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บทคัดย่อ

ก า ร ศึ ก ษ า “ก า รศึ ก ษ า ภา วะ ผู ้นํา ข อง ผู ้บ ริห า รตา ม หลัก สั ง ค ห วัต ถุ ๔
โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์ ศึกษาภาวะผูน้ําของ
ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ภา วะ ผู ้นํา ข อง ผู ้บ ริหา รโรง เ รีย นมัธ ย ม ศึ ก ษ า ตา ม หลัก สั ง ค หวัต ถุ ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร การพฒันาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) หาร และครูผูส้อน จาํนวน ๑๔๘

ศึกษา
เท่ากบั ๐.๘๒๖
การทดสอบค่า (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)

สรุปผลการศึกษา

๑) การศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถ ๔เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว่า ยด้าน อยู่ในระดับมาก
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ๔ อนัดบัไดแ้ก่ดา้นปิยวาจา ดา้นทาน ดา้นสมานตัต
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๒) การเปรียบเทียบขอ้มูล
ของผูบ้ริหารดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และตาํแหน่งมีต่อภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

๓) การศึกษา พบว่า ด้านทาน ผูบ้ริหารควรสร้างขวญัและ
กาํลงัใจให้แก่บุคลากร ด้านสวสัดิการต่างๆ รางวลั คาํชมเชยให้ผูป้ฏิบติังานด้วยความจริงใจ
ช่วยเหลือ จดัสรรวสัดุ อุป อย่างเหมาะสม ต่อการปฏิบติังาน
เสมอ ดา้นปิยวาจา
บุคลากร ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์และพูดไปในทางสร้างสรรค์ เกียรติ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ ดา้นอตัถจริยา ะ
สนับสนุนการทาํงานและกิจกรรมต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีปัญหา

ดา้นการใช้หลกัสมานัตตตา ผูบ้ริหารควรปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย วางตนเป็นกลางในการ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรปฏิบติัมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยติุธรรม เท่าเทียมกนัเสมอ



ABSTRACT

The purposes of this research were to The Leadership of Administrators in Accordance
with Sympathy (Sangahavatthu IV) Secondary Schools, KlongToey, District Bangkok. To
compare the executive The leadership of Administrators in Accordance with Sympathy
(Sangahavatthu IV) Secondary Schools, Klongtoey , District Bangkok. To study the way to
develop the leadership of Administrators in Accordance with Sympathy (Sangahavatthu IV)
Secondary Schools, Klongtoey District Bangkok by the Survey Research for  administrators and
dteachers, The samples group consisted of 148. The reliability analysis was 0.826. The research
tool was a questionnaire and data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation, test (t-test), and one-way analysis of variance (One way ANOVA).

The research found that as follows:
1. The Study of Leadership of Administrators Accordance with Sympathy

(Sangahavatthu IV) Secondary Schools  , Klong Toey, District Bangkok at the overall was high
level. There were composed from the most to the least as follows : kindly speech
(Piyãvãcã),giving(Dãnã), equality in impartiality(Sãmãnãttãtã)  and life of service (Atthãcãriyã).

2.The comparison of the general administration and teachers’ opinion on the executive
leadership of the gender, age, level of education,working experience and position of the
leadership  of the school administration and there was a statistically significant difference.

Thesis Title : The Leadership of  Administrators in Accordance  With Sympathy
(Sangahavatthu IV) Secondary Schools, Klong Toey, District Bangkok.
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3. Suggested that the study: 1) Giving (Dãnã) : Administrators should give a morale
among staff, welfare and won praise for their work sincerely support materials provisioning tools
facilitate appropriate. 2) Kindly speech (Piyãvãcã): Administrators should use a  polite and gentle
words to clarify matters of personnel policy, emotional maturity to control and say in a
constructive way, courteous manner and someone  always be subordinate. 3) life of service
(Atthãcãriyã): Administrators should establish good interpersonal cooperation and help support
the work and activities with enthusiasm. If a subordinate has a problem should help, behave as
appropriate for their situation and should be a part of and benefit to the community and nation. 4)
equality in impartiality(Sãmãnãttãtã) : Administrators should have consistently, non - alignment
in the previous administration, Assignments, disciplinary rules show courtesy towards
subordinates and  should be transparent, fair, equitable standard as all time.
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ต่างกัน มีภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
แตกต่างกนั ๗๔

๔.๑๖ การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน ๗๕
๔.๑๗ มีตาํแหน่งต่างกนั มีภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกนั ๗๕
๔.๑๘

ทางการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ๗๗



สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิ หน้า
๒.๑ กรอบแนวคิดในการทาํวจิยั ๕๘



คาํอธิบายสัญลกัษณ์และคาํย่อ
๑. คาํย่อภาษาไทย

อกัษรย่อในวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ การอ้างอิงใช้ระบบระ
ดงัตวัอยา่ง เช่น ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๘/๑๕๕. ๑๐

๒๐๘ หนา้ ๑๕๕

พระสุตตันตปิฎก
ข.ุชา. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย)
สุ.ม. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
ม.อุ. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย)
องฺ.ทสก (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ. . (ไทย) = สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย)



๑

บทนํา

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

( ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ “
ณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต

ส่งเสริมศาสนาศิลปะ วฒันธรรมของชาติ

๑

มธัยมศึกษา เขต๒ เป็นโรงเรียนชายลว้น เป็น
โรงเรียนหญิง ๒ โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ไดรั้บนโยบายการปฏิรูปในทศวรร ๒ มาใชโ้ดยให้ความสําคญั

การศึกษาเป็น
วหน้าของชาติ ถา้หากการ

ผูบ้ริหารจะต้องสามารถในการบริหารงานให้โรงเรียน ผูบ้ริหารจะต้องบริหารบุคลากร ให้มี

๑กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, ๒๕๔๓), หนา้ ๑.



๒

๒

“ ” KORN-
FERRY INTERNATIONAL

องค์การใดการกระทาํของผูน้าํ เป็นการกาํหนดอตัราการ กระทาํพฤติกรรมดังกล่าวได้รับความ

ทกัษะและคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํองคก์าร๓

ค่า พามิตรบริวารถึง
๔

สังคมปัจจุบนัพบปัญหาความขดัแยง้ เพราะวา่ทุกคนละเลยหลกัศีลธรรมอนัดีงามและมี

ลดน้อยลง จนก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม สังคมจะมีความสงบสุข มีควา มเจริญก้าวหน้า มี
ความอบอุ่นน่าอยู่ถ้าหากว่าทุกคนในสังคม สามารถนาํหลกัธรรมทางศาสนา และมาใช้ในการ

๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน , (นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๐) หนา้ ๗-๘.

๓ดร. ชาญชยั อาจินสมาจาร , ภาวะผู้นําการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร:
วชิาการ), หนา้ ๓๗.

๔ไชย ณ พล , , (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพปั์ญญาภิรมย)์,
หนา้ ๗๕.



๓

ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องพร้อมด้วยคุณสมบัติ คือ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะมี

๔

ในการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนัและงานบรรลุตรงตามเป้าหมาย ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน
อย่างมีความสุข ปฏิบติังานในองค์กรดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญ
ใหก้บัองคก์ร

พฒันาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
เรียนมธัยมศึกษาตาม

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุเทพมหานคร
บุคลากร และเป็นแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

ะสามารถนาํไปเป็น
แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหรือพฒันาการบริหารงานด้านต่างๆในสถานศึกษา สามารถ
ประยุกต์กบัหลกัธรรม การอยู่ร่วมกนัในองค์การอย่างสงบสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจัิย
๑.๒.๑ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร
๑.๒.๒ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกั สังคหวตัถุ

๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๑.๒.๓ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคห

วตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร



๔

๑.๓ ขอบเขตการวจัิย
๑.๓.๑

๑. ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๕
มธัยมศึกษาเขต ๒ จาํนวน ๒ โรงเรียน

๒. : ประกอบดว้ย
๒.๑ ตวัแปรตน้ (Independent Variable): ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่ง
๒.๒ ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) : ประกอบดว้ย ความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่อ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔เขต
๔ ดา้น คือ ดา้นทาน ดา้นปิยวาจา ดา้นอตัถจริยา

ดา้นสมานตัตา

๑.๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร
ษา ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนโดยคดัเลือกโรงเรียนสังกดั

๒ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา
๒๕๕๕ จาํนวน ๒ โรงเรียน ไดแ้ก่ จาํนวน ๒๔๐ คน ดงั

๑.๑

๑.๑ ตารางแ

ประชากร
ผู้บริหาร/ครูผู้สอน

๑.โรงเรียนปทุมคงคา ๑๒๔

๒. ๑๑๖
รวม ๒๔๐



๕

๑.๓.๓
กาํหนดศึกษาเฉพาะโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดัสํานกังาน
๒ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จาํนวน ๒ โรงเรียนตามตาราง

๑.๑ ขา้งตน้

๑.๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผูศึ้กษา ๒๕๕๕ ถึง เดือนตุลาคม

๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๖ เดือน

๑.๔
๑.๔.๑ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา สามารถบริหารจดัการ

องคก์รตามหลกัพุทธศาสตร์ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุเทพมหานคร วา่เป็นอยา่งไร
๑.๔.๒ เปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

เขตคลองเตย กรุเทพมหานคร แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร
๑.๔.๓ ข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู ้นําของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๑.๕ สมมติฐานในการวจัิย
๑.๕.๑ เพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั
๑.๕.๒ อายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั
๑.๕.๓ ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั

๑.๕.๔ ประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลักสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั



๖

๑.๕.๕ ตาํแหน่งทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั

๑.๖ นิ
๑.๖.๑ ภาวะผู้นํา

๑.๖.๒ ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา

๑.๖.๓ ครูผู้สอน หมายถึง สังกดั

๑.๖.๔ ๒

๑.๖.๕ ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถ๔ หมายถึง
ฤติปฏิบติั

๔ ประการคือ
๑. ทาน

กรุงเทพมหานคร
๒. ปิยวาจา

ถึงบทบาทภาวะผูน้าํ ขององคก์รทางการศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๓. อัตถจริยา

เป็นแบบอย่างดา้นระเบียบวินยั
ทางการศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๔. สมานัตตตา
วางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ สา
ขององคก์รทางการศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร



๗

๑.๗
๑.๗.๑ ทาํให้ทราบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

เขตคลองเตย กรุเทพมหานคร
๑.๗.๒ ทาํให้ทราบการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุเทพมหานคร
๑.๗.๓

มธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุเทพมหานคร



๒

การวิจยั ผูศึ้กษาได้ศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี ตาํรา บทความ หนังสือเอกสารและ

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๒.๑
๒.๑.๑ แนวคิดและความหมายของภาวะผูน้าํ
๒.๑.๒ คุณสมบติัของภาวะผูน้าํ

๒.๒ ความสาํคญัและกลยทุธ์ของภาวะผูน้าํในการบริหาร
๒.๒.๑ ความสาํคญัของภาวะผูน้าํในการบริหาร
๒.๒.๒ กลยทุธ์นโยบายของภาวะผูน้าํในการบริหาร
๒.๒.๓ ภาวะผูน้าํกบัความสาํเร็จของงาน

๒.๓ ทฤษฎี ภาวะผูน้าํ
๒.๓.๑ ทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงคุณลกัษณะ
๒.๓.๒ ทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม
๒.๓.๓ ทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์
๒.๓.๓ ทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูป

๒.๔ ความหมายและองคป์ระกอบของหลกัธรรมสังคหวตัถุ ๔
๒.๔.๑ ความหมายของสังคหวตัถุ ๔
๒.๔.๒ องคป์ระกอบของสังคหวตัถุ ๔

๒.๕ การประยกุตห์ลกัสังคหวตัถุ ๔ในการบริหาร
๒.๖
๒.๗ กรอบแนวคิดในการศึกษา



๙

๒.๑ บริหาร
การบริหาร การ

หน่วยงานหรือองค์กรประสบความสําเร็จ ความความสามารถและ
ทกัษะในการบริหารของผูน้าํและ
ปฏิบติังาน ความพร้อมดว้ยคุณลกัษณะชองภาวะผูน้าํ ยอ่มสามารถนาํกลุ่มไป

๑

๒.๑.๑ แนวคิดและความหมายของภาวะผู้นํา

ความสาํเร็จในการดาํเนินงานภายในองคก์ร
ได้ ภาวะผูน้าํในการบริหารงานสถานศึกษาเปรียบเสมือนอาวุธ
ประจาํกาย ในการนาํองคก์ร
ของผูบ้ริหาร คือ
ประสิทธิภาพของงาน
ไดแ้ก่ คน (Man) เงิน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหาร (Management) คน
บุคลากรหรือทรั โดยเฉพาะผูน้าํ

ต่อ
บทบาทภาวะผูน้าํวา่จะสามารถนาํพาองคก์รไปในทิศทางเดียวกนัและงานบรรลุตรงตามเป้าหมาย
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอย่างมีความสุข ปฏิบติังานในองค์กรดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสร้างความเจริญใหก้บัองคก์ร มีความพร้อมในการสร้างและพฒันาเด็กในชาติให้

สอดคลอ้งเดินหน้าคู่กนัไปให้เจริญเป็นตน้
นการพฒันาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ในองคก์ร มีความรู้ ความสามารถ
ใน การบริหารสถานศึกษาก็เช่นเดียวกนั มีภาวะผูน้าํ ยอ่มทาํให้งานบริหารบรรลุผลตาม

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอย่างมีความสุขแก่สมาชิกในหน่วยงานเสมอ
ส่งผลต่อการมีความพร้อมในการสร้างและพฒันาเด็กในชาติให้เจริญงอกงามในการพฒันา
ประเทศชาติต่อไป

๑กวี วงคพ์ุฒ , ภาวะผู้นํา, ๕ (กรุงเทพมหานคร: ศูนยส่์งเสริมวิชาชีพ, ๒๕๔๒) หนา้
๙๕.



๑๐

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺจิตฺโต) กล่าวถึงผูน้ําไวว้่า
ปฏิบติั หลายคนมีบทบาทเป็นผูน้าํกนัอยูแ่ลว้

เช่น เป็นผูน้าํองคก์ร ผูน้าํสมาคม ปัญหา
ของผูน้าํก็คือควรปฏิบติัอยา่งไร จะทาํ ผูน้าํจะประสบความสําเร็จตาม

ธรรมะสําหรับผูน้าํ นิวาตะ การความอ่อนน้อมถ่อม
ตน คาํว่า นิวาตะ แปลว่าตามตวัอกัษรว่าไขลมออกบางคนพอได้รับเลือกเป็นผูน้าํหรือเป็น
กรรมการบอร์ดต่างๆ ชกักร่างหรือวางท่าพองลมดว้ยทิฐิมานะวา่ขา้เป็นผูน้าํแลว้นะ สวมหวัโขน

กบา้ง การหดั
๒

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ไดก้ล่าวถึงผูน้าํว่า นายสารถีเป็น

หรือบรรเลงเพลงไดเ้ร้าใจถูกใจผูฟั้งให้สนุกสนานเพร ตอ้งมี
ภาวะเป็นผูน้าํสูง ฉนัใด ให้หนา้ฝ่ายบริหารตล
ปกครองบงัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา และสามารถบริหารจดัการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

ศิลป์สูง๓

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงผูน้ําไวว้่า
งานร่

ถูกตอ้งและไดผ้ลดีตามองค์ประกอบ

๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมฺจิตฺโต), พุทธวธีิบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั,๒๕๔๙), หนา้ ๓- ๕.

๓พระราชญาณวิสิฐ(เสริมชัย  ชยมงฺคโล),หลักธรรมมาภิบาลและประมุขศิลป์, (โรงพิมพ์มงคล
, ๒๕๔๘),หนา้ ๑๒๑-๑๒๒.



๑๑

ว่าควรปฏิบติัอย่างไรจะกา้ว
เป็นตน้๔

สรุปไดว้า่ผู ้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ
ธวชั บุณยมณี ไดก้ล่าวถึงผูน้าํ ภาวะผูน้าํเป็นการปฏิบติัระหวา่ง

ปฏิบติัหรือปฏิบติั
ผูน้าํกลุ่มหรือองค์การกาํหนดไว ้ผูน้ําและผูบ้ริหารอาจจะเป็นบุคคลเดียวกนัหรือไม่ใช่บุคคล
เดียวกันก็ได้ ผูน้ ําอาจจะไม่ใช่ผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการบริหารผูบ้ริหาร อาจจะไม่ใช่ผูน้ํา แต่
ผูบ้ริหารควรจะมีภาวะผูน้าํหรือมีภาวะผูน้าํหากพิจารณาจากรูปแบบ

๑.

๒.
พิจารณาจากพฤติกรรมจะพบภาวะ

การให้รางวลั อาํนาจการบงัคบั

๕

อุทัย หิรัญโต ได้กล่าวถึงผูน้าํ ภาวะผูน้าํ

ใน ใน
การอาํนวย

มีความสามารถของบุคคลในการทาํ

๔พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฏก,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ธรรมสภา, ๒๕๓๔), หนา้ ๕๒.

๕ธวชั บุณยมณี. . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๐.



๑๒

มี
๖

ประพันธ์ ผาสุกยืด บความสามารถของภาวะผูน้ํา เป็นคุณสมบติั
ทกัษะส่วนตวัของแต่ละบุคคล

ระดบัประเทศ ไม่ จะตอ้งมี
ปฏิบติั ต่อภาวะผูน้าํองคก์รไดดี้มีความ

พร้อมประกอบกบัคุณสมบติัเหมาะสมยอ่มเป็นผลดีต่อองคก์ร๗

สตรีฟส์ (Strauss) (leadership) จะช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ ขององคก์รใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ช่วยใหบุ้คลากรขององคก์รไดรั้บการประสานงาน

องคก์รใหมี้ พฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามเ
ใน

แกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งส่วนต่าง ๆช่วยใหบุ้คลากรในองคก์รบรรลุถึงความตอ้งการต่าง
ด้

วมมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย๘

ยูกิ (Yuki) ได้แสดงความคิดเห็นไวว้่า ‘‘ภาวะผูน้ํา’’
ความหมายจะยึดอะไรเป็นเกณฑ์ กระบวนการอิทธิพลให้บุคคล กลุ่มบุคคลใช้ความพยายามใน

๙

๖อุทยั หิรัญโต., หลักการบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๒๓),
๘-๙.

๗ประพนัธ์ ผาสุกยืด , ทางเลือก ทางรอด, (กรุงเทพมหานคร :
๒๕๔๑),หนา้ ๘๗.

๘Strauss,G. & Sayless,R.L.Personal:The humanproblem of management. New York: Prentice-hall
, 1977 p. 142.

๙Yuki,G.A. Leadership in organization. (New york : Prentice-Hall , 1989), p 72.



