.92,S.D.= .66)  รองลงมา  

ตัวงาน (Y1) (X
___

=3.91,S.D.= .58 )  เพ่ือนรวมงาน (Y8) (X
___

=3.90,S.D.= .80) การไดรับการยอมรับนับ

ถือ (Y4) (X
___

=3.86,S.D.= .77) การนิเทศงาน (Y7) (X
___

=3.73,S.D.= .74) สภาพการทํางาน (Y6)              

(X
___

=3.63,S.D.=.73 ) เงินเดือน (Y2)(X
___

=3.57,S.D.= .81) ผลประโยชนเกื้อกูล(Y5) (X
___

=3.52,S.D.= .73) 

และ การเล่ือนตําแหนง (Y3)  (X
___

=3.44,S.D.= .73) อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียน 

  พระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  

 ในการวิเคราะหความสัมพันธของพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจ

ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ            

ของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ดังตารางท่ี 24 

 

ตารางท่ี 24 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึง 

  พอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี    

           (n= 36) 

ตัว

แปร 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Ytot 

X1 .408* .378* .343* .433* .326* .481* .531* .320* .614* .562* 

X2 .424* .333* .221* .365* .325* .511* .490* .307* .439* .513* 

X3 .390* .333* .224* .331* .339* .504* .417* .281* .459* .495* 

X4 -.035 .315* .163 .238* .354* .183* .176* .095 .131 .248* 

Xtot .406* .581* .413* .543* .575* .606* .696* .329* .513* .702* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 24 พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ (Xtot)  กับความพึงพอใจของ

ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี(Ytot) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 โดยมีคาความสัมพันธในลักษณะท่ีคลอยตามกันท่ี  (rxy = .702)  เม่ือพิจารณารายดานพบวา   

  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ รายดาน [(x1),(x2 ),(x3 ),(x4) ]กับความพึงพอใจของ

ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีความสัมพันธกัน  คือ ผูบริหารเปดโอกาสให

ผูใตบังคับบัญชาเสนอปญหา  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาขอคําแนะนํา  ผูบริหารเปด

โอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ  และผูบริหารยังคงระบุปญหาอยูเหมือนเดิม   มี

ความสัมพันธกับ  ตัวงาน เงินเดือน การเล่ือนตําแหนง  การไดรับการยอมรับนับถือ  ผลประโยชน

เกื้อกูล  สภาพการทํางาน  การนิเทศงาน  เพ่ือนรวมงาน  หนวยงานและการจัดการ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจ

ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  มีวัตถุประสงค เพ่ือทราบ  1) พฤติกรรมภาวะผูนํา

ของอาจารยใหญ 2) ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และ3) พฤติกรรม

ภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ในการ

ดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญตามแนวคิดของแทนเนนบอม และ 

ชมิทธ (Tannenbaum  and  Schmidt) กับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี  ความพึงพอใจตามทฤษฎีของล็อค (Locke) เปนขอบเขตของการวิจัยกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  จํานวน 92 โรงเรียน  โดยมีอาจารยใหญ  และ

รองอาจารยใหญ  และครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี จํานวน 368  รูป  เปนผูให

ขอมูล  ขอมูลไดรับกลับคืนมา 91 โรงเรียน จํานวน  364 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.91  เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัว

ของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกบาลี  สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ใชความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (X
___

) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient)  

 

สรุปผลการวิจัย 

  จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

  1.พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สวนมากเปน      

การนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและตัดสินใจ  รองลงมาเปน การนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอ

ท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได  

  2.ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก  เม่ือพิจารณาในระดับทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากคามากไปหานอย ดังนี้ คือ           
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ตัวงาน  เงินเดือน  การเล่ือนตําแหนง  การไดรับการยอมรับนับถือ  ผลประโยชนเกื้อกูล  สภาพการ

ทํางาน  การนิเทศงาน  เพ่ือนรวมงาน  และหนวยงานและการจัดการ  อยูในระดับมาก 

  3.พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

การอภิปรายผล 

  จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาพิจารณาเพื่อใหทราบสภาพ

ท่ีแทจริงท่ีเปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจึงอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

  1.จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี อยูในระดับมากท้ังโดยภาพรวม และรายดานและรายขอ อาจเปนเพราะผูบริหารใน

ปจจุบันมีความตื่นตัว ในการบริหารงาน และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีคุณธรรม

จริยธรรม  เปนแบบอยางท่ีด ี มีความเปนประชาธิปไตย และบริหารงานแบบกระจายอํานาจ  โดย

เนนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการวางแผน  รวมคิด  รวมทํา  สรางใหครูพระอาจารยเกิด

ศรัทธา  โดยทําตัวเปนแบบอยางแกครูพระอาจารย  ใหขวัญและกําลังใจ รวมท้ังมีการวางแผน

ดําเนินงาน    มีการกําหนดทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนํา  โดยเฉพาะดาน

การนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและตัดสินใจ มีคาเฉล่ียมากกวาดานอ่ืนๆ เนื่องจากผูบริหารใชการ

นําเสนอปญหาขอคําแนะนําและตัดสินใจ ซ่ึงผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถ    มีคุณสมบัติ

สวนตัวดี ไดแก เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดม่ันในหลักศาสนา มีมนุษยสัมพันธดี และปฏิบัติ

ตนใหเปนท่ีเช่ือถือศรัทธา   มีคุณสมบัติดานสังคมดี ไดแก มีความสัมพันธท่ีดีตอชุมชน และ

ใหบริการชุมชนและสังคม มีการบริหารงานท่ีดี มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนําดานการปฏิบัติ รับฟง

ความคิดเห็นของผูรวมงาน เปนนักฟงท่ีดี และมองภาพรวมออก  เปนนักวางแผน  มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา เชน งบประมาณ ส่ือแหลงความรู อาคารสถานท่ี 

รวมทั้งบุคลากร จึงทําใหงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เม่ือพิจารณารายดานพบวา การ

เสนอการตัดสินใจ มีคาเฉล่ียนอยกวาดานอ่ืนๆ ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกบาลี 

ควรแสดงบทบาทความเปนผูนําเพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหผูรวมงานยินดีปฏิบัติตาม ทําใหผูรวมงาน

เกิดความภาคภูมิใจ มีความจงรักภักดี สรางความเช่ือถือใหกับผูรวมงาน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545  มีการเปล่ียนแปลง

