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คําสําคัญ : พฤติกรรมภาวะผูนํา/ความพึงพอใจของครู
พระมหาบุญลือ พิพัฒนเศรษฐกุล : พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจ
ของครู ในโรงเรี ย นพระปริ ยั ติธ รรม แผนกบาลี . อาจารย ที่ป รึ ก ษาวิ ทยานิ พนธ : ผศ.ดร.ประเสริ ฐ
อินทรรักษ , รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร, และ อ.ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์. 160 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ โรงเรียนพระ
ปริ ยั ติ ธ รรม แผนกบาลี 2) ความพึ ง พอใจของครู ใ นโรงเรี ย นพระปริ ยั ติธ รรม แผนกบาลี และ
3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี กลุมตัวอยางไดแก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จํานวน 92 โรงเรีย น
ผูใหขอมูล คือ อาจารยใหญแ ละรองอาจารยใหญ ครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธ รรม รวม 368 รู ป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ ตามแนวคิดของ
แทนเนนบอมและ ชมิทธ (Tannenbaum and Schmidt) และความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ
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ธรรม แผนกบาลี ตามแนวคิดของ ล็อค (Locke) การวิเคราะหขอมูลใชความถี่ (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment
correlation coefficient)
ผลการวิจัยพบวา
1.พฤติ กรรมภาวะผู นํ าของอาจารย ใหญ โรงเรีย นพระปริยั ติธรรม แผนกบาลี สวนมากเป น
การนําเสนอปญหาขอคําแนะนํ าและตัดสิ นใจ รองลงมาเปน การนําเสนอการตั ดสินใจเป นขอเสนอที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงได
2.ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากคามากไปหานอย ดังนี้ คือ ตัวงาน เงินเดือน
การเลื่อนตําแหนง การไดรับการยอมรับนับถือ ผลประโยชนเกื้อกูล สภาพการทํางาน การนิเทศงาน
เพื่อนรวมงาน และหนวยงานและการจัดการ
3.พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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PHRAMAHABOONLUE PIPATSADTHAKUL : SCHOOL PRINCIPAL’S LEADERSHIP
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EDUCATION. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. PRASERT INTARAK, Ed.D., ASSOC. PROF.
SIRICHAI CHINATANGKUL, Ph.D. AND MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 160 pp.
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
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพ นธฉ บับนี้ สําเร็จ สมบูร ณดว ยความเรียบรอ ย เพราะไดรับความเมตตากรุณ า
ชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ประธานผูค วบคุมวิทยานิพนธ
รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย ชิน ะตังกูร อาจารย ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารย ผูค วบคุม
วิทยานิพนธ อาจารย ดร.พรศัก ดิ์ สุจ ริต รัก ษ ผูทรงคุณ วุฒิ และผูชว ยศาสตราจารย วาที่พัน ตรี
ดร.นพดล เจนอั ก ษร ประธานผู สอบวิ ทยานิ พ นธ ที่ ได ใ ห คํา ปรึ ก ษา แนะนํา สนับ สนุ น และ
ชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ จนสําเร็จลุลวงดวยดี พรอมทั้งขอเจริญพรขอบคุณ
บูร พาคณาจารยทุก ทา นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทั้งหลายทั้งปวง และใหกําลังใจในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้อยางสูงไว ณ โอกาสนี้
กราบนมั ส การขอบพระคุ ณ พระเดช พระคุ ณ พระธรรมปริ ยั ติ เ วที (สุ เ ทพ บุ ษ บก)
และขอเจริญพรขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรางคศรี พณิชยกุล ผูชวยศาสตราจารย สอางค
ดําเนินสวัสดิ์ นายจิรพร สมบูรณวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ อาจารยเนงนอย ตราชู
ผูอํานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย กราบนมัสการขอบพระคุณ เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และพระอาจารย
ทั้ง 8 วั ด /โรงเรีย น ที่ใ หค วามอนุเ คราะหใ นการทดลองใช เครื่อ งมื อ และขอกราบนมั สการ
ขอบพระคุณ เจาอาวาส ผูช วยเจาอาวาส และพระอาจารยสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
บาลี ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูลในครั้งนี้
คุณ คาแห งความพยายามครั้งนี้ ขอมอบแด โยมพ อ โยมแม ตระกู ลพิพัฒ นเ ศรษฐกุ ล
คุณอนันต คุณผกามาศ โสภณอนันตกิจ อาจารยสายหยุด นอยพิทักษ และคณะผูชวยเจาอาวาส
วัด พระปฐมเจดี ย ฯ ที่ เป น กํา ลัง ใจสํา คั ญเสมอมา ตลอดจน อาจารย ณ รงคชั ย ศรี ศศลัก ษณ
อาจารยสาคร ชวยดํารงค อาจารยปรีชา จันทรมณี อาจารยธนกร บุตรมั่น และ อาจารย วสัน ต
ปรีดานันต ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 28/1 ที่ใหความชวยเหลือใน
ทุกดานจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี
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