๑๓

เทนเนนบิลท์ (Tennenbaurn) ได้แสดงความเห็นไวว้่า ภาวะผูน้ําเป็นการใช้อํานาจ
อิทธิพล หรือ ความสามารถในการจูงใจให้คนปฏิบติัตามความคิดเห็นความตอ้งการ และ

๑๐

สรุปไดว้่า ผูน้าํ เป็นผู ้

ตามด้วยความเต็มใจ โดยช่วยกันคิดและร่วมมือกันปฏิบัติงาน

ในองค์กร ให้ดาํเนินกิจการประสานงานและแก้ไขปัญหา รักษาขวญั
กาํลงัใจของกลุ่ม กาํหนดไว้ การใช้ ในผูบ้ริหารแต่ละบุคคลในการโนม้นา้วชกัจูง
ให้ผู ้ร่วมงานหรือผู ้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ โดยปฏิบัติการ

เห็นไดช้ดัเจนวา่ เนน้ในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและผูร่้วมงาน

๒.๑.๒ คุณสมบัติของภาวะผู้นํา
คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์เป็นอย่าง ต่อประสิทธิภาพของการ

บริหารงานทางการศึกษา และสามารถทาํให้งานบรรลุจุดประสงค์ได้ ผูบ้ริหารมีความสําคญัใน
น ผูน้าํตอ้งมีศกัยภาพ มีทกัษะ

เป้าหมายอยา่งลุล่วงไปดว้ยดี
เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ไดแ้สดงความเห็นไวว้่า ภาวะผูน้าํ

มบุคคลใช้ความพยายามในการปฏิบติังานใน
วนการภาวะผู ้นํา (leadership) เป็น

ความสัมพนัธ์ของผูน้าํ (leader) ผูต้าม (follower) และสถานการณ์ (situation)๑๑

๑๐Tennenbaurn,Leadership and organization: A behavior sclence opproach. (New York :
MoGraw-Hill,1959), p. 24.

๑๑Hersey,P.B.,Blanchard,K.H.MAanagement of organizational behavior:Utilizing human
resources ,1982, p. 94.



๑๔

ผะดากุล ปนลายนาค ได เป็นภาวะผูน้าํ เป็น
คุณสมบติั ภายในตวัผูน้าํแต่ละคน(Leadership asTrait Within Individual Leader)
สมยัก่อน จากพนัธุกรรม มีมา ลกัษณะความเป็นผูน้าํ
สามารถปลูกฝังและเรียนรูได ลกัษณะความ (Leadership as a
Function of the Group) ภาวะผูน้าํเป็นโครงสร้างทางสังคม หรือหรือกลุ่มมากกวา่
บุคคล สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลภายในกลุ่ม กาํหนดดว้ยโครงสร้างของกลุ่มมากกวา่บุคลิกภาพ
ของบุคคลเพียงคนเดียว๑๒

ความเป็นผูน้าํจึงเป็นลกัษณะ ม ลกัษณะความเป็น
สถานการณ (Leadership as a Function of the Situation) นอกจากความเป็น

ภาวะผูน้าํ แต่ละบุคคล และบทบาท สถานการณ์ของ
ดว้ย

วเิชียร วทิยอุดม ๑๓

๑. ความฉลาดหลกัแหลม(Superlor Intelligence) ในการ
บริหารงานของผูน้ําในการปฏิบัติงานการบริหารบุคคล และ ตนเองคุณลักษณะของผูน้ํามี
ความสาํคญัตอ้งมีความฉลาด รอบคอบ มีสติปัญญาดี.

๒. วฒิุภาวะทางอารมณ์ ( Emotional Maturity)
มีวุฒิ

ว่า ไม่ควรต่อว่าผูใ้ต้บงัคบับญัชาต่อหน้าบุคคล

๓.พลงัจูงใจ (Motivation Drive) ผู ้
สําคญัเป็น พลงัในการรู้จกัควบคุมสถานการณ์ พลงัจูงใจในการรู้จกัใช้อาํนาจ
ประสบผลสาํเร็จ

๑๒ผะดากุล ปนลายนาค, “ ธ์กบัพฤติกรรมความเป็นผูน้าํของนักเรียนเตรียมทหาร”,
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม การบริหารการศึกษา, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔), หนา้
๒๐-๒๑.

๑๓วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้นํา, ( : ๒๕๔๘) หนา้ ๒๖๕-
๒๗๐.



๑๕

๔.ทกัษะการแกไ้ขปัญหา (Problem Solving Skills)
ทกัษะการแกไ้ขปัญหา ควรมองปัญหาเป็
การบริหารงาน ของผู ้

๕.ทักษะการเป็นผูน้ํา (Leadership Skills)
สถานการณ์ คุณลกัษณะส่วนบุคคลบางอย่างช่วยให้ผูบ้ริหารมีทกัษะการเป็นผูน้าํ ผูน้าํบางคนมี
คุณลกัษณะทางดา้นงานหรือเนน้งานมาก แต่บางคนมีคุณลกัษณะทางสังคมหรือเก่งทางดา้นสังคม

ทกัษะทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ความสามารถติดต่อและการเจรจา ในการขอความร่วมมือ ความเป็น

๖. (Desire to Lead) การเป็
ผูน้าํตอ้งมีความตอ้งการสนใจ รับผิดชอบในตาํแหน่งของตน และ
เข้าไปบริหารงานปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพและ

านได้
๗.ทกัษะการจดัการ (Managerial Skills) ผู ้

การจดัการสูง ไดแ้ก่ ทกัษะทางเทคนิค ทางด้านมนุษยสัมพนัธ์ ทางดา้นจิตวิทยาและพฤติกรรม
มนุษย์ ต่างๆ
กา้วหน้
ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆได ้ไม่ชดัเจน
เป็นแบบมาตรฐานแบบเดียวกนัเพราะคุณสมบติัของผูน้าํก็ตอ้งมีความยืดหยุน่ไปตามสถานการณ์
ต่างๆ

๑) มีความ เขา้มาทาํงานในองค์กรและมีความรับผิดชอบในงาน

๒) มีความสามารถในการรับรู้ได้ดี
ความสามารถในการรับรู้ และล่วงรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆและพฤติกรรมต่างๆขององค์กรอย่าง

จะส่งผลต่อการตดัสินใจและการดาํเนินการ
ตระหนกั เห็นความสําคญัใน

๓) มีความสามารถเหมะสมเป็นอนัดบัแรก
แน่น มีความยุติธรรมความเสมอภาคกนัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความสามารถในการมองประเด็น



๑๖

ต่างๆและมองปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ไม่เขา้ข้างตนเองละอคติใดๆและผูน้ําจะตอ้งเรียนรู้การ

๔) มีความสามารถในการจดัการลาํดบัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตอ้งเป็น
งไดอ้ยา่งเหมาะสม เลือกทาง

ประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกัเตรียมการหนทางป้องกนัปัญหา

๕) ผูน้าํจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ชดัเจน

ปัญหาต่อองคก์รได ้การทาํงานตอ้งมีการแปลสารติดต่อกบัคนภายในและภายนอกองคก์ร
เกิดความเขา้ใจและสามารถประสารงานใหฝ่้ายต่างๆปฏิบติังานไดต้รงตามวตัถุประสง

ผูน้ํามีความสําคญัต่อความสําเร็จ ความ
ฉลาดหลักแหลม วุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ประกอบดว้ยทกัษะต่างๆใน
ลาํดบัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีความ เขา้มาทาํงานในองคก์รและมีความรับผิดชอบใน
งาน

ขององค์กรแล้ว วุฒิทางอารมณ์ก็สํา

ผูบ้ริหารองคก์ร
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไวว้่า๑๔

สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ถ้ามีคุณลกัษณะ ๓

๑.

ตก ถา้เป็นนกับริหา
กบัภาษาองักฤษวา่ Conceptual Skill ความชาํนาญในการใชค้วามคิด

๑๔พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู  ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D), พุทธวธีิในการบริหาร, หนา้ ๓๘ – ๓๙.



๑๗

๒.
วชาญการผ่าตดัคุณลักษณะ

Technical Skill ความชาํนาญดา้นเทคนิค
๓.นิสสยสัมปันโน การ

“นกไม่มีขน คนไม่มี
” Human Relation Skill คือ ความชาํนาญดา้นมนุษย์

สัมพนัธ์ คุณลกัษณะผูน้าํ ๑๔ ประการประกอบดว้ย คือ๑๕

๑. ลกัษณะท่าทางหรือการวางตวั (Bearing) การสร้างความประทบัใจใน
การวางตวั

ความสง่าผ่าเผย และอารมณ์ แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน

๒. ความกลา้หาญ (Courage) การบงัคบัจิตใจให้อยูใ่นความสงบ ไม่เกรง
ไม่สะทกสะทา้นหรืออ่อนไหว กลา้ทาํ กลา้พูด กลา้ยอมรับผิดหรือคาํติ

เตียน
๓. ความเด็ดขาด (Decisiveness) ความสามารถในการตกลงใจโดยฉบัพลนั

และประกาศขอ้ตกลงใจอยา่งเอาจริง และชดัแจง้โดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงต่างๆนาํประสบการณ์
และทนัเวลา

๔. (Dependability) การได้รับความไวว้างใจในการ
ดว้ยความคล่องแคล่ว ว่องไว

เฉลียวฉลาดกระทาํการอยา่งเต็มความสามารถและพิถีพิถนั เป็นคนตรงต่อเวลา ไม่กล่าวคาํแกต้วั
และจริงใจ

๕. ความอดทน (Endurance) พลงัทางร่างกายและจิตใจ
ความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวด ความยากลาํบาก ความ
เคร่งเครียด งานหนกั

๖. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) การแสดงออก สนใจ และมีความจดจ่อ
ต่อการปฏิบติังาน อยา่งจริงจงั ทาํงานดว้ยความร่าเริงและคิดแต่แง่ดีเสมอ

๑๕ research.crma.ac.th/๒๕๔๙/index.php.



๑๘

๗. (Initiative) เป็นผูรู้้จกัใชค้วามคิดในการปฏิบติังาน มีความ
พร้อม วิธีลงมือปฏิบติั ทาํงานโดย หรือการแสวงหาแนวทางในการ
ปฏิบติังานใหม่ ๆ ประสิทธิภาพในการปฏิบติั และพร้อมมุ่งปฏิบติังานทนัที

๘. (Integrity)
ในหลกัแห่งศีลธรรมอนัดีงามเป็นคุณสมบติัของการรักความจริง รักษาวาจาสัตยต์ลอดเวลา คาํพูด

งานและส่วนตวั ยืนห
การงานของตน

๙. ความพินิจพิเคราะห์ (Judgment) คุณสมบติัในการใคร่ครวญโดยใช้
เหตุผลตามหลกัตรรกวิทยา
การตกลงใจไดถู้กตอ้ง

๑๐. ความยติุธรรม (Justic) การไม่ลาํเอียง
ชงั มีความเสมอตน้เสมอปลายในการบงัคบับญัชา ควรมอบรางวลัและมีบท
ผดิ ศาสนา บุคคล หรือกลุ่มบุคคล

๑๑. ความรอบรู้ (Knowledge) ข่าวสาร ความรู้ในวิชาชีพของตนและความ
เขา้อกเขา้ใจผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากความรู้ในวิชาชีพ ควรทราบเหตุการณ์ภายใน
และภายนอกประเทศ

๑๒. ความจงรักภกัดี (Loyalty) และยึด
ศาสน์ กษตัริย์ ต่อหน่วย ต่อผูบ้งัคบับญัชา ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ถูกกล่าวหาอย่างไม่ เ ป็นธรรม รวมถึงการไม่
วพิากษว์จิารณ์ผูบ้งัคบับญัชาของตนต่อหนา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

๑๓. ความรู้จกักาลเทศะ (Tact)
โดยไม่เกิดความขุ่นขอ้งหมองใจ ไม่ก่อ ให้เกิดศตัรูหรือเป็นปฎิปักษ์ต่อกนัในทศันะของบุคคล

กาลเทศะ ในการเลือกใช้คาํพูดหรือกระ ควรถูกตอ้ง เหมาะสมแก่กาลเวลาและ
ความสุภาพอ่อนโยน

๑๔. ความไม่เห็นแก่ตวั (Settlessness) การไม่ฉวยโอกาสตกัตวงความสุข
ความสะดวกสบาย ความเจริญก้าวหน้
ผลประโยชน์
ปฏิบติังานดีเด่นหรือใหค้วามช่วยเหลือตามสมควร

สรุปได้ว่า มีปัญญาในการจดัการความชํานาญด้านมนุษย์
สัมพนัธ์คุณลักษณะผูน้ํา มีความอดทน วางตวัเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ยึดหลักการมี
คุณธรรมเสมอ เป็นผูใ้ห้ ช่วยเหลือ ยกยอ่งยินดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา



๑๙

ส่วนตนเป็นหลกั ถูกตอ้ง ความ
สุภาพอ่อนโยนควรมีพร้อมเสมอ

โรจน์รว ีพจน์พฒันผล กล่าวไวว้า่๑๖

๑. ความรู้ (Knowledge)
บบญัชา รอบรู้ ฐานะแห่งความเป็นผูน้าํจะ

๒. ม (Initiative) ความตอ้งการ มี และ
แสดงความคิดเห็น

“คิดก่อนทาํเสมอ”
ไวว้างใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี

๓. ความกล้าหาญ (Courage) ลักษณะอาการ
ยากลาํบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ โดยสามารถควบคุมความกลวัไวไ้ด ้มี วาจา และ
จิตใจ จึงจะปฏิบติัการเป็น ดีได้ สามารถผจญต่องานต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไดทุ้กอยา่งโดยไม่

๔. ความเด็ดขาด ( Decisiveness)

า
๕. ความแนบเนียน (Tact )

คา้สมาคมเป็นไปดว้ยความ
อย
๖. ความยุติธรรม (Justice) การปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามความยุติธรรมและการ

วางตวัเป็นกลาง ไม่เอนเอียง

๗. ท่าทาง (Bearing) การแสดงออก
กิริยาอาก

๑๖โรจน์รวี พจน์พฒันผล, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (บริษั ,
๒๕๔๘), หนา้ ๑๐๒ - ๑๐๕.



๒๐

๘.ความอดทน (Endurance)

๙. ความกระตือรือร้น ( Enthusiasm)

๑๐. ความไม่เห็นแก่ตวั (Unselfishness)

ตอ้งมีไว ้เพราะจะทาํใหคุ้ม้ครองรักษา และใหสิ้ทธิแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งดีและเป็นธรรม
๑๑. (Alertness) ความระมดัระวงั สุขุมรอบคอบความไม่ประมาท

๑๒. ดุลยพินิจ (Judgment)

๑๓. (Humillty)
จะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด

ความนบัถือ และใหค้วามร่วมมือ
๑๔. ความเห็นอกเห็นใจ (Humanity) คุณสมบติัอนัเป็นมนุษยชาติ ประกอบดว้ย

ให้มาก อนัส่งผลต่อความ
ร่วมมือและความสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีของงาน

๑๕. ความจงรักภกัดี (Loyalty)
จาํเป็นต้องมีความจงรักภกัดีต่อหมู่คณะส่วนรวมองค์การ

ไวว้างใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะทาํให้

๑๖. การสังคมดี (Sociability) การมีบุคลิกภาพเข้าสังคมได้ดี ผู ้นําหรือ

เหมาะสม
๑๗. การบงัคบัตวัเอง (Self - control) การบงัคบัจิตใจโดยผา่นทางอารมณ์ เพราะ

ถูกมอง สังเกตบางทีอาจกลายเป็นแบบอยา่งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา



๒๑

ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์ ไดก้ล่าวไวว้า่๑๗

๑. ความรู้ (Knowledge) ก

ความเป็นผุ ้
๒. (Initiative)

เจริญงอกงามได ้หวัหนา้งานจะตอ้ง

๓. มีความกลา้หาญและความเด็ดขาด (Courage and firmness)
กลวัต่ออนัตราย ความยากลาํบาก หรือความเจบ็ปวดใด
หาญ จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปไดน้อกจากความกลา้หาญแลว้ ความ

๔. การมีมนุษยสัมพนัธ์ (Human relations) านความคิด
ประสานประโยชน์สามารถทาํงานร่วมกบัคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษาได้
สัมพนัธ์ดีจะช่วยใหปั้ญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้

๕. (Fairness and Honesty)
อาศยัหลักของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและค

เล่นพรรคเล่นพวก
๖. มีความอดทน (Patience)

ปลายทางได ้อยา่งแทจ้ริง

๑๗ศิริพงษ์ ศรีชยัรมยรั์ตน์, กญุแจสู่ความเป็นเลศิทางการบริหารคน, หนา้ ๒๕-๒๘.
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๗. มีความ (Alertness) ความระมดัระวงั ความสุขุมรอบคอบ
ความไม่ประมาท ไม่ขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบติังานทนัต่อเหตุการณ์

(Self control)
๘. มีความภกัดี(Loyalty)

จงรักภกัดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์การ ควา
ไวว้างใจ และปกป้องภยัอนัตรายในทุกทิศไดเ้ป็นอยา่งดี

๙. (Modesty)

คนใดแลว้ ก็จะทาํใหลู้กนอ้งมีความนบัถือ และใหค้วามร่วมมือเสมอ
๑๐. มีภาวะผูน้าํ มีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือ

หรือให้การสนับสนุน เป็นนักประสานความาเข้าใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคลและประสานประโยชน์ใหเ้กิดกบัองคก์รได้

๑๑. มีเมตตาธรรมไม่มีอคติ คือลาํเอียงดว้ยความชงัหรือรัก
ดว้ย การตาํหนิหรือลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งลงโทษดว้ยเมตตา ไม่ใช่ดว้ยอารมณ์โกรธแคน้
ส่วนตวั

และอดทน สุดทา้ยคือการรู้จกัให้
อภยั ไม่อาฆาตแคน้ ถา้ผูบ้ริหารมีเมตตาธรรมรู้จกัให้อภยั จะทาํให้เกิด
บรรยากา

๑๒.
ชดัเจน การทาํงานก็จะง่าย มีความเป็นธรรม และตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ

๑๓. เป็นนกัคิด นกัวิเคราะห์
เป็นไปได้ แล มองถึงองคก์รรวมของ

นอกจากการคิดอยา่งมีระบบแลว้ยงัตอ้งรู้จกัวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ไดช้ดัเจนมี
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ



๒๓

๑๔. มีการสร้างวิสัยทศัน์ รถตอ้งมองเห็นเหตุการณ์ใน
อนาคตออก และคาดการณ์ไดอ้ย่างแม่นยาํ

สมบูรณ์ น และสามารถ

๑๕. มีทกัษะหลายดา้น นอกจากจะเป็นนกัคิด นกัวิเคราะห์ ยงัตอ้งมีทกัษะใน

ก.
ถูกตอ้งมากพอและทนัสมยัรู้จกัรุกในโอกาสและเหมาะสม

ข. ทกัษะในการวางแผน (แผนแม่บท) และแผนกล
ยุทธ์ โดยกาํหนดทิศทางและวิธีการทาํงานไว้
ล่วงหน้า มีการกาํหนด

ขณะได ้อยา่งเหมาะสมลงตวั
ฃ.ทักษะในการจัดองค์กรกําหนดโครงสร้างขององค์กรให้มีรูปแบบ

เหมาะสมกบัพนัธกิจและภารกิจขององคก์ร
ขจดัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานด้วยวิธีละมุนละม่อม
เฉียบขาด

ค.ทกัษะในการแกไ้ขปัญหา พึงระลึกไวเ้สมอวา่

ปัญหารอง ปัญหาใดสาํคญัเร่งด่วน ผูบ้ริหารตอ้งไม่กระทาํตวัเป็นปัญหาเสียเอง
ฅ.ทกัษะในการสร้างทีมงาน จดัมือ
ทาํงานไวเ้ป็นสตาฟท์ (Staff)

๑๖. ดสินใจถูก
แม่นยาํ ตอ้งรู้ ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล กระตือรือร้นอยูเ่สมอ เป็นนกัอ่าน ขยนัใฝ่หาความรู้ช่าง
สังเกต รู้จกัฟัง

๑๗. รู้ มีบทบาทและมี
และ แสดงบทบาทตามอาํนาจหน้

มีอยูไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม



๒๔

๑๘. กล้าตดัสินใจในหลกัวิชาการบริหารกล่าวกนัว่า
บริหารคือ การตดัสินใจ แมจ้ะมีขอ้มูลครบถว้นในมือแต่ก็ไม่กลา้ตดัสินใจ
ก
คงเจริญเติบโตไดย้าก มองไม่เห็นอนาคตดา้นความเจริญกา้วหนา้

๑๙. มียุทธวิธีและเทคนิค
ของงานส่วนเทคนิคจะช่วย ประหยดัเวลา
ความสลบัซบัซอ้นมากเกินไป สามารถเขา้ใจและง่ายต่อการปฏิบติัใหเ้กิดผลสาํเร็จได้

๒๐. รู้จกัประนีประนอมและยืดหยุ่นจะช่วยลดความขดัแยง้และขจดัปัญหา
อุปสรรคในการทาํงานไดม้าก

๒๑. รู้จกัการเจรจาต่อรอง ไม่เอาแต่ได้
(Win – Win)

๒๒. ประสานงานเป็นและประสานประโยชน์ได้ การสร้างสัมพนัธภาพอยา่งไม่
ลดระยะเวลา พิธีกรรม

รูปแบบต่างๆ
๒๓. รู้จกัใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า วสัดุอุปกรณ์

๒๔. เป็นนกัประชาธิปไตย นกับริหารตอ้งใจกวา้งพอจะยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิด และตอ้งอยูท่่ามกลางความแตกต่างให้ได้

๒๕.