ท้ังโครงสรางของหนวยงานและอํานาจหนาท่ี และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีฐานะเปนนิติ
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บุคคล ทําใหผูบริหารทุกคนตองเปนผูนําหรือผูรับผิดชอบสูงสุดในสถานศึกษาในการผลักดันให

เกิดการพัฒนาองคประกอบของการจัดการเรียนการสอน  ผูบริหารสถานศึกษา    จึงตองเปนผูนําใน

การประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษา ท้ังตองเปนแบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชาสามารถ

เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนของสวนรวมได  มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีให

บุคคลอ่ืนยึดถือปฏิบัติ นับเปนการสรางความเช่ือถือใหกับบุคลากรในการทํางานอันจะทําใหงาน

บรรลุผลสําเร็จ ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกศรัทธาและนับถือในตัวผูบริหาร ยินดีท่ีจะทุมเทในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงพฤติกรรมภาวะผูนําแบบผูบังคับบัญชาเปนศูนยกลาง และพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ

ผูใตบังคับบัญชาเปนศูนยกลาง ตางก็เอ้ือประโยชนตอพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี    ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ        เกษสาคร, “ภาวะ

ผูนําและการทํางานเปนทีม”  กระบวนการในการตัดสินใจของผูบริหารจึงควรมีกลยุทธในการ

ตัดสินใจ คือ  ผูบริหารจะตองทําความเขาใจในสถานการณ หรือสภาพการณปจจุบันของปญหา 

องคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหามีอะไรบาง  ผูบริหารจะตองยอมรับปญหาจริงท่ีเกิดขึ้น 

และจะตองพยายามระบุปญหาใหชัดเจน  ผูบริหารจะตองแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทางในการ

แกปญหาแลวนํามาวิเคราะห ประเมินทางเลือกท่ีดีและสามารถนําไปปฏิบัติได  ผูบริหารจะตอง

ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาท่ีเห็นวาดีท่ีสุด    การตัดสินใจของผูบริหารควรเปนท่ียอมรับของ

หนวยงาน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ   ซ่ึงจะตองนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ  การตัดสินใจตองอาศัย

ขอมูลท่ีแทจริง มิใชตัดสินใจ  จากความรูสึกของผูบริหารเอง   สอดคลองกับงานวิจัยของ ประจวบ  

พลอยละออง  ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี มีภาวะผูนําในดานตางๆ ท้ัง 6 ดาน คือ ดานภาวะผูนําทางการสอน พบวา 

ผูบริหารมีความรู  ความสามารถทางดานวิชาการเปนท่ียอมรับของผูรวมงานมาท่ีสุด  ดานภาวะผูนํา

แหงการเปล่ียนแปลง พบวา  ผูบริหารมีความสามารถเปนท่ียอมรับศรัทธาทําใหผูอ่ืนรวมมือมาก

ท่ีสุด ดานภาวะผูนําทางจริยธรรม พบวา ผูบริหารมีความซ่ือสัตยยุติธรรมมากท่ีสุด ดานภาวะผูนํา

การมีสวนรวม พบวา ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระในการทํางานมากท่ีสุด ดานภาวะ

ผูนําท่ีตองการแกปญหา พบวา ผูบริหารสามารถท่ีจะแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจนเกิดผลดีเปนท่ีพอใจของ

ผูรวมงานมากท่ีสุด และดานภาวะผูนําทางดานการจัดการ พบวา ผูบริหารมีการรวมมือกับบุคลากร

ทุกฝายวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามากท่ีสุด อยางไรก็ดี             

มีบางประเด็นของภาวะผูนําทางการสอน ภาวะผูนําทางการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําทางจริยธรรม        

และภาวะผูนําการมีสวนรวม มีการปฏิบัติในระดับนอย  สอดคลองกับงานวิจัยของกิจสุพัฒน       

ครึกกระโทก  ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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สระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว เขต 1 อยูในระดับดีมาก  2) เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกเพศ โดยรวมและรายดานมีภาวะผูนํา

แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  3) เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามประสบการณบริหารสถานศึกษา โดยรวม

และรายดานมีภาวะผูนําแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของสนอง 

สุภาสัย  พบวา  การใชภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจแตกตางกัน : 

กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  ผลการวิจัยพบวา   การใชภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพของผูบริหาร

โรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจสูง   ท้ังลักษณะรวมและลักษณะยอยอยูในระดับสูง  สอดคลองกับ

งานวิจัยของลิเคิรท (Likert) การบริหารระบบการปรึกษาหารือ  ผูนํามีความเช่ือม่ัน และไววางใจ

ผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ผูนํากําหนดเปาหมายและส่ังการภายหลังจากปรึกษาหารือกับผูใตบังคับ 

บัญชาแลวถึงแมวาการตัดสินใจท่ีสําคัญจะกระทําโดยผูบังคับบัญชาระดับสูง  แตผูใตบังคับบัญชาก็

สามารถตัดสินใจดวยตนเองวาจะปฏิบัติงานตอไปอยางไร การติดตอส่ือสารแบบสองทางจะเห็นได

ชัดเจน มีความไววางใจและเช่ือม่ันบางอยางระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา ผลตอบแทนถูก

นํามาใชจูงใจผูใตบังคับ บัญชา  ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกเปนอิสระเม่ือปรึกษางานกับผูนํา  และ

สอดคลองกับงานวิจัยของเบดจ (Badhe) ไดศึกษาถึงรูปแบบสัมพันธของผูรวมงานสําหรับการ

ทํางานของอาจารยในพ้ืนท่ี ท่ีมีความตองการจําเปนท่ีวิทยาลัย เมืองนอวิช (Norwich) ประเทศ

อังกฤษ เพ่ือท่ีจะนํามาใชในการคนหาความจะเปนท่ีจะตองพัฒนาผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจากการศึกษา

พบวา ประสิทธิภาพในการทํางาน เกิดจากการประสานความเขาใจกับความตองการของบุคคลใน

องคการเขาดวยกัน ท้ังนี้ ยังพบวา ความตองการรูปแบบของงาน เกิดจากความตองการขององคการ 

กับความคาดหวังในการทํางานและจากกิจกรรมในองคการ ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมภายนอก

กับกิจกรรมภายในองคการ พบวา กิจกรรมภายนอกซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสัมพันธกับสังคมภายนอก 

เปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ   

  2.จากการวิจัยท่ีพบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ผลการ

วิเคราะหความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ในภาพรวมพบวา มีความ

พอใจอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย พบวา ดานตัว

งาน  ดานหนวยงานและการจัดการ  ดานเพื่อนรวมงาน  ดานการยอมรับนับถือ  ดานการนิเทศงาน  

ดานการเล่ือนตําแหนง ดานสภาพการทํางาน  ดานผลประโยชน  และเงินเดือน  อยูในระดับมาก 

ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ขัตติยา ดวงสําราญ ไดศึกษาเรื่องแรงจงูใจในการทํางานท่ี

สงผลตอความผูกพันของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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นนทบุรี พบวา แรงจูงใจในการทํางานของครูในภาพรวมอยูในระดับมาก    ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สมศักดิ์ เหมะสุรินทร  พบวา ปจจัยท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของครู

ในโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ในปการศึกษา 2545  ความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียน

อัสสัมชัญลําปางโดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยปจจัยภายในโรงเรียนท่ีทําใหครูมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานความศรัทธาตออาชีพครู และดานความภาคภูมิใจตอโรงเรียน สวนความ

พึงพอใจท่ีมีตอปจจัยภายนอกโรงเรียน ในดานท่ีสังคมใหการยอมรับอาชีพครู สถานภาพในสังคม

และดานสภาพเศรษฐกิจ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมบัติ บอสมบัติ  พบวา  แนวทางการสราง

ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวูรม 

(Vroom’s  Expectancy Theory) ความคาดหวังของมนุษยเรานั้นเปนแรงกระตุนภายในของบุคคลท่ี

ทําใหมนุษยพยายามท่ีจะทําในส่ิงท่ีทําใหตนเองไดรับความสําเร็จสมหวังตามท่ีตองการ ความ

คาดหวังเปรียบเสมือนความตองการท่ียังไมไดรับการตอบสนอง มนุษยตองการท่ีจะตอบสนอง

ความคาดหวังของตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังนี้ พิจารณาผลกระทบท่ีปฏิสัมพันธระหวาง

ความสามารถของบุคคลกับปจจัยการบริหารองคการ ท่ีมีผลกระทบตอการจูงใจ  ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ  ยงยุทธ เกษสาคร, “ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม” ความคาดหวังตอการปฏิบัติงาน

กับผลตอบแทนและความพึงพอใจ (Performance- outcome expectency and valence) เปนความเช่ือ

วาจะไดรับผลตอบแทนอะไรก็ได จากท่ีประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานและผลตอบแทนนั้น

จะตองมีคุณคาและความพึงพอใจตอผูปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประนอม ศรีสุข

สวัสดิ์ ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการตํารวจในโรงเรียนตํารวจ 

สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา   1) ความพึงพอใจในการ

ทํางานของขาราชการตํารวจ ช้ันสัญญาบัตร ช้ันประทวนและพลตํารวจ ในโรงเรียนตํารวจ สังกัด

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังในภาพรวม รายกลุมงาน และรายโรงเรียน อยูใน

ระดับปานกลาง  2) ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการตํารวจ ช้ันสัญญาบัตร ช้ันประทวน

และพลตํารวจ ในกลุมงานอํานวยการ กลุมงานวิชาการ และกลุมงานปกครอง โรงเรียนตํารวจ 

สังกัดกองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีความแตกตางกันในดานการเล่ือนตําแหนง 

ผลประโยชนเกื้อกูล และสภาพการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   และซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ แมคสัน (Maxson) ไดศึกษาการรับรูของครูระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ

และความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางผูรวมงานโดยศึกษากับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทาง

ภาคเหนือของรัฐแคลิฟอรเนียร จํานวนครูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 193 คน ไดท้ังหมด 6 โรงเรียน  

ผลการศึกษาพบวา ความรวมมือในการทํางานของครูจะสูงและไดรับการพัฒนา เม่ือไดรับการ
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สนับสนุนจากผูบริหาร และความพึงพอใจท่ีไดรับการยกยองและยอมรับจากผูบริหารจะสงผลตอ

การทํางานของสมาชิก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

  3.จากผลการวิจัยท่ีพบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครู          

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนํา

ของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ในภาพรวมพบวา 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี     มีความสัมพันธอยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 

พบวา อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นถึงการ

นําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม  องคกรใดก็ตาม หากบุคลากรในองคกรไมพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน ก็จะเปนมูลเหตุท่ีทําใหผลการปฏิบัติงานตกต่ํา คุณภาพงานลดลง มีการขาดงาน 

หยุดงาน หรืออาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอีกมากมาย แตในทางตรงกันขาม หากองคกรมี

บุคลากรท่ีมีพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญในการทํางานสูงจะมีผลบวกตอ  ความพึงพอใจ

ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ผูบริหารจึงตองใหความพึงพอใจ ท่ีเหมาะสมกับครู

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  จากงานวิจัยของพระบัณฑิต  ศรีชัย ไดทําการวิจัยเรื่อง แนว

ทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 พบวา 1)การบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับปานกลาง  2)แนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 

มีดังนี้ 2.1)งานวิชาการ  ควรยึดธรรมนูญโรงเรียนเปนแนวทาง งาน /โครงการตองเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของพระภิกษุสามเณร มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูหลากหลาย และผูมี

สวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานวิชาการ  ควรปฏิบัติตามแผนอยาง

ตอเนื่องเปนระบบ และบุคลากรควรรวมมือกันปฏิบัติ ควรมีการตรวจสอบตามแผน จัดทําปฏิทิน

การตรวจสอบ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ควร

สรุปผลการปฏิบัติงาน และนําปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปฏิบัติตอไป 

2.2)งานธุรการ ความยึดระเบียบท่ีเกี่ยวของเปนหลัก  ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมและใช

เทคโนโลยีเขามาชวย ควรปฏิบัติตามระเบียบอยางถูกตองเปนระบบ และมอบหมายงานใหกับ

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ควรจัดเก็บหลักฐานตางๆ อยางเปนระบบ ควรมีการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน รวมทั้งใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงาน ควรมีการสรุปผลและจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงาน  2.3) งานปกครองนักเรียน ควรจัดใหสอดคลองกับความตองการของ

นักเรียน ควรใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม กิจกรรมนักเรียนควรมีจุดเนนท้ังทางพระปริยัติธรรมและวิชา

สามัญท่ีคํานึงถึงกิจของสงฆตามพระธรรมวินัยและระเบียบของสงฆ ควรใหความสําคัญกับการ
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ปฏิบัติอยางจริงจัง ควรมีการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงาน ควรใหผูเรียนมีสวนรวม ควรยึด

ระเบียบงานปกครองนักเรียน  ควรวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและนําขอมูลท่ีไดมาปรับ

แผนการปฏิบัติงาน  2.4) งานบริการ ควรมีจุดเนนและตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานอยางชัดเจน 

สอดคลองกับการปฏิบัติตามศาสนกิจของสงฆ และควรแตงตัง้ผูรับผิดชอบ ควรเนนการมีสวนรวม

ของบุคลากร ควรสํารวจความพึงพอใจตอการบริการ ควรมีการตรวจสอบอยางตอเนื่อง ควรจัดทํา

แบบบันทึกการดําเนินงานและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  ควรมีการวิเคราะหปญหาอุปสรรค

และนําขอมูลท่ีไดมาปรับแผนการดําเนินงาน และสอดคลองงานวิจยัของ สนอง  สุภาสัย  ไดทําการ

วิจัยเรื่อง การใชภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจแตกตางกัน : 

กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา  1) การใชภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพของผูบริหาร

โรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจสูง  ท้ังลักษณะรวมและลักษณะยอยอยูในระดับสูงขณะท่ีผูบริหาร

โรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจต่ํา อยูในระดับปานกลางท้ังลักษณะรวมและลักษณะยอย  2) การใช

ภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูมีความพึงพอใจสูงกับผูบริหารโรงเรียนครูมีความ

พึงพอใจตํ่าแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  การตัดสินใจและประกาศการ

ตัดสินใจ  การเสนอการตัดสินใจ  การนําเสนอความคิดเห็นและเรียกรองคําถาม  การนําเสนอการ

ตัดสินใจเปนขอเสนอที่อาจจะเปล่ียนแปลงได  การนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและตัดสินใจ   การ

ระบุขอบเขตและขอใหกลุมตัดสินใจ   การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนดไว

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

  จากผลการวิจัยทําใหคนพบเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจ

ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   ผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ และความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี  และเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

  จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและผลการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ

กับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

และการเพ่ิมความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี ้
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  เพ่ือใหการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ไดมีการศึกษาท่ีแพรหลาย และพัฒนาตอเนื่องเพ่ือเปน

ประโยชนแกโรงเรียนพระปริยัติธรรม และผูท่ีมีความสนใจ จึงเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไปดังนี ้

  1.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในคณะสงฆภาค อ่ืนๆ เพ่ือจะไดผลการวิจัยท่ีหลากหลาย และ

ชัดเจนมากขึ้น 

  2.ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ ในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี ในคณะสงฆภาค อ่ืนๆ เพ่ือทราบความแตกตางของพฤติกรรมภาวะผูนําของ

อาจารยใหญ ในแตละโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

  3.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในคณะสงฆภาค อ่ืนๆ 

  4.ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยเขาไปอยูในพ้ืนท่ี เพ่ือสังเกต สัมภาษณผูใหขอมูล 

เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้นกวาเดิม เกิดความหลากหลายในการศึกษาวิจัย 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัยและรายนามผูเชี่ยวชาญ  
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รายนามผูเช่ียวชาญขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย  

ตามหนังสือภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ี ศธ. 0520.203.2/107   ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ  2554 

    _________________________ 

1. พระธรรมปริยัติเวที  (สุเทพ  บุษบก) ป. ธ. 9 

 -เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 

-พุทธศาสนมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-เจาคณะภาค 15  

2. ผศ. ดร. ปรางศรี พนิชยกุล   

 -การศึกษาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรการสอนและภาษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบริจแฮม ยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา (Brigham Young University, U.S.A.) 

-กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการบริหารพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย 

3. ผศ. สอางค ดําเนินสวัสดิ์             

 -ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

-อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. นายจิรพร  สมบูรณวงศ 

 -ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร 

-ผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัด นครปฐม 

5. นางแนงนอย  ตราช ู  

 -M.A.(Ed.)  สาขาการบริหารการศึกษา Arellano Univercity, Manila Philippine. 

-ผูอํานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย  อําเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัยและรายชื่อโรงเรียน 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีทดลองเครื่องมือวิจัย 

 

วัด ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย 

1.หนองกะโดน  โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 

2.เกาะวังไทร ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 

3.ดอนขนาก ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 

4.ลาดหญาแพรก สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 

5.หนองงูเหลือม ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 

6.โคกพระเจดีย โคกพระเจดีย นครชัยศร ี นครปฐม 73120 

7.โคกเขมา แหลมบัว นครชัยศร ี นครปฐม 73120 

8.นอยเจริญสุข ทาพระยา นครชัยศร ี นครปฐม 73120 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและ รายชื่อโรงเรียน 
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เก็บขอมูลการทําวิทยานิพนธ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาล ี (จังหวัดนครปฐม) 

ท่ี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ขนาดของวัด 

1 วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร ใหญ 

2 วัดพระประโทณเจดีย วรวิหาร ใหญ 

3 วัดพระงาม พระอารามหลวง ใหญ 

4 วัดวังตะก ู กลาง 

5 วัดลาดปลาเคา เล็ก 

6 วัดใหมปนเกลียว กลาง 

7 วัดหวยจระเข กลาง 

8 วัดพะเนียงแตก กลาง 

9 วัดทัพหลวง เล็ก 

10 วัดดอนยายหอม เล็ก 

11 วัดไรเกาะตนสําโรง กลาง 

12 วัดดอนเสาเกียด เล็ก 

13 วัดโพรงมะเดื่อ เล็ก 

14 วัดหนองดินแดง กลาง 

15 วัดบางแขม เล็ก 

16 วัดตากอง เล็ก 

17 วัดบานยาง เล็ก 

18 วัดไผลอม กลาง 

19 วัดทุงร ี เล็ก 

20 วัดธรรมศาลา เล็ก 

21 วัดสําโรง กลาง 

22 วัดกกตาล เล็ก 

23 วัดศีรษะทอง เล็ก 
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(ตอ)   รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เก็บขอมูลการทําวิทยานิพนธ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาล ี (จังหวัดนครปฐม) 

ท่ี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ขนาดของวัด 

24 วัดกลางบางแกว กลาง 

25 วัดเสถียรรัตนาราม เล็ก 

26 วัดบางพระ เล็ก 

27 วัดบอตะกั่วพุทธาราม เล็ก 

28 วัดญาณเวศกวัน ใหญ 

29 วัดไรขิง ใหญ 

30 วัดเดชานุสรณ เล็ก 

31 วัดดอนหวาย กลาง 

32 วัดบางชางเหนือ กลาง 

33 วัดทาพูด เล็ก 

34 วัดเทียนดัด เล็ก 

35 วัดปรีดาราม ใหญ 

36 วัดสามพราน ใหญ 

37 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ใหญ 

38 วัดออมใหญ กลาง 

39 วัดหทัยนเรศวร เล็ก 
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รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เก็บขอมูลการทําวิทยานิพนธ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาล ี  (จังหวัดสุพรรณบุรี) 