ผูใ้ตบ้งัคบับั เขารู้จกัผดิชอบ ของงานและตดัสินใจ
ๆ ให้ความรู้สึกในดา้นจิตวิทยาให้โอกาสและสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี

ๆ และเป็นประโยชน์
๒๖. รู้จกัทาํงานในเชิงรุก ารูปแบบหรือพิธี

การ
๒๗. พิจารณาคนเป็น มนุษย์

ตอ้งมองคนให้เป็นใช้คนให้ถูกใช้ให้ถูกคนและถูกงาน
ส่วนรวมโดยเด็ดขาดสังคมไทยมกัจะแยกไม่ ค่อยออก



๒๕

๒๘.โปร่งใสและตรวจสอบได้ (good
governance) แสดงถึงความสุจริตใจในการทาํงานตอ้งเปิดเผยชดัเจนตรงไปตรงมา ตอบคาํถาม
ของสังคมได้

๒๙. รู้จกัควรไม่ควรรู้จกัความพอดี
กบัสติปัญญาวจิารณญาณและประสบการณ์ของแต่ละคน ตอ้งรู้จกั
งาน แยกแยะออกไดอ้ยา่งชดัเจน

สรุปได้ว่า คุณสมบติัของผูน้าํ ผูบ้ริห

ปัจจุบนั รู้จกัควบคุมอารมณ์
ดี มีความยติุธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

พรนพ พุกกะพนัธ์ุ
จะตอ้งมีความฉลาด (Intelligence) ผูน้าํจะตอ้งมีระดบัความรู้และสติปัญญาโดย

ถึงแมจ้ะไม่แตกต่างกนัมาก เพราะผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆอย่างกวา้งขวางจะต้องวุฒิภาวะทางสังคมและใจกวา้ง (Social
maturity & achievement breadth) คือ
วฒิุภาวะทางอารมณ์ จะตอ้งยอมรับสภาพต่าง ๆ ไม่วา่แกห้รือชนะ ไม่วา่ผิดหวงัหรือสําเร็จ จะตอ้ง
มีแรงจูงใจภายใน (Inner motivation & achievement drive) ผูน้าํจะตอ้งมีแรงจูงใจภายในสูง และ

(Human relations attitudes)
และยึด

หลกัธรรมในการบริหารงานดว้ย
สังคมของประเทศไทย พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาหลกัประจาํชาติ การนาํเอา

วฒันธรรมไทยไม่มากก็
นอ้ย

หลกัธรรมสังคหวตัถุ ๔ (Base of sympathy)
๑. ทาน (giving offering) น เช่น การให้รางวลั



๒๖

๒. ปิยวาจา (Kindly speech) คือ พดูจาดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล
การควบคุม

การจูงใจ เป็นตน้
๓. อตัถจริยา (useful conduct) ทาํตนให้เป็นประโยชน์ ตามกาํลงัสติปัญญา

ความรู้ความสามารถ กาํลงัทรัพย ์และเวลา เช่น การพฒันาคน การบริหารงานตามวตัถุประสงค์
เป็นตน้

๔. สมานตัตตา (even and equal treatment) คือ ทาํตนให้เสมอตน้เสมอปลาย วาง
น ร่วมทุกข์ร่วมสุข เช่น การ

หลกั หากผูน้าํและบุคคลใดนาํไปปฏิบติัก็จะเกิด

ยคุโลกาภิวตัน์๑๘

การบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ําสามารถ ตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔
ดว้ย
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

พรนพ พุกกะพนัธ์ุ ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะภาวะผู ้
ลกัษณะภาวะผูข้อง

เป็นความสามารถทางสมอง การเก็บประสบการณ์ ไหวพริบปฏิภาณ ลกัษณะดา้นอุปนิสัย อาจ
เป็นความประพฤติ การวางตน ศีลธรรมจรรยา ลกัษณะดา้นอารมณ์อาจเป็นความรู้สึกนึกคิด การ

จของภาวะผู ้
ของ

๑๘พรนพ พุกกะพนัธ์ุ, ภาวะผู้นําและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัท์,
๒๕๔๔), หนา้ ๑๘.



๒๗

๑ ความเป็นผูมี้สติปัญญาดี หรือค่อนขา้งดี ผูบ้ริหารควรมีสติปัญญาดีหรือค่อนขา้งดี

ในการคิด วเิคราะห์ มองแนวเส้นทางการทาํงานอยา่งฉลาดและทนัคน
๒

ฝังใจกบัขอ้ผิดพลาด พร้อม
ต่อการใหโ้อกาสแก่ตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

๓ ความเป็นผู ้มีระเบียบและระมัดระวังรอบคอบผู้บริหารควรมีระเบียบและ

จาํเป็นตอ้งมีหรือเสริมสร้างใหมี้ในตนเอง ความเป็นระบบระเบียบและระมดัระวงัรอบคอบจะช่วย

บริหารเวลา บริหารงบประมาณ บริหารคน บริหารทรัพยากรอย่างคุม้ค่า และคาดการณ์ล่วงหน้า

“ในแผนรบ ๑๐ แผน นอกจากแผนบุกแลว้ควรมีแผนหนีดว้ยอยา่งนอ้ย
แผนเสมอ”

๔
ความสามารถ จุดอ่อนจุดแข็งของตน กล้าต่อการ

“คบไม่ได”้ ในความรู้สึกของผูร่้วมงานและพร้อม

บริหารหรือการตดัสินใจของตนเองต่อการปกป้องผู ้
๕ ความเป็นผูร้อบรู้ทนัต่อเหตุการณ์

๖ บบญัชา ผูบ้ริหารควรมี

กระบวนการทาํงาน นโยบาย เป้าหมายขององคก์ร ความคาดหวงัขององค์กร และความคาดหวงั



๒๘

จอนัดีต่อ
กนั และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ใหแ้รงเสริมกบัผลการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

๗ ผูบ้ริหารควรมีความรักและ

ความรู้ความสา

ผูบ้ริหารไดด้ว้ย
๘

ผู ้

ได้

๙ ผูบ้ริหารควรใจกวา้ง โดยยินดีรับฟังและยอมรับ
น ไม่ฝังใจอยู่กบัความผิดพลาด ไม่

ผดิพลาดเป็นประสบการณ์ในการดาํเนินงานและวางแผนงานต่อไป
๑๐ ผูบ้ริหารควรให้ความยุติธรรมต่อ

ผูใ้ต้บั

การพิจารณาความดีความชอบดงักล่าวใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีกบัทุกคนในหน่วยงาน

ประพฤติ การวางตน ศีลธรรมจรรยา ลกัษณะทางอารมณ์อาจเป็นความรู้สึกนึกคิดการควบคุม



๒๙

๒.๒ ความสําคัญและกลยุทธ์ของภาวะผู้นํา
๒.๒.๑ ความสําคัญของภาวะผู้นํา

เป็นผูค้วบคุม
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร

ยงยุทธ เกษสาคร กล่าววา่

ความรู้และมี
นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์๑๙

สําหรับการบริหารงานขององค์การ หรือสถานศึกษา ผูน้าํจึงเปรียบดงัหลกัสําคญัใน

ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในองค์การได้เป็นอย่างดีความสําคญัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํ
พฤติกรรมของผูน้าํ และจะ

 คือ บุคคล
มีความรู้ ความสามารถพิเศษ

สาํคญัในการศึกษาผูน้าํ
๑ บงัคบับญัชา

แผนงานขององคก์าร
๒ เพราะทุกคนไม่สามารถ

มีพฤติกรรมแฝงเฉพาะตวั ความสําคญัของ
พฤติกรรมภาวะผูน้าํ

๓

๑๙ยงยุทธ เกษสาคร , ภาวะผู้นําและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยเ์อกสารและสวนดุสิต,
๒๕๔๑), หนา้ ๒๓๓.



๓๐

๔ จะทาํให้ประสบความลม้เหลวในการ
ดาํเนินการ ความหมายของภาวะผูน้าํLeadership คือ

หรือมากกวา่ พยายามใชอิ้ทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุน้

ตามตอ้งการ โดยมีความสําเร็จของกลุ่ม หรือองคก์ารเป็นเป้าหมายภาวะผูน้าํจะมีมากหรือน้อย
ละ การฝึกฝนของแต่ละบุคคลประเภทผูน้าํประสิทธิภาพของผูน้าํ

๑) (Outcome)
เช่นผลสาํเร็จของการปฏิบติังาน

๒) ทศันคติของผูต้าม (Attitude of Follower) ดูไดจ้ากการมีคาํร้องทุกขก์ารขอ
ยา้ย การขาดงาน การหยดุงาน

๓) คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม (Quality of Group Process) ประเมินจากความ
สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ เช่น ความสามคัคี ความร่วมมือ แรงจูงใจ การแกปั้ญหา การตดัสินใจ

บุคคลต้องอาศยัอยู่ในสังคม ต้องเรียนรู้กระบวนการทางสังคม
พฤติกรรมได้สอดคล้องกบับรรทดัฐาน สังคม สังคมมีการ

ผูน้าํกลุ่มมีบทบาทสําคญัมากต่อการตดัสินใจ ต่อนโยบาย ต่อการแกปั้ญหาต่างๆ
การทาํงานกลุ่มร่วมกนัอยา่มีประสิทธิภาพ

๓.๑ ส่วนประกอบของผู ้นํา
ความสาํคญัของผูบ้ริหาร จะเห็นไดว้า่ผูบ้ริหารจะตอ้งมีส่วนประกอบของผูบ้ริหารงาน ๓ ประการ
ดว้ยกนั

๓.๒ อาํนาจในการบงัคบับญัชา
เป็นการได้รับการยอมรับ หรืออาํนาจในการให้คุณ

๓.๓ เขา้ใจใน

เป้าหมาย
๓.๔ การนาํไปสู่จุดประสงค์ การนาํไปสู่จุดประสงค์

จุดประสงคข์องกลุ่ม
จุดประสงคส่์วนตวัของบุคลากรแต่ละคน และจุดประสงคส่์วนตวัของผูบ้ริหาร



๓๑

และประสานผลงานให้สนองจุดประสงค์
ของทุกฝ่าย

สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํมีความสาํคญัต่อการพฒันาองคก์ารเป็นอยา่งมาก การใชภ้าวะผูน้าํ

องคป์ระกอบดา้นอาํนาจในการบงัคบับญัชา ดา้น ดา้นการนาํไปสู่จุดประสงค์
บริหารงานไม่ได้

ประสิทธิภาพ เช่น ถ้าขาดอาํนาจในการบงัคบับญัชา ก็จะทาํให้งานขาดระบบ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ความเขา้ใจในงาน ถา้ขาดการควบคุมไปสู่จุดประสงค ์ก็ทาํให้งานดาํเนินไปแบบไร้ทิศทาง เสีย
พลงังาน การเป็นผูน้าํจึงจาํเป็นตอ้งมี อาํนาจในการบงัคบับญัชา

การนาํไปสู่จุดประสงค์

๒.๒.๒ กลยุทธ์นโยบายในการบริหารของภาวะผู้นํา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึง กลยุทธ์การนาํนโยบายทางการศึกษาไป

๒๐

๑. ค นโยบายการศึ
รัฐบาล นโยบายการศึกษาส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทนโยบายการจดัสรรทรัพยากรเสียใหม่ จาก
การสํารวจของมิตเชลล์ (Douglas E. Mitchell)

(Boyan, ๑๙๘๘) ดงัจะเห็นได้ วา่งานวิจยันโย
๑๙๘๐ มาจนถึงปัจจุบนั สําหรับอาณาจกัร (domain) ของความสนใจ

นโยบายการศึกษาระดบัประเทศมกัครอบคลุม คือ ความเสมอภาคทางการศึกษา การควบคุมดูแล
โรงเรียน การเรียนและการสอนเศรษฐศาสตร์การศึกษา วรรณกรรม

(policy studies) ระดบั
๗ ประการคือ

๑) การจดัองคก์ารและการบริหาร
๒) การเงินโรงเรียน

๒๐มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๑ – ๕, (โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๐.
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๓) การวดัและการประเมินผล
๔) หลกัสูตรและแผนการเรียน
๕) การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร
๖)
๗)

๒.
ยทุธ์การนาํนโยบายการศึกษาไปปฏิบติัในปัจจุบนัถือวา่ยงัมีขอ้จาํกดัอยูม่าก เพราะเรายงัมีผลงาน

๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙)
๑)

อวทิยกุระจายเสียง วิทยุ

นโยบายไปปฏิบติั
๒) กลยุทธ์การใช้ความสนบัสนุนจากผูน้าํและผูมี้อาํนาจ การสนบัสนุนจากผูมี้

ยงัให้ความสนับสนุนและร่วมมือค่อนขา้งมาก กลยุทธ์การใช้ความสนับสนุนจากผูน้าํและผูมี้
เพราะ ผูมี้อาํนาจ

บรรลุผลสาํเร็จสาํหรับในสังคมไทย
๓)

การประสานนโยบายกบัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัทุกระดบั มีความคล่องตวัดา้นการ
ไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสารสามารถนาํปัญหาอุปสรรคในระดบัปฏิบติัส่งถึงระดบันโยบายได้
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รวดเร็ว ช่วยให้ฝ่ายนโยบายปรับแผนให้รับสถานการณ์ของปัญหาไดท้นัเวลา ลกัษณะสําคญัของ
ร

โครงสร้างองคก์ารบริหารและประสานงานแต่ละระดบั
๔) กลยุทธ์การประชุมอบรมหรือการสัมมนาปัญหา การป ระชุมอบรมมี

เหตุผลและความสําคญัของนโยบาย และแสวงหาแนวทางนาํนโยบายไปปฏิบติัให้สําเร็จร่วมกนั

แล

และกนั
ความเขา้ใจและหาทางช่วยเหลือหากพบวา่มีปัญหา

๕) กลยุทธการใช้เอกสารคู่มือปฏิบติังาน มีการจดัทาํคู่มือสําหรับผูบ้ริหารและ

ปัญหาแนวปฏิบติัหรือขอ้คบัขอ้งใจต่างๆในการใชเ้อกสารคู่มือใหเ้ขา้ใจตรงกนั
๖)

วม

๗)
าณ

๘) กลยทุธ์การตรวจสอบ ควบคุม กาํกบัดูแล และประเมินผลมีการวางระบบการ

ควบคุมและการกาํกบัดูแลและการประเมินผลบางระดบั อาจมอบหมายให้อยูใ่นความรับผิดชอบ
ของผูบ้ริหารโครงการแต่ละระดบัโดยให้มีการรายงานผลการปฏิบติัเป็นระยะ นาํผลการประเมิน
แต่ละระยะมาปรับปรุงแนวปฏิบติั และหาทางเสนอแนะการแกปั้ญหาจากกลไกขององค์การใน
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๙) กลยทุธ์การใ

บุคคลดีเด่น ให้คาํชมเชย มอบโล่

คือ
๑. กลยุทธ์การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการตดัสินใจ

และการปรับแนวปฏิบติัด้านการเรียนการสอนร่วมกัน การมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการ
ตดัสินใจและการปรับแนว

๒) กลยุทธ์การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารคือ

ครูในการจดัประชุม ช่วยเห

สรุปได้ว่า
ทางด้านความเสมอภาคทางการศึกษา ควรดาํเนินการด้วยกลยุทธ์ เผยแพร่ข่าวสารนโยบายให้

ฏิบติัแก่
ผู ้

ตรวจสอบควบคุมกาํกบัดูแลและประเมินผลเป็น
ระบบ
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๒.๒.๓ ภาวะผู้นํากบัความสําเร็จของงาน
.โนเอล เอ็ม กล่าววา่ ผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํขององคก์รจะตอ้งมีภาวะผูน้าํ

องมือการ
จดัการ เพราะผูน้าํเป็นผูส้ร้างวฒันธรรม
หลอมตนเองได้ ๒๑

วิศาลาภรณ์
ความสาํเร็จของงานไวว้า่ กอบหลายอยา่ง
คือผูน้าํ ผูน้าํเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุน
ความสาํเร็จของงานหลายประการ

๑. การยอมรับ (Acceptance)
เป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํ
ยอมรับจึงมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของงาน

๒. ความพอใจในการทาํงาน (Job satisfaction)
าร

ทาํงาน ความสามารถ และมีความพอใจในการทาํงานยอ่มทาํให้การทาํงานมี

๓. ขวญั (Morale) สมาชิกในองคก์ารยอ่มมีขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังาน บุคค (Extra effort) มากกวา่
เดิมในการทาํงาน

๔. แรงจูงใจ (Motivation)
เช่น ยกระ

๕.การเป็นแหล่งวิทยาการ (Resource person) มรอบรู้
โดยธรรมชาติแลว้การทาํงานยอ่มมีปัญหา และอุปสรรค

ระดบัของอุปสรรคและปัญหาย่อมแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของภารกิจ
แหล่งวทิยาการไดเ้ป็นอยา่งดียอ่มสามารถช่วยแกห้รือลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการ

๒๑ .โนเอล เอ็ม, กลไกสร้างภาวะผู้นํา, (ทรงวิทย ์เขมเศรษฐ์ แปล), กรุงเทพมหานคร: พิมพดี์.
๒๕๔๒, หนา้ ๓๕ – ๓๖.
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ความสาํเร็จของงานดงักล่าวมาแลว้๒๒

สรุปไดว้า่

ไดด้ว้ยดี ยอ่มนาํพาองคก์รสู่เป้าหมาย
มุกดา สุนทรรัตน์ ไดก้ล่าวอา้งใน ผลงานวิจยัของ John A Shtocren โดยไดศึ้กษา

AT&T,
Coca Cola, Ford, ๓M, และUniversity of Michigan เป็นตน้ แลว้สรุปแนวทางการใชก้ลยุทธ์ใน

กลยุทธในการวางตนของผูบ้ริหารตามภาวะผูน้าํการดาํเนินงานมกัจะ
“บุคคล” ไดมี้ผูแ้สดงแนวคิด

นาํ หารงานให้ไดป้ระสิทธิภาพ ผูน้าํควรจะตอ้ง
๒๓

๑. การวางตนในฐานะทรัพยากรขององคก์าร ผูน้าํควรใชค้วามรู้ความสามรถของ
ตนในการวางแผน จดัองค์การ และกระทาํกิจกรรมต่างๆ กบั

องคก์าร
๒.