ท่ี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ขนาดของวัด 

1 วัดไชนาวาส กลาง 

2 วัดปราสาททอง ใหญ 

3 วัดสุวรรณภูมิ ใหญ 

4 วัดปาเลไลยก(ปาเลไลย) ใหญ 

5 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ กลาง 

6 วัดปูบัว กลาง 

7 วัดสกุณปกษี ใหญ 

8 วัดโพธาราม กลาง 

9 วัดคอกวัว เล็ก 

10 วัดเขากําแพง กลาง 

11 วัดเขาดีสลัก กลาง 

12 วัดสองพ่ีนอง กลาง 

13 วัดทุงคอก เล็ก 

14 วัดกลาง เล็ก 

15 วัดลานคา เล็ก 

16 วัดสวนหงษ ใหญ 

17 วัดเสาธง  เล็ก 

18 วัดชองลม  เล็ก 

19 วัดดาว  เล็ก 

20 วัดประตูสาร  เล็ก 

21 วัดพระรูป  เล็ก 

22 วัดพระลอย  เล็ก 

23 วัดศรีบัวบาน  กลาง 
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รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เก็บขอมูลการทําวิทยานิพนธ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาล ี  (จังหวัดสมุทรสาคร) 

 

ท่ี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ขนาดของวัด 

1 วัดสุทธิวาตวราราม  กลาง 

2 วัดเจษฎาราม  ใหญ 

3 วัดปอมวิเชียรโชติการาม ใหญ 

4 วัดคลองมะเดื่อ    เล็ก 

5 วัดราษฎรบํารุง  กลาง 

6 วัดเกษตรพันธาราม  เล็ก 

7 วัดสุวรรณารัตนาราม  กลาง 

8 วัดทาไม ตําบลทาไม  เล็ก 

9 วัดนางสาว ตําบลทาไม เล็ก 

10 วัดทาเสา ตําบลทาเสา  เล็ก 

11 วัดทากระบือ  เล็ก 

12 วัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  กลาง 

13 วัดออมนอย กลาง 
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รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เก็บขอมูลการทําวิทยานิพนธ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาล ี  (จังหวัดกาญจนบุร)ี 

 

ท่ี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ขนาดของวัด 

1 วัดถาวรวราราม  ใหญ 

2 วัดเทวสังฆาราม  ใหญ 

3 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ใหญ 

4 วัดอุดมมงคล  กลาง 

5 วัดราษฎรประชุมชนาราม  ใหญ 

6 วัดสิริกาญจนาราม  ใหญ 

7 วัดเขาเทพนิมิต กลาง 

8 วัดกาญจนบุรีเกา กลาง 

9 วัดทุงลาดหญา   กลาง 

10 วัดราษฎรบํารุงวราราม เล็ก 

11 วัดเขาจาทาโปงธรรมไพบูลย  เล็ก 

12 วัดธรรมประวัติปรียาราม เล็ก 

13 วัดสันติราษฎรบํารุงวราราม(พุทธกาญจนนิมิต) กลาง 

14 วัดเขื่อนทาทุงนาประชาสรรค(โปงปด) เล็ก 

15 วัดไทยวิวัฒนาราม  เล็ก 

16 วัดพรหมกิตติยาราม  เล็ก 

17 วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล  เล็ก 
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม     

แผนกบาลี  

........................... 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบพฤติกรรมภาวะผูนําของ

อาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  

  2. แบบสอบถามฉบับนี้ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

   2.1 ผูบริหารโรงเรียน      2 ทาน 

   2.2 ครูผูสอนในโรงเรียน       2 ทาน 

  3. แบบสอบถามนี้ มี 3 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ 

   ตอนท่ี 2 พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ  จํานวน 28 ขอ 

   ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  

      จํานวน 38 ขอ 

 

 ขอความกรุณาทานไดโปรดใหขอมูลตามสภาพความเปนจริงท่ีปรากฏในในการปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนของทาน และกรุณาตอบใหครอบทุกขอ เพราะขอมูลท่ีสมบูรณเทานั้นจึงจะสามารถ

นํามาวิเคราะหได ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกสถานศึกษา และขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบ

ทางลบตอตัวทานหรือการปฏิบัติงานของทานในโรงเรียนท้ังทางตรงและทางออมแตอยางใด หวัง

เปนอยางย่ิงวาคงไดรับความอนุเคราะหดวยดีจากทุกๆ ทาน 

 

กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้

 

 

(พระมหาบุญลือ  พิพัฒนเศรษฐกุล) 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

O  ผูบริหาร 

O  ครูผูสอน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม     

แผนกบาลี  

 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน Ο หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

ขอท่ี สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1 อายุ      

         Οต่ํากวา 30  ป                             Ο30-40 ป 

         Ο41-50 ป                                    Ο50 ปขึ้นไป 

 

[    ] 

2 ตําแหนงปจจุบัน 

         Οผูบริหารสถานศึกษา 

         Οครูผูสอนในสถานศึกษา       

 

[    ] 

3 ระดับการศึกษา 

         Ο ต่ํากวาปริญญาตรี / เปรียญธรรม 4 ประโยค 

         Ο ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา / เปรียญธรรม 5-6 ประโยค 

         Ο ปริญญาโท / เปรียญธรรม 7-8 ประโยค 

         Ο สูงกวาปริญญาโท/ เปรียญธรรม 9 ประโยค 

 

[    ] 

4 ประสบการณการทํางาน 

         Ο  5 ปหรือต่ํากวา 

         Ο 6 - 10 ป 

         Ο 11 - 15 ป 

         Ο 16 - 20 ป 

         Ο 21 ปขึ้นไป 

 

 

[    ] 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงตาม

ความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว โดยพิจารณาตามเกณฑดังนี ้

 

5 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ มีการปฏิบัติ อยูในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ มีการปฏิบัติ อยูในระดับ มาก 

3 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ มีการปฏิบัติ อยูในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ มีการปฏิบัติ อยูในระดับ นอย 

1 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ มีการปฏิบัติ อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ ระดับการปฏิบัติ 
สําหรับ

ผูวิจัย 
  มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

 1 .กา ร ตั ด สิน ใจและประกาศก า ร

ตัดสินใจ 

 

1 ผูบริหารมีการระบุปญหาของโรงเรียน       

2 ผูบริหารมีการวิเคราะหทางเลือกท่ีมีอยู

เพ่ือการแกปญหา 

      

3 ผูบริหารมีการเลือกทางเลือกท่ีจะใช

แกปญหา 

      

4 ผูบริหารกําหนดใหผูใตบังคับบัญชา

ดําเนินการตามทางเลือกท่ีไดเลือกไว 
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ขอท่ี 

 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

ระดับการปฏิบัติ  

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย  

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

 2. การเสนอการตัดสินใจ  

1 ผูบริหารระบุปญหาดวยตนเองตาม

ลําพัง 

      

2 ผูบริหารประกาศการตัดสินใจแก

ผูใตบังคับบัญชาใหดําเนินการ 

      

3 ผูบริหารไมมีการแจงผลการตัดสินใจ

ใหผูใตบังคับบัญชาทราบ 

      

4. ผูบริหารชักจูงผูใต บังคับบัญชาให

ยอมรับการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา 

      

 3.  การนํ า เสนอความคิด เ ห็นและ

เรียกรองคําถาม 

 

1 ผู บ ริ ห า ร เ ส น อ ค ว า ม คิ ด ใ ห

ผูใตบังคับบัญชารับทราบ 

      

2 ผูบริหารตัดสินใจและสรางการยอมรับ

ดวยการชักจูง 

      

3 ผูบริหารเสนอขั้นตอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาทราบ

การตัดสินใจของผูบริหารได 

      

4 ผูบริหารเสนอใหผูใตบังคับบัญชาได

ถามคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจกับ

ผูบริหารได 
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ขอท่ี 

 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

ระดับการปฏิบัติ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

 4.  การนํ า เสนอการตัด สิน ใจ เปน

ขอเสนอท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงได 

 

1 ผูบริหารยอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวน

รวมบางด านในกระบวนการการ

ตัดสินใจ 

      

2 ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม

ในกระบวนการการตัดสินใจ แตการ

ตัดสินใจยังอยูท่ีผูบริหาร 

      

3 ผูบริหารอาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ

โดยใชขอเสนอแนะบนพ้ืนฐานขอมูล

ของผูใตบังคับบัญชา 

      

4  ผูบริหารดํ า เนินการตัด สินใจตาม

กระบวนการการตัดสินใจของตนเอง 

      

 5. การนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและ

ตัดสินใจ 

 

1 ผูบริหารเปดโอกาสให ผู ใต บังคับ 

บัญชาเสนอปญหา 

      

2 ผูบริหารเปดโอกาสให ผู ใต บังคับ 

บัญชาขอคําแนะนํา 

      

3 ผูบริหารเปดโอกาสให ผู ใต บังคับ 

บัญชามีสวนในการตัดสินใจ 

      

4 ผูบริหารยังคงระบุปญหาอยูเหมือนเดิม       
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ขอท่ี 

 

 

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

ระดับการปฏิบัต ิ สํ า ห รั บ

ผูวิจัย มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

 6 .  ก า ร ร ะบุ ข อ บ เ ข ต แ ล ะข อ ใ ห

ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ 

 

1 ผู บริ หา รระ บุปญหาและกํ าหนด

ขอบเขตการตัดสินใจ 

      

2 ผูบริหารจะใช ก ารมีส วนร วมกับ

ผูใต บังคับบัญชาเพ่ือใหไดผลการ

ตัดสินใจท่ีเหมาะสม 

      

3 กลุมผูใต บังคับบัญชาไมไดรับรูว า

ผูบริหารตองการขอเสนอในการ

ตัดสินใจของกลุมอยางจริงใจ 

      

4 การตัดสินใจมักจะสะทอนส่ิงท่ีกลุมคิด

วาผูบริหารตองการแทนท่ีจะเปนส่ิงท่ี

กลุมตองการ 
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ขอท่ี พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

ระดับการปฏิบัติ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

 7. การอนุญาตใหกลุมตัดสินใจภายใน

ขอบเขตท่ีกําหนดไว 

 

1 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนเสมือนสมาชิก

คนหนึ่งของกลุมในการตัดสินใจ 

      

2 ผู บ ริห า รให ก ลุ มร ะ บุปญหาและ

ประ เ มินปญหาภายในขอบเขต ท่ี

กําหนด 

      

3 ผู บ ริห ารสร า งทา ง เ ลือก เ พ่ือก า ร

ดําเนินการภายในกลุม 

      

4 บุคคลทุกคนภายในกลุมเขาใจวาการ

ตัดสินใจของกลุมจะนําไปสูการปฏิบัติ   

      

ตอนที่ 2   พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

คําช้ีแจง  โปรดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3   ความพึงพอใจของครู ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกบาล ี

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงตาม

ความคิดเห็นของทาน เพียงชองเดียว โดยพิจารณาตามเกณฑดังนี ้

 

5 หมายถึง ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  อยูในระดับมาก 

3 หมายถึง ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อยูในระดับปาน

กลาง 

2 หมายถึง ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อยูในระดับ นอย 

1 หมายถึง ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อยูในระดับนอย

ท่ีสุด 

 

 

ขอที ่

 

ความพึงพอใจของครู  ในโรงเ รียน  

พระปริยัติธรรม  แผนกบาล ี

ระดับความพึงพอใจ  

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย  

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

 1.ตัวงาน  

1 งานท่ีไดรั บมอบหมาย เปนงาน ท่ี

นาสนใจ 

      

2 งานท่ีทานรับผิดชอบเปนงานท่ีตรงกับ

ความรูความสามารถ 

      

3 ทานพอใจท่ีไดรับโอกาสเรียนรูและ

ศึกษาเพ่ิมเติม 

      

4 ทานพอใจกับผลงานท่ีทานไดทํา       

5 ทานพอใจระบบการติดตามตรวจสอบ

การทํางานของหนวยงานของทาน 

      

6 ทานพอใจกับระบบการปฏิบัติงานท่ี

เปนอยูในปจจุบัน 
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ขอที ่

 

ความพึงพอใจของครู ในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี 

ระดับความพึงพอใจ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

 2. เงินเดือน  

1 เงินเดือนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถของทาน 

      

2 ทานคิดวาเงินเดือนท่ีทานไดรับมีความ

เหมาะสมกับปริมาณงานและหนาท่ี

ความรับผิดชอบ 

      

3 การพิจารณาความดีความชอบของ

หนวยงานของทานเปนไปดวยความ

ยุติธรรมและเหมาะสม 

      