ผูน้าํ ทุกอยา่งภายใตข้อบเขตอาํนาจ ความรับผิดชอบ
ไม่ว่าจะตอ้งขอความช่วยเหลือ

จะใชก้ลยทุธ์ต่างๆ อยา่งฉลาดเฉียบแหลมและรอบคอบ

๓. การวางตนในฐานะผูเ้สริมพลงัให้แก่กลุ่ม ผูน้าํ

ให้บุคลากรเต็มใจทาํงานและใชว้ิธีการต่างๆ

๒๒ ., “ภาวะผู้นํา.” ใน ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิต
บริหารการศึกษา ๑-๕. หนา้ ๗๘.

๒๓มุกดา สุนทรรัตน์, การสร้างคนไปสู่ผู้นําขององค์กรในอนาคต, ๒๕๔๗, หนา้ ๔๙-๕๐.
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ใหแ้ก่บุคลากร น
จะทาํงาน

๔. การวางตนในฐานะผูส้ร้างกลุ่มทาํงานให้มีความสามคัคีและเสียสละแก่งาน

รับเขา้มา บางคนอา
ฝากฝังมา บางคนมีอิทธิพลและมีผลต่อการไดเ้สียขององคก์าร ไม่วา่คนแต่ละคนหรือแต่ละพวก

จะตอ้งสร้างความกลมเกลียว ความพร้อมเพรียงและความ

๕.วางตนในฐานะผูส้ร้างเสริมใหเ้กิดความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการ
ของพนกังานและองคก์าร ปกติแลว้จุดมุ่งหมายขององคก์ารและจุดมุ่งหมายของพนกังานมกัจะไม่
สอดคลอ้งกนั
กระทาํการต่างๆ

๖. การวางตนในฐานะแม่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บทบาทของผูน้าํขององค์การ

ตาม
งาน จึงกล่าวไดว้่าผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนดรูปแบบของพฤติกรรมการดาํเนินงานขององค์การและ
การวางตวัของพนักงานในขณะเดียวกนั
ประสงคข์องหน่วยงาน

๗. ผูน้าํควรบริหารงานของ
น

ประโยชน์แก่บุคลากรของหน่วยงาน
ต่างๆ กระตุน้ให้ผูต้าม
หาทางและดาํเนินการแกปั้ญหายุง่ยากดว้ยตนเอง

และปัญหายงัไม่ลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ผูบ้ริหารก็ควรตอ้งช่วยเหลือได้

๘. ผูน้าํตอ้งตระหนกัวา่ การ
ประสิทธิภาพ มีผลกาํไร

การ
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ยุง่ยากบางประการ
๙.

ครอบคลุมไปถึงการติดต่อกบัผูบ้งัคบับญัชา ใน
ระดบัเดียวกนัในหน่วยงานเดียวกนัและต่างหน่วยงานในองคก์รเดียวกนั ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายาม

ผลประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการของแต่ละฝ่ายใหเ้กิดความพอใจร่วมกนั

๑๐. การวางตนในฐานะนกัพฒันาและผูส้ร้างสรรค์ ผูน้าํ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีของบุคลากรในองคก์าร ให้สามารถร่วมมือกนัในการสร้างสรรคค์วาม
เจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่หน่วยงาน
บุคลากรไดเ้จริญงอกงามในทิ

๑. การกาํหนดวิสัยทศัน์ (Vision)

๒. (Trust) ในการทาํงานร่วมกนัจะประสบผลสําเร็จได้
สามารถของทีมงาน โดยยดึผลงานเป็นหลกั ๑๘

(Production Oriented) และกระบวนการทาํงานจะยึดพนักงานเป็นศูนยก์ลาง โดยจะมีการให้

๓. (Open Communication) คาํนึง
รขอ้มูลใหพ้นกังานทราบถึงวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ และมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดแผนงานและเป้าหมายในการทาํงาน
๔. การสร้างงานให้มีคุณค่า (Meaningful Work) กบัตวัผูน้าํและทีมงาน สนุกกบั

มี
พนกังานเกิดปัญหา

๕. การมอบอาํนาจ (Empowerment) การ ให้พนกังานไดรั้บผิดชอบงานแบบเบ็ดเสร็จ
ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แสดงการ

ยอมรับแล ผูน้าํตอ้งไม่ปฏิบติังานแบบ Routine แต่ตอ้งกระจายใหพ้นกังาน
๖. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) เป็นการผลกัดนัให้ผูน้าํตระหนกัถึงความสําคญัของ

ทีมงาน และพฒันาทีมงานโดยการกาํหนดแนวทางและขอบเขตการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน
ในความสามารถของทีมงาน ให้ความสําคญักบัการทาํงานขา้มสายงาน (Cross Function)
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องคก์าร
๗. (Transformation) ผูน้าํตอ้งวิเคราะห์ช่องว่าง

ระหวา่งวิสัยทศัน์และสภาพการณ์ปัจจุบันของ นาํไปสู่
และยุทธวิธี ๑๙

ความสาํเร็จ
สรุปได้ว่า ผูน้าํ

สร้างความสาํเร็จใหแ้ก่องคก์ารแก่พนกังาน และในขณะเดียวกนั ผูบ้ริหารจะตอ้งใชค้วามพยายาม

ลาํดบั เกิด
ลือกนาํมาใช ้คือ การให้ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ และดําเนินการและผู ้บริหารให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ การพัฒนาภาวะผู ้นํา
เปรียบเสมือนการส่งเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารงานแก่ องคก์าร “
ความลม้เหลว” าองคก์ารไปสู่ความกา้วหนา้ต่อไป

๒.๓ ทฤษฎี ภาวะผู้นํา
ทฤษฎีภาวะผูน้ํา ภาวะผูน้ําเป็น

องคก์าร และการแข่งขนัทางธุรกิจ
กนัเป็นจาํนวนมาก จนก่อเกิดเป็นแนว ามารถ
จดักลุ่มแนวคิดและทฤษฎี เป็น ๔ กลุ่มคือ

๒.๓.๑ ผู้นําเชิงคุณลกัษณะ (Trait Approach)
วิภาดา คุปตานนท์ ๒๔ มุ่งอธิบายบุคลิกลกัษณะของผูน้าํ

๑) ลกัษณะทางกายภาพ เช่น ความสูง รูปร่างภายนอก อาย ุเป็นตน้
๒) ลกัษณะทางความสามารถ เช่น ความเฉลียวฉลาด ความรู้ ความสามารถใน

๒๔วภิาดา คุปตานนท,์ การจดัการและพฤตกิรรมองค์การ, กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรังสิต
,๒๕๔๔ ,หนา้ ๒๔๒-๒๓๗.



๔๐

๓) ลกัษณะบุคลิกภาพ เช่น การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์
บุคลิกภาพแบบเปิดเผย-เก็บตวั เป็นตน้ แต่ ก็มี

สถานการณ์อีกดว้ย
แนวคิด

ความสูง รูปร่างภายนอก อายุ เป็นตน้ ลกัษณะทางความสามารถ เช่น ความเฉลียวฉลาด ความรู้
สาธารณะ เป็นตน้ ลกัษณะบุคลิกภาพ เช่น การควบคุมอารมณ์และ

การแสดงออกทางอารมณ์ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย-เก็บตวั
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) ได้กล่าวสรุปว่า

องคก์ารและการแข่งขนัทางธุรกิจมาก นกัวิชาการในหลายยุคหลายสมยัจึงทุ่มเท ศึกษา
สรุป

แนวคิดทฤษฏีโดย คือทฤษฏีทางดา้นพฤติกรรม (Behavior Theories)
ะคนจะมี

(Trait
Theories)

ว จากการศึกษา
คือ ลกัษณะทางกายภาพ

เช่น ความสูง รูปร่างภายนอก อายุ เป็นตน้ ลักษณะทางความสามารถ เช่น ความเฉลียวฉลาด

อารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย-เก็บตวั๒๕

สมยศ นาวีการ ทฤษฏีคุณลกัษณะ (Trait Theories)
คุณลกัษณะดา้นร่างกาย ภูมิหลงัทางสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพคุณลกัษณะงาน และคุณลกัษณะ

๒๖

๒๕สร้อยตระกูล ( ติวยานนท์ ) อรรถมานะ , พฤติกรรมองค์การ ทฤษฏีและการประยุกต์
(กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หนา้ ๒๕๕.

๒๖ สมยศ นาวกีาร, การบริหารและพฤตกิรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ผูจ้ดัการ, ๒๕๔๐), หนา้
๑๒๔, ๑๖๗- ๑๗๓.



๔๑

สรุปได้ว่า  ผู ้นํา เ ชิง คุณลักษณะ อธิบายบุคลิกลักษณะของผู ้นําทางกายภาพ

ประสิทธิภาพ
สูงสุด

๒.๓.๒ ทฤษฏีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม ( Behavioral Approach )
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์ )ได้กล่าวสรุปภาวะผูน้ํา

องคก์าร
จนก่อเกิดเป็นแนว
ทฤษฎี เป็นผูน้ําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach)

๒๗

มัลลกิา ต้อนสอนการศึกษาของ University of Michigan ไดแ้จกแจงพฤติกรรมของผูน้าํ
๓ ลักษณะอย่างเห็นได้ชัด คือ (People-oriented

behaviors) มีการเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อีก
สนใจ และเขา้ใจความตอ้งการของคนงาน

๑) (Task-oriented behaviors) ผูน้ําเน้น
เนน้การใชก้ฎ ระเบียบ

๒) าง (Initiation structure)

ตามโครงสร้าง, (Consideration) ผูน้าํจะให้ความสําคญักบัการมี
มในการทาํงาน

๒๘

๒๗ , หนา้ ๒๕๕.
๒๘มลัลิกา ตอ้นสอน, พฤตกิรรมองค์การ กรุงเทพฯ, บริษทั ด่านสุทธาการพิมพ์ ,๒๕๔๔.



๔๒

วภิาดา คุปตานนท์ ได้

มหาวิทยาลัยและสถาบันต่

๒๙

๑) ภาวะผูน้าํแบบประชาธิปไตยและผูน้าํแบบเผด็จการ (Democratic leadership –
Autocratic leadership) Tannenbaum และSchmidt อธิบาย วา่ ผูน้าํแบบประชาธิปไตยนิยมกระจาย
อาํนาจ มอบหมายงานให้สมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในทางตรงกนัขา้ม ผูน้าํแบบเผด็จการมกันิยมใชดุ้ลยพินิจและการตดัสินใจดว้ยตวัเอง และมกัไม่
เปิดโอกาสใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

๒) การศึกษาของ University of Michigan
แตกต่างกนัใน ๓ ลกัษณะอยา่งเห็นไดช้ดั คือ (People-oriented behaviors)

นใจ
และเขา้ใจความตอ้งการของคนงาน,

๑. (Task-oriented behaviors) ผูน้าํเนน้ความสําเร็จ
เนน้การใชก้ฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั

๒. าง (Initiation structure)

ตามโครงสร้าง, (Consideration) ผูน้าํจะให้ความสําคญักบัการมี
ในการทาํงาน

Johnson และคณะ วา่มีอยู่ ๔ แบบ คือ๓๐

๑. ทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้าํ (The traitist theory)
ณลกัษณะของบุคลิกภาพ

ประสบผลสาํเร็จ เช่น

๒๙ , หนา้ ๒๔๗.
๓๐Johnson Harold and others, The theory and management of systems, (New York : McGraw-

Hill. ๑๙๗๔),: PP๒๕๕-๒๕๙.



๔๓

๒. ทฤษฎีทางสถานการณ์ (The situationist theory)

๓. ทฤษฎีการเป็นผูต้าม (The fellowship theory)
ของ คุณลกัษณะของผูน้าํ โดยถือว่า การศึกษาการเป็นผูต้ามเป็นการศึกษาการเป็นผูน้าํโดย
ทางออ้ม เค คุณภาพของผูต้าม

การวเิคราะห์ผูต้าม
๔. ทฤษฎีของผลรวม (The eclectic theory)

เป็นการนาํเอาคาํอธิบายจากทฤษฎีต่างๆ ธิบายการเป็นผูน้าํ
เช่นความ สามารถในการตดัสินอยา่งมีเหตุผล

มัลลกิา ต้นสอน Managerial Grid
ผนวกแนวคิดทางพฤติกรรมต่างๆเขา้ดว้ยกนั โดย Blake และMouton ไดส้ร้างตาราง ๒ มิติ โดย

(Production-oriented leader)
(People-oriented leadership) ๓๑

สมยศ นาวกีาร ไดมี้ผูใ้ห้แนวคิดไวใ้นระหวา่ง
ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ความไม่พอใจกบัวธีิการศึกษาความเป็นผูน้าํเชิงคุณลกัษณะไดท้าํให้นกัพฤติกรรม

รากฐานของวิธีการศึกษา
เชิง‘‘สไตล์ความเป็นผูน้าํ’’ จะใชส้ไตล์บางอย่
บุคคล ภายใต้ข้อบกพร่องบางอย่างของการศึกษาเชิง
คุณลกัษณะ
ทุ่มเทความพยายามในการศึกษาถึงภาวการณ์เป็นผูน้าํ และไดค้น้หาแนวคิดหลกัการทฤษฏีต่างๆ
เ ๓๒

๓๑ , หนา้ ๕๔ .
๓๒สมยศ นาวกีาร, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ผูจ้ดัการ, ๒๕๔๐), หนา้

๑๒๔, ๑๖๗- ๑๗๓.



๔๔

๒.๓.๓ ทฤษฏีภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ (Situational Approach)
วิภาดา คุปตานนท์ ผูน้าํเชิงสถานการณ์ (Situational Approach)

การปรับสภาพการนาํ ลกัษณะ

สถานการณ์ต่างๆ๓๓

๑) การศึกษาของ Fiedler
ระหวา่งพฤติกรรมของผูน้าํ สมาชิก และสถานการณ์ในการปฏิบติังาน กล่าวคือ
อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของผูน้าํ

๒) ทฤษฎีมุ่งสู่เป้าหมาย (Path-goal Theory) บายผลกระทบ

ของบุคคลและองค์การ
องคก์าร

สมยศ นาวกีาร ๓๔ทฤษฏีเชิงสถานการณ์ (Situational Theories) ความ

ระหวา่ง รูปแบบปฏิกิริ

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) ได้กล่าวสรุป
องคก์ารและการแข่งขนัทางธุรกิจมาก นกั

ทฤษฏี
ทางดา้นสถานการณ์ (Situational Theories) เป็น

๓๕

๓๓มลัลิกา ตอ้นสอน, พฤติกรรมองค์การ กรุงเทพฯ, (บริษทั ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๔) หนา้
๕๒-๕๔.

๓๔สมยศ นาวกีาร, การบริหารและพฤตกิรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ผูจ้ดัการ, ๒๕๔๐), หนา้
๑๒๔, ๑๖๗- ๑๗๓.

๓๕สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์
(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๕๔๓), หนา้ ๒๗๒.



๔๕

ดิลก ถือกล้า

๓๖

มัลลิกา ต้นสอน การศึกษาของ Fiedler
เหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของผูน้ํา สมาชิก และสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ

๓๗

สรุปไดว้า่เป็นผูน้าํ ปฏิบติัตวัไดส้อดคลอ้งและ ทุกสถานการณ์ ก็
และ

เกิดผลดีในสถานการณ์ต่างๆ

๒.๒.๔ ทฤษฏีภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership: Through Vision
and Charisma)

สมยศ นาวีการ
จูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัภารกิจให้สําเร็จ ผูน้าํเชิงปฏิรูป องค์กรควรจะเป็น สร้างความ

วสิัยทศัน์ ๓๘

๑) การสร้างวิสัยทศัน์ (Visioning) คือ
หรือมองอนาคตขององค์กรอย่างชัดเจน

ของผูน้าํ ผูน้าํเชิง
ปฏิรูปอาจจะพยายามให้บุคคลแต่ละคนมีวิสัยทศัน์ของเขาเอง

แต่จะตอ้งรับผิดชอบกระบวนการของการสร้าง
วสิัยทศัน์

๒) การสร้างค่านิยม (Valuing) คือ

๓๖ดิลก ถือกลา้. เปรียบเทียบแนวคิดภาวะผู้นําแบบ Principle Centered Leadership กบั Managerial
๒๕๔๗.หนา้ ๗๑.

๓๗มลัลิกา ตอ้นสอน,พฤติกรรมองค์การ กรุงเทพฯ, (บริษทั ด่านสุทธาการพิมพ:์ ๒๕๔๔) หน้า
๕๒-๕๔.

๓๘ , หนา้ ๑๒๔, ๑๖๗ – ๑๗๓.



๔๖

๓) การถ่ายทอดและการบันดาลใจ (Articulating and inspiring) คือ
และมี

๔ ) (empowering and communication)
หวัใจของความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูปคือ
พวกเขาสามารถมีส่วนช่วย อยา่งสาํคญัต่อการบรรลุวสิัยทศัน์
ให้แก่ผูต้ามดว้ยการให้พวกเขามีความรู้สึก วา่ตวัพวกเขามีคุณค่า และช่วยให้พวกเขาไดใ้ช้ขีด
ความสามารถ ผูน้าํจะพฒันาผูต้ามดว้ย
การแกปั้ญหาร่วมกนั การ

ผูน้าํเชิงปฏิรูป คือ ไดจิ้นตนาการอนาคตขององค์กรของพวกเขา ถ่ายทอด

ยร์ แต่จะพฒันาและกระตุน้ผูต้ามของพวกเขาเป็น
รายบุคคล

องคก์รและ การายกระดบัหรือการขยายขอบเขต ผูน้าํ

ปฏิกิริยาจากผูต้าม เช่น ความไวว้างใจ ความประทบัใจ
จากทฤษฎีภาวะผูน้าํดงักล่าวพอสรุปไดว้่า
จะตอ้งมีลกัษณะผูน้าํแบบสัมพนัธ์

และผลงานแลว้ ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูน้าํแบบประสาน คือ มีการร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานเป็นทีม มอง
อนาคตมากกวา่ปัจจุบนั นาํขอ้บกพร่องจากอดีตมาปรับปรุงแกไ้ขการทาํงานในปัจจุบนั รวมถึง



๔๗

๒.๔ ความหมายของหลกัธรรมสังคหวตัถุ๔
๒.๔.๑ หลกัธรรมสังคหวตัถุ๔
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ถึง สังคหวตัถุ๔ไวว้า่ (

) ๔ ๔ประการอะไรบา้ง คือ ทาน (การให้) เปยยวชัชะ (
รัก) อตัถจริยา (การประพฤติประโยชน์) สมานตัตตา ( )
วตัถุ๔

งไดก้ารนบัถือหรือบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะ

และเป็นผูน่้าสรรเสริญ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ดา้นสมานตัต
ตา การปฏิบติัเป็นแบบอยา่งและเสมอตน้เสมอ๓๙

พระธรรมปิฎก(ป. อ. ปยุตุโต) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่สังคหวตัถุ๔ เป็นหลกัธรรม
ประกอบดว้ย ๔ ดา้น๔๐

๑. ทาน
งสอน

๒. ปิยวาจา มี การกล่าวคาํสุภาพ
ไพเราะอ่อนหวานสมานสามคัคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นบัถือ ตลอดถึงคาํแสดงประโยชน์
ประกอบดว้ย เหตุผล เป็นหลกัฐานจูงใจใหนิ้ยมยอมตาม

๓ . อั ต ถ จ ริ ย า ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ป ร ะ โ ย ช น์  ช่ ว ย เ ห ลื อ กิ จ ก า ร  บํา เ พ็ ญ
สาธารณประโยชน์ตลอดถึงคาํช่วยแกไ้ขปรับปรุงส่งเสริมในทางธรรม

๔. สมานัตตตา ความเสมอตน้เสมอปลาย การทาํตนเสมอตน้เสมอปลายปฏิบติั

เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะบุคคล ถูกตอ้งตามธรรมในแต่ละกรณี
สังคหวตัถุขา้งตน้มี ๔ประการ

อกปฏิบติัและการวางตน
เหมาะสม

๓๙องฺ. จตุกก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๕๑.
๔๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, ( : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๔๒.



๔๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวไวว้่า หลักสังคหวตัถุธรรมเป็นหลักการ

ชุดในใจ พรหมวหิาร๔ ธรรมประจาํใจอยา่งประเสริฐ๔๑

๑. ทาน ให้

เจริญงอกงาม
๒. ปิยวาจา พูดดว้ยความรักความปรารถนาดี พูดจาสุภาพอ่อนโยนดว้ยเมตตา มี

ปัญหาชีวติพดูปลอบโยน แนะนาํบอกวธีิแกไ้ขปัญหา ให้กาํลงัใจ ปิยวาจาดว้ยกรุณา เขาทาํความดี
บาํเพญ็ประโยชน์

๓. อตัถจริยา ทาํประโยชน์ ดว้ยความรักความปรารถนาดี ด้วยเมตตา เขามีความ
ทุกข์เดือดร้อน ช่วยเหลือ
ความสามารถ อตัถจริยาดว้ยกรุณา ทาํความดีหรือบาํเพ็ญประโยชน์กนั เช่น มีงานวดั ก็มาช่วยจดั
เตรียมการต่างๆ ส่งเสริมการทาํความดี

๔. สมานตัตตา ความมีตนเสมอ เสมอภ

ความเป็นธรรม แลว้ก็ทาํตนใหเ้สมอสมานเขา้กนัได้
ไสว มาลาทอง ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสังคหวตัถุ๔

ประกอบดว้ย ๔ ประการไดแ้ก่๔๒

๑. ทาน การให้ การเสียสละ หรือ
ตวั

๒. ปิยวาจา
หย

๔๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุุโต ) , ความสุขทุกแง่มุม, ๗, (กรุงเทพมหานคร :
สาํนกัพิมพผ์ลิธมั ในเครือ บริษทัเพท็แอนดโ์ฮม จาํกดั, ๒๕๕๔), หนา้ ๑๑.

๔๒ไสว มาลาทอง, คู่มือการดําเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, ๒๕๕๒), หนา้ ๓๓.



๔๙

, เวน้จากการพูดส่อเสียด, เวน้จากการพูดคาํ
หยาบ, เวน้จากการพดูเพอ้เจอ้

๓. อตัถจริยา

๔. สมานัตตา
ป็นการสร้างความ

หลกัสังคหวตัถุ ๔

งมนุษย์

พัชรินทร์ ศรีสุวพันธ์ ไดก้ล่าว ถึงสังคหวตัถุ๔ในทางจริยศาสตร์โดยความหมายของ
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตุุโต)
สังคหวตัถุ๔

๔๓

๑. ทาน
หรือการบริจาคทางจิตใจ อามิสทาน การบริจาควตัถุ

๒. ปิยวาจา

ปิยวาจา ใชก้บัมิตรภาพสหายของตน ยอ่มจะทาํใหมิ้ตรสหายรักใคร่ รู้จกัเจราจาสุภาพอ่อนโยนกบั

บงัคบัจิตใจไดทุ้กขณะจิต
๓. อตัถจริยา ร

๔๓พชัรินทร์ ศรีสุวพนัธ์, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ๑
มหาวทิยาลยัศรีครินทรวโิรฒ, ๒๕๕๑),หนา้๙.



๕๐

๔. สมานัตตา คือ การปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เอาเปรียบ ไม่

ในสังคม การปฏิบติั

(อัตตัตถะ) (ปรัตถะ) าย (อุภยตัถะ) โดย
จะมาคู่กนัเสมอ

๒.๔.๒ องค์ประกอบของหลกัธรรมสังคหวตัถุ ๔
สังคหวตัถุ ๔ เป็นการ

สังคหวตัถุ ๔
ทาํให้เกิดความเคารพรักใคร่นบัถือ เกรงอกเกรงใจกนั

ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ใน
๑. ทาน คือ การให้ วยเหลือ

การให้ทานมีหลายประเภทการให้วตัถุ
การให้ความรู้ เรียกวา่วิทยาทาน ก็คือ การให้อภยั ไม่

ถือโกรธเคือง
๒. ปิยวาจา คือ ไดแ้ก่ การพูดคาํสุภาพ อ่อนหวาน

มีสติ มีเมตตา
เป็นคาํสุภาพ

ไพเราะอ่อนหวาน พูดแลว้ก่อให้เกิดประโยชน์พูดดว้ยจิตเมตตา พูดถูกกาลเทศะคือถูกเวลาและ

๓. อัตถจริยา คือ การทําตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง การบาํเพ็ญประโยชน์
ช่
ให้คนพฒันาตน ๒

คือทาํหน้
๔. สมานัตตตา คือ หมายถึง การวาง

ตนไดเ้หมาะสม มีความหมาย ๒ ประการ คือ



๕๑

(๑)
เสมอปลาย

(๒) ม่เอารัดเอา

สังคหวตัถุ ๔
ทาํใหเ้กิดความเคารพรักใคร่นบัถือ เกรงอกเกรงใจกนั

มีความสุข สังคหวตัถุ ๔
ช่วยยกระดบัจิตใจให้

พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) ได้กล่าวไวว้่า๔๔ สังคหวตัถุธรรมอนัการ
ประพฤติปฏิ

อ

๔ประการดงั
๑. การให้ (ทาน) ทางใดเล่าจะประเสริฐเท่าหวา่นทานโดยสละใหปั้นตามสมควร
๒. พูดไพเราะ (ปิยวาจา)

๓. การประพฤติประโยชน์ (อตัถจริยา) จาํตอ้งระวงัการประพฤติไวด้ว้ย เพราะถา้

๔. วางตนเสมอ (สมานัตตตา) การ

หลกั ๔ ข้อดงักล่าว

๔๔พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม), กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ, ๒๕๕๔), ๒๐.



๕๒

๒.๕ การประยุกต์หลกัสังคหวตัถุ ๔ ในการบริหารงาน
สังคมของประเทศไทย พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาหลกัประจาํชาติ การนาํเอา

วฒันธรรมไทยไม่มากก็
นอ้ย

หลกัธรรมสังคหวตัถุ ๔ (Base of sympathy) ๔๕

๑. ทาน ดา้นสวสัดิการ
ไดแ้ก่ การจดัให้มีสวสั

ในดา้นต่าง ๆ
๒. ปิยวาจา ดา้นนโยบายและการวางแผน การวางแผนเป็นนโยบายหลกัของผูบ้ริหาร

ส่งผลใหน้กับริหารประสบความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการทาํงาน
๓.

ภายในองคก์ร หากผูบ้ริหารเป็นผูมี้คุณธรรม ยอ่มส่งผลมายงัองคก์รและสังคมโดยส่วนรวม
๔. สมานตัตตา การปฏิบติัตามระเบียบวินัย ความเป็นผู ้

๑.ทาน (giving offering)
สวั

๒.ปิยวาจา (Kindly speech) คือ พูดจาดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล เวลา
การควบคุม การจูง

ใจ เป็นตน้
๓.อตัถจริยา (useful conduct) ทาํตนให้เป็นประโยชน์ ตามกาํลังสติปัญญา ความรู้

ความสามารถ กาํลงัทรัพย ์และเวลา เช่น การพฒันาคน การบริหารงานตามวตัถุประสงค ์เป็นต้น

๔๕ : http://www.rin.ac.th/article.



๕๓

๔. สมานตัตตา (even and equal treatment) คือ ทาํตนให้เสมอตน้เสมอปลาย วางตน

การมอบอาํนาจ เป็นตน้ หลกั หากผูน้าํและบุคคลใดนาํไปปฏิบติัก็จะเกิดความ

โลกาภิวตัน์
โดยเฉพาะผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาบุคลากรให้เป็นผูมี้จิตสํานึก มีคุณธรรม จริยธรรม

และการช่วยเหลือการปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในด้านต่างๆ ด้านสวสัดิการ  การจดัสรรวสัดุ

เป็นหน่วยงานภาครัฐ “ขา้ราชการ”
กิดประโยชน์แก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สังคม และประเทศชาติอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ

๒.๖
พระสมสุก ติสฺสวํโส ( มโนธรรม ) “ การบริหารบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”
วตัถุประสงค์ ๑) ๔ โรงเรียน
มธัยมศึกษา ๒) บริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัสังคห
วตัถุ ๔ ๒๕๔

ร้อยละ
(t-test) และ(One-way ANOVA) โดยกาํหนดนยัสําคญั

๐.๐๕๔๖

ผลการศึกษาพบวา่ ๑.การบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ โรงเรียน
มธัยมศึกษา โดยภาพรวม
มากไปหานอ้ย ดา้นการใชห้ลกัทาน ดา้นการใชห้ลกัปิยวาจา ดา้นการใชห้ลกัอตัถจริยา ดา้นการใช้

ดา้นอตัถจริยา ผูบ้ริหารมีอคติต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

๔๖พระสมสุก  ติสฺสวโํส (มโนธรรม), “ศึกษาการบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ
๔ โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”, ปริญญาพุทธศาตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๕).



๕๔

ความเป็นภาวะผูน้าํ และขาดความยุติธรรมในการบริหารบุคลากรดา้นทาน ควรให้มีการติดตาม
การทาํงาน และสนบัสนุนกิจกรรม จดัสรรงบประมาณ สวสัดิการให้เพียงพอ ดา้นปิยวาจา ควรให้
ผูบ้ริหาร แสดงนโยบายให้ชดัเจน เปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความสามารถ ในการประชุมและ
ทาํงาน

ประสานงา การสร้างความเป็นภาวะผูน้าํต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งเสมอตน้ เสมอปลาย

พระครูนวการสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร) ไดศึ้กษา “การบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา สํานักเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักสังควัตถุ ๔” มีกลุ่ม

เสสะเวชวิทยา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
จาํนวน ๑๐๘

๐.๙๙๔๐ วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปของคอมพิวเตอร์๔๗

ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นสมานตัตา อยูใ่นระดบัมาก ดา้นอตัถะจริยา  ปิยวาจา และทาน
อยู่ในระดบัมาก ด้านทาน ผูบ้ริหารควร เสียสละผลประโยชน์ส่วนต
ส่วนรวม ดา้นปิยะวาจา  ผูบ้ริหารควร เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล ดา้นอตัถะ

พระมหาชัยณรงค์ ญาณกิตติ (ลาํไธสง) ไดศึ้กษา “ภาวะผู้นําด้านมนุษย์สัมพันธ์
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ให้ความเสียสละ บุคลากรมีความคิดเห็นว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษามีภาวะ
ผูน้าํดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ดา้นทานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากดา้นปิยวาจา การ
พดูไพเราะ บุคลากรมีความคิดเห็นวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษามีภาวะผูน้าํดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์
ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ดา้นปิยวาจาในขอ้การไม่แสดงออกอาการไม่พอใจหรือพูดจาไม่สุภาพและ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษามีภาวะผูน้าํดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ดา้นปิยวาจา
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ดา้นอตัถจริยา การสังเคราะห์ บุคลากรมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน

๔๗พระครูนวการสุนทร (สุนทร  ญาณสุนฺทโร), “การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา
สํานักเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลกัสังควตัถุ ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๕๔.



๕๕

มธัยมศึกษามีภาวะผูน้าํด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ดา้นอตัถจริยา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ดา้
วา่ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษามีภาวะผูน้าํดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ดา้นสมานตั
ตาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้๔๘

นันทวรรณ  อิสรานุวัฒน์ชัย “ ภิวัฒน์
ศึกษาจากหลักพุทธธรรม”

ประยุกตข์องภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรม หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน โดยมุ่งเนน้ให้
ผู ้ คุณภาพด้าน

ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นหลกั๔๙

ผลการศึกษา พบว่า

๓ ประการคือ หลกัการครองตน ครอง
คนและครองงาน

พระมหา รุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺ เมธี ( ศิ ริพันธ์ ) “หลักภาวะผู้ นํ า ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” จากผลการศึกษา

มวตัถุประสงค ์และ

ยดึหลกัธรรมในการบริหารงาน ส่วนหลกัธรรมสาํหรับผูน้าํในพระไตรปิฎก ได้แก่ หลกัราชสังคห
วตัถุ หลักพรหมวิหารธรรม หลักสาราณียธรรม ทศพิธราชธรรม หลักคติธรรมหลกัอธิปไตย

๔๘พระมหาชัยณรงค์  ญาณกิตติ (ลําไธสง), “ภาวะผู ้นําด้านสัมพันธ์ของผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บ ัณฑิตวิทยาลยั :
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๕๓.

๔๙นันทวรรณ อิสรานุวฒัน์ชยั, “ ศึกษาจากหลกั พุทธ
ธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,
๒๕๕๐).



๕๖

๕๐

สาริยา มัยโภคา “ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนชุมพร
” พบว่า บุคลากร

โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู ้อาํนวยการ
สถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก ๑๒ ขอ้ การพฒันาตนเองให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัยุคสมยัอยู่ใน
ระดบัมากสูงสุด

ระเบียบวินัยในตนเอง และเป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล

ชุมพรบริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมการบริหารงานของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ดา้นการครองคน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ บุคลากรโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมการบริหารงาน
ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ๖ ขอ้
ไม่ส่อเสียดหรือเสียดสีผูร่้วมงานมีอยู่ในระดบัมากสูงสุด คือ ปฏิบติัตนต่อผูร่้วมงานดว้ยความ
จริงใจ เสมอตน้เสมอปลาย และเปิดเผยและเป็นกนัเองกั ๕๑

ดา้นการครองงาน พบวา่ บุคลากรโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมการบริหาร
งานของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ดา้นการครองงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก บุคลากรโรงเรียน
ชุมพรบริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมการบริหารงานของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ๒๖
ขอ้ และระดบัปานกลาง ๑ อยูใ่นระดบัมากสูงสุด
การ ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือและแกปั้ญหาแก่ผูม้าติดต่องานดว้ยอธัยาศยัดี รู้จกัหา รู้จกัใชแ้ละ
รักษาทรัพยสิ์นขององค์กร ระดบัปานกลาง การพฒันาระบบงานให้ทนัสมยั สะดวก รวดเร็วใน
การทาํงาน

๕๐พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺเมธี ( ศิริพนัธ์), “การศึกษาวิเคราะห์หลกัภาวะผูน้าํ ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,
๒๕๕๑).

๕๑สาริยา มัยโคภา, “
กรรมการบริหารงานของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา”, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารศึกษา :
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หนา้ ข.



๕๗

พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ๕๒ “การบริหารงานบุคคลตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร” พบวา่ มีการ
นาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในก ๔ หมวดธรรมโรงเรียนใน
สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น

การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียน
ในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ วุฒิการศึกษา

บุคคลตาม
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร มีความแตกต่าง

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา โดยมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ๐.๐๕

สุพิชญ์ชญา ศิริวณิชวัฒน์ “

ออมสินในด้านการบริหารโรงเรียนดีเด่น ด้านการศึกษาดีเด่น และด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”
พบวา่ โรงเรียนดีเด่น ดา้นบริหาร ดา้นการศึกษา ดา้นคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่นโดยภาพรวม

๔.๗.๖ ส่วนแนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนดีเด่น พบวา่

บุคลากรครู และนักเรียนควรเขา้ร่วม
๕๓

ผลการศึกษาภาวะผูน้าํการบริหารสถานศึกษา
ภาวะผูน้าํ ด้านทานการให้ ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์พูดจาไม่สุภาพและวาทศิลป์ดึงดูดใจผูฟั้งปฏิบติั

๕๒พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชยัวิฑูร), “การบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
ของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒), หนา้ ก.

๕๓สุพิชญช์ญา ศิริวณิชวฒัน์, “ความคิดเห็นขอ

การศึกษาดีเด่น และด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓), หนา้ ก.



๕๘

๔ ดา้น
บุคลิกส่วนตวั ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน ไดแ้ก่ มี
ความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานและบุคลากรภายนอก และดา้นความรู้ สังคมและ

ต่างๆมาเป็นแนวทางในการศึกษาการบริหารงานบุคคลต่อ พฤติกรรมภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวจัิย
“ศึกษาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร ตามหลักสังคหวตัถุ ๔” ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด

วัตถุ ๔ โดยกรอบแนวคิดการวิจัย ( Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น
(Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables)

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

๑.๑ กรอบแนวคิด

สถานภาพส่วนบุคคล

๑. เพศ
๒. อายุ
๓. ระดบัการศึกษา
๔. ประสบการณ์การทาํงาน

ภาวะผู้นํา ของผู้บริหารตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

๑. ทาน
๒. ปิยวาจา
๓. อตัถจริยา
๔. สมานตัต



๓

วธีิดําเนินการศึกษา

(Survey Research) ภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครโดยดาํเนินการ

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
๓.๒ เ การวิจยั
๓.๓
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอ้มูล
๓.๕ การวดัค่าตวัแปร
๓.๖ การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล
๓.๗

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
๑) ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษามธัยมศึกษา ตามหลกัสังคห

วตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ จาํนวน ๒ ๒๔๐ คน

๒) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลักสังคหวตัถุ ๔ เขต
๒ ปีการศึกษา

๒๕๕๕ จาํนวน ๑๔๘ คนโดยสุ่มตวัอย่างตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and
Morgan๑ (Stratified Random Sampling) มตวัอยา่งตาม

๓.๑

๑ส่งศรี ชมพวูงศ,์ , ๕, (นครศรีธรรมราช : ฝ่ายเอกสาร
ตาํรา สาํนกัส่งเสริมวชิาการ สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๔๒.