4 เ งิน เดือนท่ีท านไดรับ เ พียงพอกับ

คาใชจายของกิจกรรมท่ีทานดําเนินการ

อยู 

      

5 อัตราเงินเดือนท่ีทานไดรับในปจจุบันนี้

ยุติธรรมดีแลว 

      

 3. การเลื่อนตําแหนง  

1 ทานพอใจกับวิ ธีการพิจารณาเล่ือน

ตําแหนงในหนวยงานของทาน 

      

2 ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการ

เล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น 

      

3 การเล่ือนตําแหนงมีความยุติธรรม       

 4. การไดรับการยอมรับนับถือ  

1 ทานไดรับการยกยองชมเชยจากผู

บังคับ บัญชาและเพื่อนรวมงานเมื่อ

ปฏิบัติงานสําเร็จ 

      

2 เพ่ือนรวมงานยอมรับผลงาน และรับ

ฟงความคิดเห็นของทาน 

      

   ส
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ขอที ่

 

ความพึงพอใจของครู ในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี 

ระดับความพึงพอใจ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

3 ผูบังคับบัญชาเช่ือม่ันในความสามารถ

และมอบหมายงานพิเศษใหทาน 

      

 5. ผลประโยชนเกื้อกูล  

1 ทานพอใจกับการบริหารและการ

จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง

หนวยงานของทาน 

      

2 ทานไดรับเงินพิเศษตางๆ เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

      

3 เงินบําเหน็จบํานาญท่ีจะไดรับคุมคาตอ

การปฏิบัติงานของทาน 

      

4 ทานไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูบังคับ 

บัญชายามเจ็บปวย 

      

5 ทานไดรับความสะดวกในการลาเม่ือมี

เหตุจําเปน 

      

 6. สภาพการทํางาน  

1 หองทํางานเปนสัดสวนเหมาะสมกับ

หนาท่ีการงานของทาน 

      

2 สถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอมจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน 

      

3 การจัดหนังสือคูมือและระเบียบการ

ปฏิบัติงานตางๆ ชวยใหทานปฏิบัติงาน

ไดสะดวกและมีประสิทธิผล 

      

4 งานท่ีไดรับมอบหมายเหมาะสมกับ

ระยะเวลาในการทํางานทุกครั้ง 
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ขอที ่

 

ความพึงพอใจของครู ในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี 

ระดับความพึงพอใจ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

5 การจัดบริการวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ

ทํางานเพียงพอและเหมาะสม 

      

6 การจัดเวลาการทํางานกับเวลาท่ีพักมี

ความเหมาะสม 

      

 7. การนิเทศงาน  

1 รูปแบบและเทคนิคในการนิเทศงาน

ของผูบังคับบัญชา 

      

2 ผูบังคับบัญชานําผลการนิเทศงานไปใช

ในการพิจารณาเพ่ือการใหคุณใหโทษ 

      

3 ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเอง

ในขณะนิเทศงาน 

      

4 ผูบังคับบัญชานําทักษะท่ีเกี่ยวของมาใช

ในการนิเทศงานเปนอยางด ี

      

 8. เพ่ือนรวมงาน  

1 เพ่ือนรวมงานมีความรูความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

      

2 เพ่ือนรวมงานใหการชวยเหลือกันและ

กันอยางเปนกัลยาณมิตรในหนวยงาน 
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ขอที ่

 

ความพึงพอใจของครู ในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี 

ระดับความพึงพอใจ 

สําหรับ

ผูวิจัย 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

 9. หนวยงานและการจัดการ  

1 การใหความสนใจและเอาใจใสในการ

ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

      

2 นโยบายการบริหารจัดการเปนระบบ

ชัดเจน 

      

3 ทานพอใจกับการจัดก ารและการ

บริหารงานของผูบังคับบัญชา 

      

4 ผูบังคับบัญชาสามารถจัดการแกไข

ปรับปรุงระบบการทํางานของหนวย 

งานใหเหมาะสมและทันสมัย 

      

 

ตอนท่ี 3   ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

คําช้ีแจง   โปรดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูใน   

   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ 

คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

n1 124.09 551.894 .641 .958 

n2 124.12 562.113 .338 .960 

n3 123.78 560.628 .425 .959 

n4 124.00 562.387 .342 .960 

n5 124.09 562.346 .364 .959 

n6 124.09 563.701 .347 .960 

o7 124.50 537.097 .746 .957 

o8 124.44 549.222 .589 .958 

o9 124.34 541.523 .682 .958 

o10 124.91 546.281 .569 .959 

o11 124.78 547.725 .601 .958 

p12 124.78 541.596 .751 .957 

p13 124.50 555.484 .434 .959 

p14 124.75 545.226 .591 .958 

q15 124.47 535.999 .727 .957 

q16 124.62 549.532 .596 .958 

q17 124.06 540.577 .728 .957 

r18 124.38 541.790 .741 .957 

r19 124.66 550.362 .688 .958 

r20 124.84 561.168 .364 .960 

r21 124.56 541.093 .604 .958 

r22 124.59 557.926 .593 .958 

s23 124.47 537.999 .786 .957 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

s24 124.62 542.306 .780 .957 

s25 124.44 542.319 .714 .958 

s26 124.50 548.516 .684 .958 

s27 124.47 540.257 .739 .957 

s28 124.47 544.967 .762 .957 

t29 124.53 550.386 .675 .958 

t30 124.56 545.415 .718 .958 

t31 124.25 548.903 .567 .958 

t32 124.34 549.201 .646 .958 

u33 124.06 555.351 .493 .959 

u34 123.97 559.967 .401 .959 

v35 124.00 547.677 .677 .958 

v36 124.22 543.531 .774 .957 

v37 124.16 551.814 .666 .958 

v38 124.31 557.448 .518 .959 

 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

127.75 578.710 24.056 38 
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Reliability ทั้งฉบับ 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.960 66 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

a1 3.62 1.008 32 

a2 3.62 .976 32 

a3 3.62 .976 32 

a4 3.50 .762 32 

b1 3.38 .942 32 

b2 3.44 .801 32 

b3 3.34 1.153 32 

b4 3.53 .983 32 

c1 3.59 1.043 32 

c2 3.59 1.043 32 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

c3 3.72 .991 32 

c4 3.62 1.070 32 

d1 3.69 1.061 32 

d2 3.75 .842 32 

d3 3.53 1.016 32 

d4 3.62 .907 32 

e1 3.66 1.066 32 

e2 3.53 .983 32 

e3 3.53 1.107 32 

e4 3.41 .911 32 

f1 3.44 1.105 32 

f2 3.50 .984 32 

f3 3.16 .987 32 

f4 3.34 .827 32 

g1 3.34 1.004 32 

g2 3.47 .879 32 

g3 3.31 .965 32 

g4 3.62 .793 32 

n1 3.66 .865 32 

n2 3.62 .976 32 

n3 3.97 .861 32 

n4 3.75 .950 32 

n5 3.66 .902 32 
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n6 3.66 .865 32 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