๖๐

๓.๑ แสดงจาํนวนประชากร

กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน

(คน)
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน

(คน)
๑.โรงเรียนปทุมคงคา ๑๒๔ ๗๕
๒.โรงเรียน ๑๑๖ ๖๕

รวม ๒๔๐ ๑๔๘

๓.๒ ศึกษา
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตาม

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๑

อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่ง โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นให้เลือกตอบ
และกรอกขอ้มูล

๒ การศึกษา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๓ แบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended Questions)
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ

๓.๓
๑) คือ แบบสอบถาม และสมมติฐานการ
โดยใช้คาํถามปลายปิด ศึกษา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตาม

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครและคาํถามปลายเปิด
แสดงความคิดเห็นและตอบไดโ้ดยเสรี

๒) จาํนวน ๕ ท่าน
(Content Validity) าความสอดคลอ้งดชันีระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ (Item
Objective Congruence Index = IOC) และภาษาของขอ้คาํถามแต่ละขอ้
วา่ เหมาะสม หรือไม่เหมาะสม และไม่แน่ใจ โดยใชสู้ตร IOC พบวา่ ค่า IOC
ไดรั้บ คือเท่ากบัหรือมากกวา่ .๐๕ (Try Out) กบั
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สารสาสน์เอกตรา เป็นจาํนวน ๓๐ (Reliability)
(α - Coefficient) ของ Cronbach

สหสัมพนัธ์ = .๘๒๖
แบบสอบถาม

๓.๔ การเกบ็รวบรวมข้อมูล

๑) ทาํหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโครงการหลกัสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัวดัศรีสุดาราม

๒) ขอความร่วมมือจากผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ๒ ๒ โรงเรียน โดยใช้

ผูบ้ริหารและครูผูส้อน จาํนวน ๑๔๘ คน

๓.๕ การวดัค่าตัวแปร
ผูศึ้กษาไดว้ดัค่าตวัแปรของการศึกษา ๕ ระดบั

๔.๕๐ – ๕.๐๐ แปลความวา่
๓.๕๐ – ๔.๔๙ แปลความวา่ มีความคิดในระดบัมาก
๒.๕๐ – ๓.๔๙ แปลความวา่ มีความคิดในระดบัปานกลาง
๑.๕๐ – ๒.๔๙ แปลความวา่ มีความคิดในระดบันอ้ย
๑.๐๐ – ๑.๔๙ แปลความวา่

๓.๖ การวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล
๑) ผูบ้ริหารและครูผูส้อน

รายการ และหาค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
รูปของตาราง ประกอบคาํบรรยายใตต้าราง

๒) ศึกษา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๔ ดา้น เป็นแบบสอบ
(Rating Scale) เป็น ๕ ระดบั และหาค่าร้อยละ
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( ) (S.D) แลว้นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตาราง
ประกอบคาํบรรยายใตต้าราง

๓) ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการแจกแจงคว ( ) (S.D) และค่าทดสอบที (t - Test)

P = .๐๕ ๒ กลุ่ม
วิเคราะห์โดยใช้ F-test (One way Anowa) ถ้าแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ๐.๐๕ จะ
เปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ Scheffe

๓.๗

๑) ค่าร้อยละ (Percentage) ๑ จากสูตร

100
จาํนวนเตม็

บเทียบองการเปรียค่าร้อยละ 

๒) (Arithmetic Mean)จากสูตร

n

fx
X



แทน
Σfx แทน
N แทน จาํนวนขอ้มูลตวัอยา่ง

๓) (Standard Deviation)จากสูตร
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๔) การเปรียบเทียบกรณีกลุ่มตวัอยา่งเป็นอิสระแก่กนั วา่มีความแปรปรวนของ
ประชากร จากค่าทดสอบที (t - Test)
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t แทน อาํนาจการจาํแนก
X แทน าง ๑
X แทน ๒
S ² แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง ๑
s ² แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง ๒
n ,n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ๑ และกลุ่มตวัอยา่ง ๒

๕) 3 โดยใช้
สถิติ F - test Scheffe’s

๖) การคาํนวณหาค่าความสอดคลอ้งดชันีระหว่างขอ้ความกบัวตัถุประสงค์
(ItemObjective Congruence Index = IOC) เหมาะสม (+ ๑)
ไม่เหมาะสม (- ๑) และไม่แน่ใจ (๐)

N

R
IOC




IOC คือ   ดชันีความสอดคลอ้ง
R

R คือ
N คือ
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ผลการศึกษา

ศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย วเิคราะห์ขอ้มูล

๔.๑ ผลการศึกษา ของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าร้อยละ
๔.๒ ผลการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๔.๓ ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลัก

สังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๔.๔ ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตาม

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๔.๑ ศึกษา
ผลการศึกษา ขอ้มูล ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่ง ๔.๑ – ๔.๕

๔.๑ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละขอ้มูล ของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ

เพศ จํานวน ร้อยละ
ชาย ๓๔ ๒๓.๐
หญิง ๑๑๔ ๗๗.๐

รวม ๑๔๘ ๑๐๐.๐

๔.๑ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ ตามลาํดบั
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๔.๒ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของ ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ

อายุ จํานวน ร้อยละ
อายุ ๓๑ปี ๖๙ ๔๖.๖
อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี ๕๒ ๓๕.๑
อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี ๑๔ ๙.๕
อายุ ๕๑ ๑๓ ๘.๘

รวม ๑๔๘ ๑๐๐.๐

๔.๒ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นผูมี้ ๓๑ ปีคิดเป็นร้อยละ
๔๖.๖ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และอายุ ๕๑ ปี

คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ ตามลาํดบั

๔.๓ จาํนวนและค่าร้อยละของ ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นระดบัการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ
๑ ๐.๗

ปริญญาตรี ๑๒๓ ๘๓.๑
สูงกวา่ปริญญาตรี ๒๔ ๑๖.๒

รวม ๑๔๘ ๑๐๐.๐

๔.๓ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๑ สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ ะดบัปริญญา คิดเป็นร้อยละ ๐.๗
ตามลาํดบั
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๔.๔ แสดงจํานวนและค่าร้อยละของ ผู ้ตอบแบบสอบถามในด้าน
ประสบการณ์การในทาํงาน

ประสบการณ์ในการทาํงาน จํานวน ร้อยละ
๖ ปี ๗๗ ๕๒.๐

๖ – ๑๐ ปี ๔๖ ๓๑.๑
๑๑ – ๒๐ ปี ๑๑ ๗.๔
๒๑ ๑๔ ๙.๕

รวม ๑๔๘ ๑๐๐.๐

๔.๔ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นผูมี้ประสบการณ์ทาํงาน ๖ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๕๒.๐ มีประสบการณ์ทาํงาน ๖ – ๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑ ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน ๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และประสบการณ์ในการทาํงาน ๑๑– ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ
๗.๔ ตามลาํดบั

๔.๕ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของ ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นตาํแหน่ง

ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ
ผูอ้าํนวยการ ๒ ๑.๔
รองผูอ้าํนวยการ ๒ ๑.๔
หวัหนา้กลุ่มสาระ ๑๐ ๖.๘
ครูผูส้อน ๑๓๔ ๙๐.๕

รวม ๑๔๘ ๑๐๐.๐

๔.๕ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕
หัวหน้ากลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔
ตามลาํดบั
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๔.๒ วิเคราะห์ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

ผลการศึกษา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จาํนวน ๒๕ ขอ้

ผลการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๔.๖ - ๔.๑๐

๔.๖ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จาํแนกเป็น
รายดา้น

S.D. ระดับ
๑. ทาน ๔.๐๒ ๑.๐๐ มาก
๒. ปิยวาจา ๔.๒๓ ๐.๖๘ มาก
๓. อตัถจริยา ๓.๙๔ ๐.๘๔ มาก
๔. สมานตัตตา ๔.๐๐ ๐.๘๙ มาก

รวม ๔.๐๒ ๐.๗๗ มาก

๔.๖ พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ
๔ โดยภาพรวม มีภาวะผูน้าํอยู่ในระดบัมาก ( = ๔.๒๓) สําหรับผลการพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคือ ดา้นปิยวาจา
เท่ากบั ( = ๔.๒๓) ดา้นทานเท่ากบั ( = ๔.๐๒) ดา้นทานเท่ากบั ( = ๔.๐๐) และดา้นอตัถจริยามี
ภาวะผูน้าํ สุด ( = ๓.๙๔)
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ด้าน ทาน S.D. ระดับ
๑

ในการปฏิบติังานอยา่งเสมอ
ภาค ๓.๙๕ ๑.๐๖ มาก

๒ ผูบ้ริหารจดัใหมี้และส่งเสริมบุคลากรในดา้นสวสัดิการ ๓.๙๐ ๑.๐๗ มาก
๓ ๓.๙๓ ๑.๑๒ มาก
๔ ผูบ้ริหารไดใ้หแ้รงจูงใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรเสมอ ๓.๙๐ ๑.๐๗ มาก
๕ ผู้บ ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรับปรุงวิธีทํางาน ให้ มี

ประสิทธิภาพอยา่งยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์ ๓.๙๒ ๑.๐๙ มาก
๖ ผูบ้ริหารสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากรเสมอ ๓.๘๔ ๑.๑๐ มาก

รวม ๔.๐๒ ๐.๗๗ มาก

๔.๗ พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ
๔ ดา้นทาน โดยภาพรวม มีภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมาก ( ) = ๔.๐๒
ทุกขอ้มีความพึงพอใจ ผูต้อบแบบสอบถามมีภาวะผูน้าํมาก คือ ผูบ้ริหารรู้จกั

การปฏิบติังานอยา่งเสมอภาค ( ) = ๓.๙๕
( ) = ๓.๙๓ และ ผูต้อบแบบสอบถามมีภาวะผูน้าํ สุด คือ ผูบ้ริหารสร้างขวญัและ
กาํลงัใจให้แก่บุคลากรเสมอ ( ) = ๓.๘๔

๔.๗ ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้านทาน
จาํแนกเป็นรายขอ้
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๔.๘ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดา้นปิยวาจา
จาํแนกเป็นรายขอ้

ด้านปิยวาจา S.D. ระดับ
๑ ผูบ้ริหารใชถ้้ อ่อนโยน ทาํให ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึง

๔.๒๒ ๐.๘๓ มาก
๒

สุภาพและอ่อนโยน ๔.๑๗ ๐.๘๖ มาก
๓ ผูบ้ริหาร ๔.๓๙ ๐.๗๐ มาก
๔ ผูบ้ริหารกล่าว

การปฏิบติังานดว้ยความยนิดีเสมอ ๔.๒๒ ๐.๗๒ มาก
๕ ผูบ้ริหารไม่กล่าววาจาล่วงเกิน หรือ

ดูถูกผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ๔.๑๘ ๐.๗๘ มาก
๖ ผูบ้ริหารไม่ใชค้าํพดูส่อเสียดทาํใหผู้ใ้หบ้งัคบับญัชาทุกขใ์จ ๔.๒๐ ๐.๗๕ มาก

รวม ๔.๒๓ ๐.๖๘ มาก

๔.๘ พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ
๔ ดา้นปิยวาจา โดยภาพรวม มีภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมาก ( ) = ๔.๒๓
พบว่า ทุกขอ้มีความพึงพอใจในระ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหาร ( ) = ๔.๓๙
ผูบ้ริหารใช้ อ่อนโยน และ
ผูบ้ริหารกล่าว ดว้ยความยินดีเสมอ
( ) = ๔.๒๒ และ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาวะของผูบ้ริหาร สุดคือ

สุภาพและอ่อนโยน ( ) = ๔.๑๗



๗๐

๔.๙ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดา้นอตัถจริยา
จาํแนกเป็นรายขอ้

ด้านอตัถจริยา S.D. ระดับ
๑ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ในการรักษาระเบียบวินยั โดย

๓.๙๓ ๐.๙๐ มาก
๒

ปัญหา ๓.๙๖ ๐.๙๔ มาก
๓ ผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้น าขอความ

ช่วยเหลือ ๓.๘๘ ๐.๙๙ มาก
๔ ผูบ้ริหารช่วยเหลือครอบครัวของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างๆเช่นงาน

ฌาปนกิจ เป็นตน้ ๔.๐๐ ๐.๙๖ มาก
๕ อย่างเสมอ

ภาค ๓.๙๓ ๑.๐๐ มาก
๖ ผูบ้ริหารส่งเสริมในด้านการจดัอบรมให้เกิดความรู้และเสริม

ความชาํนาญในงานดา้นต่างๆ เช่น กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ๓.๙๕ ๑.๐๘ มาก
๗ มอบรางวลัให้แก่

เสมอ ๓.๙๗ ๐.๙๑ มาก
๘

ความสามารถและความเหมาะสมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกปี ๓.๘๙ ๐.๙๘ มาก
รวม ๓.๙๔ ๐.๘๔ มาก

๔.๙ พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ
๔ ดา้นอตัถจริยา โดยภาพรวม ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมาก ( ) = ๓.๙๔
รายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความพึงพอใจในระดบัมาก ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํมาก คือ ผูบ้ริหาร
ช่วยเหลือครอบครัวของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างๆเช่นงานฌาปนกิจ เป็นตน้ ( ) = ๔.๐๐ ผูบ้ริหารมอบ
รางวลัให้แก่ เสมอ ( ) = ๓.๙๗ และ ผูต้อบ



๗๑

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาวะผู ้นําของผู ้บริหาร คือ ผู ้บริหารมีความ
( ) = ๓.๘๘

๔.๑๐ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน
มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต า ม ห ลัก สั ง ค ห วัต ถุ ๔ เ ข ต ค ล อ ง เ ตย ก รุง เ ท พ ม ห า น ค ร
ดา้นสมานตัตตา จาํแนกเป็นรายขอ้

ด้านสมานัตตตา S.D. ระดับ
๑ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุก

คน ๓.๙๒ ๐.๙๕ มาก
๒ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเหมาะสมแก่ฐานะของตน ๔.๐๒ ๐.๙๕ มาก
๓

ภาวะผูน้าํ ๓.๙๗ ๑.๐๓ มาก
๔ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแบบเป็นกนัเอง อยา่งไม่

๔.๐๓ ๐.๘๙ มาก
๕ ผูบ้ริหารไดว้างตนอย่างเหมาะสมกบับุคลากรตามสถานการณ์

๔.๐๔ ๐.๘๘ มาก
รวม ๔.๐๐ ๐.๘๙ มาก

๔.๑๐ พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคห
วตัถุ ๔ ดา้นสมานตัตา โดยภาพรวม มีภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมาก ( ) = ๔.๐๐
ขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํมาก คือ ผูบ้ริหารได้

( ) = ๔.๐๔ ผูบ้ริหารปฏิบติัตน
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแบบเป็นกนัเอง ( ) = ๔.๐๓ และ
ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ คือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ทุกคน ( ) = ๓.๙๒



๗๒

๔.๓ ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่ง ปรากฏ ๔.๑๑ – ๔.๑๗

๔.๑๑ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีเพศต่างกนั มีภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกนั

เพศ n S.D. t p
๑. ชาย ๓๔ ๓.๙๔ ๐.๘๓ ๐.๖๕ ๐.๕๑
๒. หญิง ๑๑๔ ๔.๐๔ ๐.๗๕

รวม ๑๔๘ ๔.๒๐ ๐.๗๗
* ๐.๐๕

๔. ๑๑ พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีเพศต่างกนั ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

๐.๐๕ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร โรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั



๗๓

๔.๑๒ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีอายุต่างกนั มีภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกนั

อายุ n S.D. f p
๑. อายุ ๓๑ปี ๖๙ ๔.๐๑ ๐.๗๘ ๙.๔๑ ๐.๐๐**
๒. อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี ๕๒ ๔.๒๓ ๐.๖๒
๓. อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี ๑๔ ๔.๑๔ ๐.๗๗
๔. อายุ ๕๑ ๑๓ ๓.๐๘ ๐.๖๐

รวม ๑๔๘ ๔.๐๒ ๐.๗๗
** ๐.๐๑

๔.๑๒ พบวา่ ผูบ้ริหารและครู อายุต่างกนั มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกนั ๐.๐๑ ตรงตาม

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีอายุต่างกนั มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตามหลักสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกัน จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ไดผ้ลศึกษา ๔.๑๓

๔.๑๓ การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยจาํแนกตามอายุ

อายุ อายุ
อายุ ๓๑ปี อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี อายุ ๕๑

๑. อายุ ๓๑ปี - ๐.๔๒ ๐.๙๔ ๐.๐๐**
๒. อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี - ๐.๙๘ ๐.๐๐**
๓. อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี - ๐.๐๐**
๔. อายุ ๕๑ -
** ๐.๐๑

๔.๑๓ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมี ๓๑ปี มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกบั ๕๑ และ
ผูบ้ริหารและครูอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ
๔ แตกต่างกบั ๕๑ และผูบ้ริหารและครูมีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปีมีภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกบั
๕๑ อยา่งมีนยัสาํคญั ๐.๐๑



๗๔

๔.๑๔ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกนั

ระดับการศึกษา n S.D. f p
๑ ๔.๔๖ . ๐.๕๓ ๐.๕๘

ปริญญาตรี ๑๒๓ ๔.๐๔ ๐.๗๔
สูงกวา่ปริญญาตรี ๒๔ ๓.๘๙ ๐.๙๒

รวม ๑๔๘ ๔.๐๒ ๐.๗๗
* ๐.๐๕

๔. ๑๔ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู ้นํา ของ ผู ้บ ริหารโรง เ รียนมัธ ยม ศึ กษ าตาม หลัก สั ง คหวัต ถุ ๔ เขต คล อง เตย
กรุงเทพมหานคร ไม่แ ๐.๐๕

ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ําของ
ผูบ้ริหาร โรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั

๔.๑๕ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีประสบการณ์ในการทาํงาน
ต่างกัน มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
แตกต่างกนั

ประสบการณ์ในการทาํงาน n S.D. f p
๑. ๖ ปี ๗๗ ๔.๐๔ ๐.๗๕ ๘.๐๗ ๐.๐๐**
๒. ๖ – ๑๐ ปี ๔๖ ๔.๒๗ ๐.๖๑
๓. ๑๑ – ๒๐ ปี ๑๑ ๓.๘๐ ๐.๘๗
๔. ๒๑ ๑๔ ๓.๒๑ ๐.๗๗

รวม ๑๔๘ ๔.๐๒ ๐.๗๗
** .๐๑

๔.๑๕ พบว่า ผูบ้ริหารและครู ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

๐.๐๑ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีประสบการณ์ในการทาํงาน
ต่างกนั มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกนั จึงทาํการ
ทดสอบเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ๔.๑๖



๗๕

๔.๑๖ การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน
ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน
อายุ

๖ ปี ๖ – ๑๐ ปี ๑๑ – ๒๐ ปี ๒๑
๑. ๖ ปี - ๐.๔๐ ๐.๗๘ ๐.๐๐**
๒. ๖ – ๑๐ ปี - ๐.๒๘ ๐.๐๐**
๓. ๑๑ – ๒๐ ปี - ๐.๒๕
๔. ๒๑ -
** ๐.๐๑

๔.๑๖ พบวา่ ผูบ้ริหารและครู ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั ๖ ปี
มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกบั
อายุ ๒๑ และผูบ้ริหารและครูประสบการณ์ในการทาํงาน ๖ – ๑๐ ปี มีภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกบั ๒๑
ไป ๐.๐๑

๔.๑๗ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีตาํแหน่งต่างกนั มีภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกนั

ประสบการณ์ในการทาํงาน n S.D. f p
๑. ผูอ้าํนวยการ ๒ ๔.๔๖ ๐.๒๒ ๐.๘๙ ๐.๔๔
๒. รองผูอ้าํนวยการ ๒ ๓.๓๖ ๐.๓๖
๓. หวัหนา้กลุ่มสาระ ๑๐ ๔.๒๐ ๐.๓๑
๔. ครูผูส้อน ๑๓๔ ๔.๐๑ ๐.๘๐

รวม ๑๔๘ ๔.๐๒ ๐.๗๗
* ๐.๐๕

๔.๑๗ พบว่า ผูบ้ริหารและครูตาํแหน่งต่างกัน มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ไม่แตกต่างกนั ๐.๐๕

ไม่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีตาํแหน่งต่างกนั มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ แตกต่างกนั
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๔.๔ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคห
วตัถุ ๔ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร

ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารควรจาํเป็นจะตอ้งวางตนหรือปฏิบติัตน

๑.
การมีการติดตามผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ละหน่วยงานวา่ขาดตกบกพร่องประการใดในการปฏิบติังาน
ควรสนบัสนุนงานกิจกรรมหลกัในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรให้มีการจดังบประมาณ

๒. ดา้นการใชปิ้ยวาจา ผูบ้ริหารควรใช้วา

วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
๓. ดา้นการใชห้ลกัอตัถจริยา ผูบ้ริหาร

ในการปฏิบัติงานต่างๆ แก่ผู ้ใ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ชุมชน สังคม ประเทศชาติเสมอ

๔. ดา้นการใชห้ลกัสมานตัตตา ผูบ้ริหารควร
เทียมกนั
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๔.๑๘พบวา่ดา้นการใชห้ลกัอตัถจริยา จาํนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓
ดา้นการใชห้ลกัสมานตัตตา จาํนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔ ดา้นการใชท้าน จาํนวน ๒๔คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ และ ดา้นการใชปิ้ยวาจา จาํนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑ ตามลาํดบั

๔.๑๘ แสดงจาํนวนและค่าร้อยละความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน แนว
ทางการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน จํานวน ร้อยละ
ดา้นการใชท้าน ๒๔ ๑๖.๒
ดา้นการใชปิ้ยวาจา ๑๒ ๘.๑
ดา้นการใชห้ลกัอตัถจริยา ๖๔ ๔๓.๓
ดา้นการใชห้ลกัสมานตัตตา ๔๘ ๓๒.๔

รวม ๑๔๘ ๑๐๐.๐



๕

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์ ศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตามหลักสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร การ
พัฒนาภาวะผู ้นําของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานครโดยวิธีวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) กบักลุ่มตวัอย่ ผูบ้ริหาร และ
ครูผูส้อน จาํนวน ๑๔๘

๐.๘๒๖ วิเคราะห์ขอ้มูล
ส่ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA)

๕.๑ สรุปผลการศึกษา
๕.๑.๑ ถานภาพส่วนบุคคล
ผลการศึกษาดา้นเพศ พบว่า หญิงมีจาํนวนมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐ และ

๒๓.๐ อายุ ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑ อายุ ๔๑ – ๕๐
ปี คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ อายุ ๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ ดา้นระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑ สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒
๐.๗ ด้านประสบการณ์การทํางาน กว่า ๖ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐
ประสบการณ์ทาํงาน ๖ – ๑๐ ปี คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๑ ประสบการณ์ในการทาํงาน ๒๑ คิด
เป็นร้อยละ ๙.๕ ประสบการณ์ในการทาํงาน ๑๑ – ๒๐ ปี คิดเป็น ร้อยละ ๗.๔ ดา้นตาํแหน่ง เป็น
ครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ ผูอ้าํนวยการและรอง
ผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ ตามลาํดบั
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๕.๑.๒ ภาวะผู้นําของผู้บริหารการศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการศึกษา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก รายดา้นพบว่า ภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น

๑. ด้านทาน พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้านทาน โดยภาพรวม มีภาวะผูน้าํอยู่ในระดับมาก เป็นรายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจในระดบัมาก ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารรู้จกัให้ความ

ปฏิบติังานอย่างเสมอ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดป้รับปรุงวิธีทาํงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุน่ไดต้ามสถานการณ์ ผูบ้ริหารไดใ้ห้
แรงจูงใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรเสมอ และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ
ผูบ้ริหารสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากรเสมอ

๒. ด้านปิยวาจา พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ
๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดา้นปิยวาจา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เป็นรายขอ้พบว่า มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
คือ
อ่อนโยน ทาํให้ ผูบ้ริหารกล่าวยกย่องและชมเชย

ในการปฏิบติังานดว้ยความยินดีเสมอ ผูบ้ริหารไม่ใชค้าํพูดส่อเสียด
ทาํใหผู้ใ้หบ้งัคบับญัชาทุกขใ์จ

และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ

๓. ด้านอัตถจริยา พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคห
วตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดา้นอตัถจริยา อยูใ่นระดบัเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีความ
พึงพอใจใน ระดับมาก ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารช่วยเหลือครอบครัวของ

การปฏิบัติงานเสมอ อพบปัญหา
ผูบ้ริหารส่งเสริมในด้านการจดัอบรมให้เกิดความรู้และเสริมความชาํนาญในงานดา้นต่างๆ เช่น
กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ในการรักษาระเบียบวินยั โดยไม่มีการ
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ช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเสมอภาค
ความสามารถและความเหมาะสมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกปี และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

คือ บญัชาขอความช่วยเหลือ
๔. ด้านสมานัตตตา พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคห

วตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดา้นสมานตัตตา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก เป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ บริหารมาก

สุด คือ
ผูบ้ริหาร

ปฏิบติัตนเหมาะสมแก่ฐานะของตน ผูบ้ริหา ะเหมาะสมกบับทบาท
ภาวะผูน้าํ และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน

๕.๑.๓ การเปรียบเทยีบภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ
๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัหลกัสังคห
วตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๑. ปัจจัยด้านเพศ การศึกษาเปรียบเทียบ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ
ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี ระดบั ๐.๐๕

๒. ปัจจัยด้านอายุ การศึกษาเปรียบเทียบ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอายุ
ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ แตกต่างกนั ๐.๐๕

๓. ปัจจัยด้านระดับการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบ ภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จาํแนก
ตามวุฒิการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ๐.๐๕

๔. ปัจจัยด้านประสบการณ์การทํางาน การศึกษาเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลกัหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี

๐.๐๕
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๕. ปัจจัยด้านตําแหน่ง การศึกษาเปรียบเทียบ ภาวะผูน้ําของ
ผูบ้ริหารการศึกษาตามหลกัหลกัสังคหวตัถุ ๔ โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
จาํแนกตามตาํแหน่งของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ๐.๐๕

๕.๑.๔ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคห
วตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๑. ด้านทาน ผูบ้ริหารควร สร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบติังานต่างๆ
ผูบ้ริหารควรมองเห็นความสําคญัของการสร้างขวญัและกาํลังใจให้แก่บุคลากรด้านสวสัดิการ
รางวลั คาํชมเชย ให้ผู ้ปฏิบัติงาน

๒. ด้านปิยวาจา
ต่างๆแก่บุคลากร ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์และพูดไปในทางสร้างสรรค์
เกียรติผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ

๓. ด้านอตัถจริยา
การทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความก

๔. ด้านสมานัตตตา ผูบ้ริหารควรปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย วางตนเป็นกลางในการ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรปฏิบติัมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยติุธรรม เท่าเทียมกนัเสมอ

๕.๒ อภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษา “ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลกั

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” ผูศึ้กษา
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัหลกัสังคหวตัถุ ๔

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
จากผลการศึกษาโดยภาพรวม พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมาก มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก คือ
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การบริหารสถานศึกษาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล และยงัช่วยให้

๔ ๔ ดา้น
อยา่งมีภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารไดแ้ก่

๑. ด้านทาน ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดา้นทาน โดยภาพรวม มีภาวะผูน้าํอยู่ในระดบั
มาก ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารรู้จกัใหค้วามช่วยเหลือและแบ่งปันแก่บุคลากรใน

บุคลากรไดรั้บการ
ผู ้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรับปรุงวิธีทํางาน ให้มี

ประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ผูบ้ริหารได้ให้แรงจูงใจต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากรเสมอ และ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารสร้างขวญัและกาํลงัใจ
ใหแ้ก่บุคลากรเสมอ โปร่งใส ผลการศึกษาของ พระสมสุก  ติสฺสวํโส ( มโนธรรม )

"การบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ โรงเรียนมธัยมศึกษา เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ๑.การบริหารบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔

๔ ด้าน ด้านทาน อยู่ในระดับมาก ควรให้มีการติดตามการทาํงาน และ
สนับสนุนกิจกรรม จัดสรรงบประมาณ สวสัดิการเป็นไปอย่างเหมาะ
ปฏิบติังาน อนัก่อเกิดให้เกิดความสําเร็จในองค์กรและความกา้วหน้าในการบริหารบุคลากร เป็น
การใชห้ลกัทานเขา้กบัการบริหารบุคลากรอยา่งมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง

๒. ด้านปิยวาจา ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดา้นปิยวาจา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มี
ความพึงพอใจในระดบัมาก มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ

เสมอในกา
ปฏิบติังานดว้ยความยนิดีเสมอ ผูบ้ริหารไม่ใชค้าํพดูส่อเสียดทาํใหผู้ใ้หบ้งัคบับญัชาทุกขใ์จ ผูบ้ริหาร

มี
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ

พระมหาชัยณรงค์ ญาณกิตติ (ลําไธสง) ได้
“ภาวะผูน้าํดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคห

วตัถุ ๔ “โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นปิยวาจา การพูดไพเราะ บุคลากรมี ภาวะผูน้าํดา้นมนุษย์
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สัมพนัธ์ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ด้านปิยวาจาในขอ้การไม่แสดงออกอาการไม่พอใจหรือพูดจาไม่
ามคิดเห็น

วา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษามีภาวะผูน้าํดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ดา้นปิยวาจา
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สาริยา มัยโภคา
“ รบริหารงานของ
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา” พบว่า บุคลากรโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นต่อพฤติ
กรรมการบริหารงานของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้การพฒันาตนเองให้
สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมยัมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากสูงสุด ด้านการครองงาน พบว่า
บุคลากรโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา ดา้นการครองงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเป็นรายขอ้ พบวา่ บุคลากรโรงเรียนชุมพร
บริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา พบวา่ขอ้การ

วาจาสุภาพ เหมาะกบักาลเทศะ
ให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือและแกปั้ญหาแก่ผูม้าติดต่องานดว้ยอธัยาศยัดี รู้จกัหา รู้จกัใช้และรักษา

คือ พฒันาระบบงานให้ทนัสมยั สะดวก
รวดเร็วในการทาํงาน

๓. ด้านอัตถจริยา ผลการศึกษา พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดา้นอตัถจริยา อยูใ่นระดบัมาก มีความพึงพอใจ
ใน ระดับมาก มีความคิดเห็น ผูบ้ริหารช่วยเหลือ

ผลสําเร็จในการปฏิบติังานเสมอ
ปัญหา ผูบ้ริหารส่งเสริมในดา้นการจดัอบรมให้เกิดความรู้และเสริมความชาํนาญในงานดา้นต่างๆ
เช่น กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ในการรักษาระเบียบวินยั โดยไม่มี

จะช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเสมอภาค ผูบ้ริหารสนบั
ความสามารถและความเหมาะสมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกปี และ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

คือ สุ
พชิญ์ชญา ศิริวณชิวฒัน์ ไดท้าํการศึกษาเ “
ในเข
บริหารโรงเรียนดีเด่น ดา้นการศึกษาดีเด่น และดา้นคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” พบวา่ ดา้นบริหาร
โรงเรียนดีเด่น ดา้นการศึกษาดีเด่น และดา้นคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก
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๔.๗.๖ ส่วนแนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนดีเด่น พบว่า ผูบ้ริหารและ

ประโยชน์ต่อการรักษาธรรมชาติแ

ความรู้ความสามารถมาบรรยายอบรมบุคลากรครู และนกัเรียนควรเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนตาม
ดีกบัผูน้าํของชุมชน

๔. ด้านสมานัตตตา ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดา้นสมานตัตตา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารมากเป็นอนัดบัมาก สุด คือ ผูบ้ริหารได้วางตนอย่างเหมาะสมกบั

ผูบ้ริหารปฏิบติัตนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแบบเป็นกนัเอง
ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเหมาะสมแก่ฐานะของตน ผูบ้ริหารปฏิบติัตน

เหมาะสมกบับทบาทภาวะผูน้าํ และ มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
คือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน พระ

ครูนวการสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร) “การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเส
สะเวชวทิยา สาํนกัเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยใชห้ลกัสังควตัถุ ๔” มีกลุ่มตั
ในการศึกษา เป็นครูโรงเรียนเสสะเวชวิทยา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จาํนวน ๑๐๘ คน

๐.๙๙๔๐ วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ผลการศึกษา พบว่า ด้าน
สมานตัตา อยูใ่นระดบัมาก ดา้นอตัถะจริยา ปิยวาจา และทาน อยู่ในระดบัมาก ดา้นทาน ผูบ้ริหาร
ควร เสียสละผลประโยชน์ส่วนต ผูบ้ริหารควร
เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างของแต่ละบุคคล ดา้นอตัถะจริยา ผูบ้ ริหารควร

ตตา ผูบ้ริหารควร

๔ พระ
มหาธฤติ  วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ได้ศึก “การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร” พบวา่ มีการนาํหลกัธรรมทาง

๔ หมวดธรรม ดงักล่าวของโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากทุกด้าน
การศึกษาของพระมหารุ่งโรจน์  ธมฺมฏฺเมธี ( ศิริพันธ์) “หลกัภาวะผูน้าํใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” จากผลการศึกษา
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สําหรับผูน้าํและผูบ้ริหารทุกระดบัและเป็นกลไกให้การบริหารงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ และ

หลกัธรรมในการบริหารงาน ส่วนหลกัธรรมสาํหรับผูน้าํในพระไตรปิฎก ไดแ้ก่ หลกัราชสังคหวตัถุ
หลกัพรหมวหิารธรรม หลกัสาราณียธรรม ทศพิธราชธรรม หลกัคติธรรมหลกัอธิปไตยและสัปปุริส

๕.๒.๑ การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้ นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ตามหลกัหลกัสังคหวตัถุ ๔ โรงเรียน
มธัยมศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ๐.๐๕

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ อาย ุประสบการณ์การทาํงาน มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ตาม
หลกัหลกัสังคหวตัถุ ๔ โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั ๐.๐๕

ผลการศึกษาแนวทางพฒันาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารการศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบวา่ มีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารการศึกษา ตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔ โรงเรียนมธัยมศึกษาอยู่ในระดบัมากทุกด้
ขวญัและกาํลงัใจให้แก่บุคลากรดา้นสวสัดิการต่างๆ รางวลั คาํชมเชย ให้ผูป้ฏิบติังาน ดา้นปิยวาจา
ผูบ้ริหารควร ควร
ควบคุมวุฒิทางอารมณ์และพูดไปในทางสร้างสรรค์ ดว้ยท่า
เสมอ ด้านอตัถจริยา ผูบ้ริหาร
และกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความกระตือรือร้นหากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เคียงขา้ง วางตนเหมาะสมกบัฐานะของตนทุก

ดา้นสมานตัตตา ผูบ้ริหารควร
ปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยุติธรรม เท่า
เทียมกนัเสมอ
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะวจัิยเชิงนโยบาย
๑. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีนโยบายการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่บุคลากร เช่นการให้

สวสัดิการ การมอบรางวลั ระงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

๒. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการใช้
สุภาพอ่อนโยน
ประสิทธิภาพ

๓. ผูบ้ริหารด้านหลักอตัถจริยา ควรมีนโยบายในการสร้างมนุ
บริหาร

๔. ผูบ้ริหารดา้นสมานตัตตา ควรมีนโยบายในการปฏิบติัตนงานอย่างเสมอตน้เสมอ
ปลาย
หน่วยงานมีความยติุธรรมในการปฏิบติังานอยา่งมีความสุข

๕.๓.๒ ต่อไป

๑. ควรศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นการสร้างเสริมขวญัและ
กาํลงัใจแก่บุคลากร ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

๒. ควรศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นความสามคัคีในองค์กร
ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

๓. ควรศึกษางานหลกัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้น
การสร้างความสามคัคีในองคก์รตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

๔.
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก



บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย :
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับประชาชน .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕.

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ :

(๑) หนังสือ :
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ,

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั,๒๕๔๓.
กิติมา ปรีดีดิลก. การบริหา .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์กัษร

พฒัน์, ๒๕๔๒.
แก้วเวียง นาํนาผล .

ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในการทํางาน . วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาล ัย
มหาสารคาม,๒๕๕๐.

ชาญชยั อาจินสมาจาร,ภาวะผู้นําการบริหาร , กรุงเทพมหานคร:
วชิาการ.

ไชย ณ พล . . กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพปั์ญญาภิรมย.์
ณภทัรพร. ลกัษณะภาวะผู้นํา. research.crma.ac.th//index.php. ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙.
ธงชยั  สันติวงษ์. การบริหารงานบุคคล. ๑๐. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช,

๒๕๔๒.
------------การบริหารงานบุคคล. ๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๔๐.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ.การวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ.กรุงเทพมหานคร : บิสซิเสนอาร์แอนด์ดี
, ๒๕๔๒.

บรรยงค์ โตจินดา. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๔๓.
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.โนเอล เอ็ม. กลไกสร้างภาวะผู้ นํา. ทรงวิทย ์เขมเศรษฐ์ แปล. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี,
๒๕๔๒.

ธวชั บุณยมณี. . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๐.
เนตรนภา ห่างภยั.ความหมายของภาวะผูน้าํ. : http://www.rin.ac.th/article. ๑๘ กุมภาพนัธ์

๒๕๕๖.
ประพนัธ์ ผาสุกยืด. ทางเลือกทางลอด. กรุงเทพมหานคร :

, ๒๕๔๑.
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฏก.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ธรรมสภา, ๒๕๓๔.
--------------พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,๒๕๔๙.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตุโต ). ความสุขทุกแง่มุม. ๗ กรุงเทพมหานคร :

สาํนกัพิมพผ์ลิธมั ในเครือ บริษทัเพท็แอนดโ์ฮม จาํกดั, ๒๕๕๔.
พระราชญาณวสิิฐ(เสริมชยั ชยมงฺคโล). หลกัธรรมมาภิบาลและประมุขศิลป์.โรงพิมพม์งคล

, ๒๕๔๘.
พุทธทาสภิกขุ.บริหารธุรกจิแบบพุทธ.กรุงเทพมหานคร : อตมัมโย.มปป,๒๕๕๐.
พระภาวนาวิสุทธิคุณ.(เสริมชยั ชยมงคโล). .

www.dhammakaya.๑๗ กนัยายน ๒๕๕๔.
พระมหาหรรษา ธมมหาโส,ผศ.ดร.สัมมาวาจา “พูดดี ดูดี สังคมดี”.สํานกัพิมพ์ : โรงพิมพ์ ๒๑

, ๒๕๕๔.
กรมวิชาการ. พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ( ๒ )

พ.ศ.๒๕๔๕.
พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม). กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ ๒๐, ๒๕๕๔.
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช .นโยบายและการวางแ ๑ – ๕, โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๙ .
มุกดา สุนทรรัตน์ . การสร้างคนไปสู่ผู้นําขององค์กรในอนาคต การบริหารคน กรุงเทพมหานคร:

บริษทั ด่านสุทธาการพิมพ ์จาํกดั, ๒๕๔๗.
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มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช . การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน . นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๐.