o7 3.25 1.164 32 

o8 3.31 1.030 32 

o9 3.41 1.132 32 

o10 2.84 1.167 32 

o11 2.97 1.062 32 

p12 2.97 1.031 32 

p13 3.25 1.078 32 

p14 3.00 1.164 32 

q15 3.28 1.224 32 

q16 3.12 1.008 32 

q17 3.69 1.091 32 

r18 3.38 1.040 32 

r19 3.09 .856 32 

r20 2.91 .963 32 

r21 3.19 1.281 32 

r22 3.16 .723 32 

s23 3.28 1.085 32 

s24 3.12 .976 32 

s25 3.31 1.061 32 

s26 3.25 .916 32 

s27 3.28 1.085 32 

s28 3.28 .924 32 

t29 3.22 .870 32 
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t30 3.19 .965 32 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

t31 3.50 1.078 32 

t32 3.41 .946 32 

u33 3.69 .965 32 

u34 3.78 .941 32 

v35 3.75 .950 32 

v36 3.53 .950 32 

v37 3.59 .837 32 

v38 3.44 .840 32 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 222.62 1139.081 .760 .959 

a2 222.62 1145.339 .689 .959 

a3 222.62 1142.823 .728 .959 

a4 222.75 1169.290 .421 .960 

b1 222.88 1194.048 -.048 .961 

b2 222.81 1187.383 .069 .961 

b3 222.91 1196.668 -.078 .962 

b4 222.72 1173.112 .263 .960 

c1 222.66 1152.362 .542 .959 

c2 222.66 1166.362 .342 .960 

c3 222.53 1161.741 .430 .960 
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c4 222.62 1163.274 .375 .960 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

d1 222.56 1160.448 .418 .960 

d2 222.50 1184.194 .119 .961 

d3 222.72 1168.402 .322 .960 

d4 222.62 1197.403 -.102 .961 

e1 222.59 1145.539 .626 .959 

e2 222.72 1152.080 .581 .959 

e3 222.72 1138.338 .700 .959 

e4 222.84 1194.394 -.054 .961 

f1 222.81 1140.738 .668 .959 

f2 222.75 1142.387 .729 .959 

f3 223.09 1184.346 .095 .961 

f4 222.91 1191.055 .001 .961 

g1 222.91 1148.539 .621 .959 

g2 222.78 1148.693 .710 .959 

g3 222.94 1157.544 .508 .960 

g4 222.62 1175.339 .291 .960 

n1 222.59 1152.378 .658 .959 

n2 222.62 1165.726 .377 .960 

n3 222.28 1169.047 .374 .960 

n4 222.50 1167.290 .364 .960 

n5 222.59 1165.410 .415 .960 

n6 222.59 1171.023 .338 .960 
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o7 223.00 1136.129 .692 .959 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

o8 222.94 1152.964 .540 .959 

o9 222.84 1141.426 .642 .959 

o10 223.41 1146.959 .550 .959 

o11 223.28 1148.144 .591 .959 

p12 223.28 1141.628 .705 .959 

p13 223.00 1159.097 .430 .960 

p14 223.25 1144.323 .586 .959 

q15 222.97 1135.386 .666 .959 

q16 223.12 1154.629 .528 .959 

q17 222.56 1136.448 .737 .959 

r18 222.88 1139.145 .735 .959 

r19 223.16 1152.136 .670 .959 

r20 223.34 1164.297 .405 .960 

r21 223.06 1136.706 .619 .959 

r22 223.09 1159.894 .637 .959 

s23 222.97 1133.773 .778 .959 

s24 223.12 1138.887 .789 .959 

s25 222.94 1141.996 .679 .959 

s26 223.00 1150.968 .644 .959 

s27 222.97 1139.515 .698 .959 

s28 222.97 1145.709 .723 .959 

t29 223.03 1150.483 .687 .959 
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t30 223.06 1143.738 .722 .959 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

t31 222.75 1150.774 .545 .959 

t32 222.84 1151.233 .618 .959 

u33 222.56 1159.609 .476 .960 

u34 222.47 1166.193 .385 .960 

v35 222.50 1145.613 .704 .959 

v36 222.72 1141.564 .769 .959 

v37 222.66 1156.620 .606 .959 

v38 222.81 1162.673 .496 .960 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

226.25 1.192E3 34.523 66 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล  พระมหาบุญลือ  พิพัฒนเศรษฐกุล 

เกิดวันที ่  15 พฤษภาคม  2515 

ที่อยู   10 หมู 5 ตําบล เพชรชมพู  อําเภอโกสัมพีนคร 

   จังหวัด กําแพงเพชร 

สถานที่ทํางานปจจุบัน วัดพระปฐมเจดีย  ราชวรมหาวิหาร คณะ 4  ตําบล พระปฐมเจดีย 

   อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด นครปฐม 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2525 จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานใหมพัฒนา  ตําบล  

เพชรชมพู  อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร 

พ .ศ .  25 50    จบเปรียญธรรมช้ันประโยค  ป .ธ .9    สํ านัก เรี ยน                   

วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร  

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.2539 พระครูสอนประจําจังหวัดนครสวรรค วัดโพธาราม  พระอารามหลวง 

พ.ศ.2541 พระครูสอนประจําจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 

สอนท่ีเรือนจํากลางจังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2543-ปจจุบัน  พระครูสอนประจําจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 

สอนท่ีโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา, สุคนธีรวิทย  จ.นครปฐม     

 พ.ศ.2549-2551 พระครูสอนบาลีประโยค ป.ธ.1-2  ของโรงเรียนสหศึกษาบาลี                

    องคพระปฐมเจดีย  วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 

  พ.ศ.2552 พระครูสอนบาลีประโยค ป.ธ.4  ของโรงเรียนสหศึกษาบาลี  

    องคพระปฐมเจดีย  วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 

  พ.ศ.2553 พระครูสอนบาลีประโยค ป.ธ.8  ของโรงเรียนสหศึกษาบาลี  

    องคพระปฐมเจดีย  วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 
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