มลัลิกา ตน้สอน.พฤติกรรมองค์กร กรุงเทพมหานคร: บริษทั ด่านสุทธาการพิมพ ์จาํกดั, ๒๕๔๔.
วิภาดา คุปตานนท์ . การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพม์หาวิทยาลยัรังสิต,

๒๕๔๔.
ส่งศรี ชมพูวงศ์ . . ๕ . นครศรีธรรมราช : ฝ่ายเอกสาร

ตาํรา สาํนกัส่งเสริมวชิาการ สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช, ๒๕๓๘.
สมยศ นาวกีาร. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ.กรุงเทพมหานคร: ผูจ้ดัการ, ๒๕๔๐ .
สร้อยตระกูล ( ติวยานนท์ ) อรรถมานะ . พฤติกรรมองค์การ ทฤษฏีและการประยุกต์ .

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑.
วิศาลาภรณ์.. “ภาวะผูน้าํ.” ใน ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

๑-๕. นนทบุรี : มหาวทิยาลยั สุโขทยั  ธรรมาธิราช, ๒๕๓๘.
ไสว มาลาทอง . คู่มือการดําเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน . กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, ๒๕๕๒.
อุทยั  หิรัญโต. หลกัการบริหารบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๒๓.

(๒) วทิยานิพนธ์ :
นนัทวรรณ อิสรานุวฒัน์ชยั. " ศึกษาจากหลกัพุทธธรรม.".

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐.

พชัรินทร์ ศรีสุวพนัธ์. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ๔ ๑
การศึกษา กรุงเทพมหาวทิยาลยัศรีครินทรวโิรฒ, ๒๕๕๑.

พระสมสุก  ติสฺสวโํส (มโนธรรม) ศึกษาการบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ปริญญาพุทธศาตรมหาบณัฑิต

, บณัฑิตวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๕.
ผะดากุล ปนลายนาค. “ ”.

ปริญญานิพนธ์ กศ.ม การบริหารการศึกษา.บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวโิรฒ, ๒๕๔๔.
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พระครูนวการสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร). การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา
สํานักเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักสังควัตถุ ๔: วิทยานิพนธ์

พุทธ ศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, ๒๕๕๔.

พระมหาชยัณรงค ์ญาณกิตติ (ลาํไธสง). "ภาวะผู้นําด้านสัมพนัธ์ของผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษา
ตาม หลัก สังค หว ัตถุ ๔" ว ิทย านิพนธ์พ ุทธ ศาส ตรมหา บณัฑิต . บ ณัฑิต
วิทยาลยั : มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓

พระมหาธฤติ วโิรจโน (รุ่งชยัวิฑูร). การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
โรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร .วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

มหาบณัฑิต : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒.
พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺเมธี (ศิริพนัธ์). "การศึกษาวิเคราะห์หลกัภาวะผูน้าํในพระพุทธศาสนาเถร

วาท". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลง กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑.

สาริยา มัยโคภา .
กรรมการบริหารงานของผู้อํานวยการสถานศึกษา . ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต .

สาขาวชิา การบริหารศึกษา . มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๑.
สุพิชญ์ชญา ศิริวณิชวฒัน์ .ความ

บริหารโรงเรียนดีเด่นด้านการศึกษาดีเด่น และด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น .
ปริญญา พุทธศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บณัฑิตวิทยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓.

(๓) บทความออนไลน์ :

๒. ภาษาองักฤษ :
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ศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร

ผูบ้ริหาร โรงเรียนมธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

โดยละเอียดและโปรดตอบคาํถาม

หน่วยงาน และประเทศชาติสืบต่อไป
๓

๑
๒ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตาม

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๓

มธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
การตอบแบบสอบถาม

นางสาวพิณญบุ์หงา  แสงศรีธรรมะกลู
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา หลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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๑. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
องหมาย ลงในช่อง

๑. เพศ
๑) ชาย ๒) หญิง

๒. อายุ
๑) ๓๑ปี ๒) ๓๑ – ๔๐ปี
๓) ๔๑ – ๕๐ ปี ๔) ๕๑

๓. ระดับการศึกษา
๑) ๒) ปริญญาตรี ๓) ปริญญาโท

๔. ประสบการณ์ในการทาํงาน
๑) ๖ ปี ๒) ๖ – ๑๐ ปี
๓) ๑๑ – ๒๐ ปี ๔) ๒๑

๕. ตําแหน่ง
๑) ผูอ้าํนวยการ ๒) รองผูอ้าํนวยการ
๓) หวัหนา้กลุ่มสาระ ๔) ครูผูส้อน
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๒.
๔ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร

๕
๔ หมายถึง    เห็นดว้ย
๓ หมายถึง    เห็นดว้ยปานกลาง
๒ หมายถึง    เห็นดว้ยนอ้ย
๑

ข้อ ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ระดับความคิดเห็น
๕ ๒ ๓ ๒ ๑

ด้านทาน คือ
๑ ผูบ้ริหารรู้จกัให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันแก่บุคล

ภาค
๒ ผูบ้ริหารจดัใหมี้และส่งเสริมบุคลากรในดา้นสวสัดิการ
๓
๔ ผูบ้ริหารไดใ้หแ้รงจูงใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรเสมอ
๕ ผู้บ ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรับปรุงวิ ธีทํางาน ให้ มี

ประสิทธิภาพอยา่งยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์
๖ ผูบ้ริหารสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากรเสมอ
ด้านปิยวาจา โยน
๗ ผูบ้ริหารใช้ ะอ่อนโยน ทาํให ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึงพอใจ

๘
และอ่อนโยน

๙
๑๐ สบความสําเร็จในการ

ปฏิบติังานดว้ยความยนิดีเสมอ
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ข้อ ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ ระดับความคิดเห็น
๕ ๒ ๓ ๒ ๑

ด้านทาน คือ
๑๑

๑๒ ผูบ้ริหารไม่ใชค้าํพดูส่อเสียดทาํใหผู้ใ้หบ้งัคบับญัชาทุกขใ์จ
ด้านอตัถจริยา
๑๓ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง ในการรักษาระเบียบวินยั โดยไม่มี

เสมอ
๑๔

ปัญหา
๑๕ ใตบ้งัคบับญัชาขอความช่วยเหลือ
๑๖ ผูบ้ริหารช่วยเหลือครอบครัวของผูใ้ต้บังคับบัญชาต่างๆเช่นงาน

ฌาปนกิจ เป็นตน้
๑๗
๑๘ ผูบ้ริหารส่งเสริมในด้านการจดัอบรมให้เกิดความรู้และเสริมความ

ชาํนาญในงานดา้นต่างๆ เช่น กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นตน้
๑๙ มอบรางวลัใหแ้ก่ เสมอ
๒๐

และความเหมาะสมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกปี
ด้านสมานัตตตา คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
๒๑ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน
๒๒ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเหมาะสมแก่ฐานะของตน
๒๓

ผูน้าํ
๒๔ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแบบเป็นกันเอง อยา่งไม่ถือตวั

๒๕ ผูบ้ริหารได้วางตนอย่างเหมาะสมกบับุคลากรตามสถานการณ์และ
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๓. ตามหลักสังคหวตัถุ
๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๑. ด้านทาน คือ การให้ กา ผูบ้ริหารควรทาํอย่างไรในการบริหาร
โรงเรียน
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๒. ดว้ยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย

ผูบ้ริหารควรทาํอยา่งไรในการบริหารโรงเรียน
............................................................................................................................. ..................

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

.............................................................................................................................................................
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๓. ผูบ้ริหารควรทาํอยา่งไรในการ
บริหารโรงเรียน
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............................................................................................................................. ................................
....................................................
๔. ดา้นสมานตัตตา คือ การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง สร้างความเป็นภาวะผูน้าํเสมอตน้เสมอปลาย
ผูบ้ริหารควรทาํอยา่งไร บริหารโรงเรียน
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ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นางสาวพิณญบุ์หงา แสงศรีธรรมะกลู
คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

บทคดัย่อ

กา รศึ กษ า “ ก ารศึก ษ าภาวะผู ้นําข อง ผู ้บ ริหา รตา มหลัก สั ง ค หวัตถุ ๔
โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์ ศึกษาภาวะผูน้ําของ
ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ภา วะ ผู ้นํา ข อง ผู ้บ ริหา รโรง เ รีย นมัธ ย ม ศึ ก ษ า ตา ม หลัก สั ง ค หวัต ถุ ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) ๑๔๘

เท่ากบั ๐.๘๒๖ วิเคราะห์ขอ้มูล ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่า (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)

ผลการศึกษา

๑) การศึกษาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวตัถ ๔เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ป็นรายดา้น ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ๔ ดา้นสมานตัต

๒)
ผูบ้ริหารด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และตาํแหน่งมีต่อภาวะผูน้ําของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

๓) ดา้นทาน ผูบ้ริหารควรสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่
บุคลากร ดา้นสวสัดิการต่างๆ รางวลั คาํชมเชยให้ผูป้ฏิบติังานดว้ยความจริงใจ ช่วยเหลือ จดัสรร

อย่างเหมาะสม ต่อการปฏิบติังานเสมอด้านปิยวาจา
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ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์และพูดไปในทางสร้างสรรค์ เ กียรติ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ ดา้นอตัถจริยา
สนับสนุนการทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความกระตือรือร้น หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีปัญหา

และควร

และดา้นการใช้หลกัสมานัตตตา ผูบ้ริหารควรปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย วางตนเป็นกลางใน

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรปฏิบติัมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยติุธรรม เท่าเทียมกนัเสมอ

ABSTRACT

The purposes of this research were to Leadership of Administrators in Accordance with
Sympathy (Sangahavatthu IV) Secondary Schools, KlongToey, District Bangkok. To compare the
executive leadership of Administrators Accordance with Sympathy (Sangahavatthu IV)
Secondary Schools, Klongtoey , District Bangkok. To study the way to develop the leadership of
Administrators in Accordance with Sympathy (Sangahavatthu IV) Secondary Schools, Klongtoey
District Bangkok by the Survey Research for administrators and dteachers, The samples group
consisted of 148. The reliability analysis was 0.826. The research tool was a questionnaire and
data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, test (t-test), and one-way
analysis of variance (One way ANOVA).

The research found that as follows:

1. The Leadership of Administrators Accordance with Sympathy (Sangahavatthu IV)
Secondary Schools , Klong Toey, District Bangkok at the overall was high level. There were
composed from the most to the least as follows : kindly speech (Piyãvãcã),giving(Dãnã), equality
in impartiality(Sãmãnãttãtã) and life of service (Atthãcãriyã).

2.The comparison of the general administration and teachers’ opinion on the executive
leadership of the gender, age, level of education,working experience and position of the
leadership of the school administration and there was a statistically significant difference.

3. Suggested that the study: 1) Giving (Dãnã) : Administrators should give a morale
among staff, welfare and won praise for their work sincerely support materials provisioning tools
facilitate appropriate. 2) Kindly speech (Piyãvãcã): Administrators should use a polite and gentle



๓

words to clarify matters of personnel policy, emotional maturity to control and say in a
constructive way, courteous manner and someone always be subordinate. 3) life of service
(Atthãcãriyã): Administrators should establish good interpersonal cooperation and help support
the work and activities with enthusiasm. If a subordinate has a problem should help, behave as
appropriate for their situation and should be a part of and benefit to the community and nation. 4)
equality in impartiality(Sãmãnãttãtã) : Administrators should have consistently, non - alignment
in the previous administration, Assignments, disciplinary rules show courtesy towards
subordinates and  should be transparent, fair, equitable standard as all time.

บทนํา

การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
( ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ “

มสามารถในการประกอบ
๑
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(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, ๒๕๔๓), หนา้ ๑.
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FERRY INTERNATIONAL งเป็นบริษทัคน้หาผูบ้ริหารไดส้ํารวจความตอ้งการ ขององคก์ารจาก

องค์การใดการกระทาํของผูน้าํเป็นการกาํหนดอตัราการ กระทาํพฤติกรรมดังกล่าวได้รับความ

ทกัษะและคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํองคก์าร๓
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ในการ

๔
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ความอบอุ่นน่าอยู่ถา้หากว่าทุกคนในสังคม สามารถนาํหลกัธรรมทางศาสนา และมาใช้ในการ

๒ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน, (นนทบุรี: โรงพิมพ์
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๓ ดร. ชาญชยั อาจินสมาจาร , ภาวะผู้นําการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร:
วชิาการ), หนา้ ๓๗.

๔ ไชย ณ พล , , (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพปั์ญญาภิรมย)์,
หนา้ ๗๕.



๕

ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องพร้อมด้วยคุณสมบติั คือ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะมี
คุณธรรมและลกัษณะ

ผูน้าํทางการศึกษาจึงควรมี ๔

รปฏิบติังาน

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุเทพมหานคร
บุคลากร  และเป็นแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ คุณภาพ

เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหรือพฒันาการบริหารงานดา้นต่างๆในสถานศึกษา สามารถ
ประยุกต์กบัหลกัธรรม การอยู่ร่วมกนัในองค์การอย่างสงบสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารอง

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
๑ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๒ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัสังคหวัตถุ ๔

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๓ การพัฒนาภาวะผู ้นําของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม

หลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วธีิการดําเนินการวจัิย

ประกอบดว้ย ๔ ดา้น คือ

๑.ทาน หมายถึง การให้ การแบ่งปัน



๖

๒. ปิยวาจา สุภาพอ่อนโยน
เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับกาลเทศะ และ

บทบาทภาวะผูน้าํ ขององคก์รทางการศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๓. อัตถจริยา

เป็นแบบอย่างดา้นระเบียบวินัย าวะผูน้าํขององค์กรทาง
การศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๔. สมานัตตตา และการวางตน
ให้เหมาะสมแก่ฐานะ สามารถนาํไปใช้บ
องคก์รทางการศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษามธัยมศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๕ จาํนวน ๒ ๒๔๐ คน (Stratified Random
Sampling) โดยสุ่มตวัอย่างตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and  Morgan๕ ได้
จาํนวน ๑๔๘ คน

สรุปผลการศึกษา
๑ ผลการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศหญิง มีจาํนวนมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐ และ ๒๓.๐ อาย ุพบวา่ มีอา
กวา่ ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๕ และอายุ ๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ ระดบัการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑ สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ บปริญญา
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ ประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ กวา่ ๖ ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๕๒.๐ มีประสบการณ์ทาํงาน ๖ – ๑๐ ปี คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๑ ประสบการณ์ในการทาํงาน ๒๑

คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และประสบการณ์ในการทาํงาน ๑๑– ๒๐ ปี คิดเป็น ร้อยละ ๗.๔
ตาํแหน่ง พบว่า เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘
ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ ตามลาํดบั

๕ส่งศรี ชมพวูงศ,์ , ๕, (นครศรีธรรมราช : ฝ่ายเอกสาร
ตาํรา สาํนกัส่งเสริมวชิาการ สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๔๒.



๗

๒ ผลการศึกษา ตามหลกั
สังคหวตัถุ ๔ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๑. ด้านทาน พบว่า โดยภาพรวม มีภาวะผูน้าํอยู่ในระดบัมาก มีความคิดเห็น บ
คือ

และ มีความคิดเห็น
คือ ผูบ้ริหารสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่บุคลากร

เสมอ
๒. ด้านปิยวาจา พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีความคิดเห็น

ของผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหาร าวต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารใช้
อ่อนโยน และมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ

สุภาพและอ่อนโยน
๓. ด้านอตัถจริยา พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก มีความคิดเห็น หาร

มาก คือ ผูบ้ริหารช่วยเหลือครอบครัวของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่างๆเช่นงานฌาปนกิจ เป็นตน้ และ
มีภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร คือ
ความช่วยเหลือ

๔. ด้านสมานัตตตา พบวา่ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหาร สุด คือ ผูบ้ริหารไดว้างตนอยา่งเหมาะสมกบับุคลากรตามสถานการณ์

และมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอ
ปลาย กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน

๓ ผลการเปรียบเทยีบภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ๔
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๑. ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านตําแหน่ง การศึกษาเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามหลกัหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
๐.๐๕

๒. ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านประสบการณ์การทํางาน การศึกษาเปรียบเทียบความ
ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลกัหลักสังคหวตัถุ ๔ เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ แตกต่างกนั
ระดบั ๐.๐๕



๘

๔ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้ นําของผู้ บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร

๑. ด้านทาน ผูบ้ริหารควร สร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบติังานต่างๆ

๒. ด้านปิยวาจา บายใน

ใหเ้กียรติผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ
๓. ด้านอตัถจริยา

การทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความกระตือรือร้น วางตนเหมาะสมกับฐานะของตนทุก

สังคม ประเทศชาติเสมอ
๔. ด้านสมานัตตตา ผูบ้ริหารควรปฏิบติัตนเสมอตน้เสมอปลาย วางตนเป็นกลางในการ

กฎระเบียบวินัย ตลอดถึงการแสดง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรปฏิบติัมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยติุธรรม เท่าเทียมกนัเสมอ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะวจัิยเชิงนโยบาย

๑. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีนโยบายการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่บุคลากร เช่นการให้
สวสัดิการ การมอบรางวลั การงาน ให้เหมาะสมกับภาระงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

๒. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการใช้
ขวญัและกาํลังใจให้เหมาะสมแก่ผูใ้ต้บงัคับบญัชาในการปฏิบติังานอย่างมี

ประสิทธิภาพ
๓. ผู ้บริหารด้านหลักอัตถจริยา ควรมีนโยบายในการ

บริหาร
๔. ผูบ้ริหารดา้นสมานตัตตา ควรมีนโยบายในการปฏิบติัตนงานอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาและองคก์รในหน่วยงานมี
ความยติุธรรมในการปฏิบติังานอยา่งมีความสุข



๙

๑. ควรศึกษาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ด้านการสร้างเสริมขวญัและ
กาํลงัใจแก่บุคลากร ตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

๒. ควรศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นความสามคัคีในองคก์ร ตาม
หลกัสังคหวตัถุ ๔

๓. ควรศึกษางานหลกัการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร โรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นการ
สร้างความสามคัคีในองคก์รตามหลกัสังคหวตัถุ ๔

๔.
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก

เอกสารอ้างองิ
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด ,
๒๕๔๓), หนา้ ๑.

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน, (นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๐) หนา้ ๗-๘.

ดร. ชาญชยั อาจินสมาจาร , ภาวะผู้ นําการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร:
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ), หนา้ ๓๗.

ไชย ณ พล , , (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพปั์ญญา
ภิรมย)์, หนา้ ๗๕.

ส่งศรี ชมพูวงศ์, , ๕, (นครศรีธรรมราช : ฝ่าย
เอกสารตาํรา สาํนกัส่งเสริมวชิาการ สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๔๒.


