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ประกาศคุณูปการ 
  
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความเมตตานุเคราะห์จากบุคคล
หลายฝ่ายที่ไดช่้วยเหลือในคร้ังน้ี ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั สถาบนัที่ประสิทธ์ิ
ประสาทความรู้การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ผูว้ิจยัมีความซาบซ้ึงใน
พระคุณของทุกท่านเป็นอยา่งสูงยิง่ จึงขอน ามากล่าวดงัต่อไปน้ี 
 ขอบคุณพระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั และพระปริยติัสารเวที, ดร. พร้อมทั้งคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ไดป้ระสิทธ์ิประสาท 
วชิาความรู้ระดบัมหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 ขอบคุณพระมหาฉัตรชยั สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ
คณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ที่ไดใ้หค้  าแนะน า ช้ีแจง การจดัท าวทิยานิพนธใ์หก้ระชบัขึ้นในคร้ังน้ี 
 ขอบคุณ ดร. ขตัติยา ดว้งส าราญ อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน า 
แกไ้ข เพิม่เติมเน้ือหา จนวทิยานิพนธเ์ล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี  
 ขอบคุณเจา้หนา้ที่ของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัทุกท่าน ที่อ  านวย 
ความสะดวกดว้ยดีเสมอมา และแนะแนวการพมิพรู์ปแบบของวทิยานิพนธใ์หถู้กตอ้งตามมาตรฐาน 
จนส าเร็จลงดว้ยดี ตลอดเพือ่นนกัศึกษาทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลงัใหเ้สมอมา  
  สุดท้ายน้ี ผูว้ิจัย ขอขอบพระคุณ บิดามารดา และญาติมิตรทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การ
สนบัสนุน และเป็นก าลงัใจเสมอมา อุปัชฌาย ์อาจารยท์ุกท่าน ตลอดจนผูท่ี้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุณงามความดี บารมีแห่งธรรม 
จงปกป้องคุม้ครองผูมี้พระคุณทุก ๆ ท่านให้มีความสุข สมหวงัในส่ิงที่ปรารถนา มีปัญญารู้แจง้ตลอด
ดว้ยเทอญ 
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ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านักเรียน

สถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส านักสถานศึกษา 

พระปริยตัิธรรมแผนกธรรมจงัหวดันครปฐม 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม และ 3) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านกัเรียนสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม จงัหวดั
นครปฐม กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ผูใ้ห้
ขอ้มูล โรงเรียนละ 3 คนประกอบดว้ย ไดแ้ก่ เจา้ส านักเรียน อาจารยใ์หญ่ และครูสอน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั้งส้ิน จ  านวน 407 รูป เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดั

นครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการ
กระตุน้เชาวปั์ญญา รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
ไดแ้ก่ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ตามล าดบั 

2. ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย พบวา่ ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนับถือ รองลงมา ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ รองลงมา ดา้นความรับผิดชอบ 
และดา้นที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน ตามล าดบั 



 

 

ค 

3. ระดับภาวะผู ้น าของผู ้บริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม  แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
ในส านกัสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.01 
โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการสร้างบารมีที่ระดบั 0.01 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ระดับ 0.01 ด้านการกระตุน้เชาวปั์ญญาที่ระดับ 0.01 และด้านการ
ค านึงถึงปัจเจกบุคคล ที่ระดบั 0.01    
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The objectives of this research were: 1) to study leadership of the administrators of the 
monastic schools of  Phrapariyattidhamma in Nakhon Pathom Province, 2) to study the motivation  of 
the teachers’ performances at the schools as mentioned, and 3) to study the leadership of the 
administrators affecting the motivation of teachers’ performances at the so-said schools. The 
population used in this research consisted of 420 administrators of 140 monastic schools located in 7 
districts of Nakhon Pathom Province. The instrument implemented in the study was the five-rating 
scale questionnaire with the reliability of  0.97. The data derived were analyzed by the statistic devices, 
namely, Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation (S.D.) and the stepwise multiple 
regression.  

Research findings were as follows :  
1. The leadership of the administrators of the monastic schools of Phrapariyattidhamma in 

Nakhon Pathom Province, in an overall aspect, was found to be at the ‘Much’ level. Ranking from the 
top down to the bottom of the scale, the aspect of inspiration creation was found to stand at the apex, 
followed by those of intelligence motivation, idealistic actualization of power and awareness of 
individual difference, respectively. 

2. The motivation of teachers’ performances, in an overall aspect, was found to be at the 
‘Much’ level. Ranking from the top down to the bottom of the scale, the aspect of intelligence creation 
was found to be at the leading position, followed by those of recognition and respect, job description, 
responsibility, and promotion, respectively. 
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3. The leadership of administrators affecting the motivation of teachers’ performances at 
those monastic schools, as a whole, was found to maintain a high degree of correlation with a 
statistical significance of .01. In the individual aspects, the items that displayed the positive correlation 
with a statistical significance of .01 were those of idealistic actualization of power, inspiration creation, 
intelligence motivation and awareness of individual differences.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษาพระพทุธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี ที่เรียกว่า 

การศึกษาพระปริยตัิธรรม  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ไดย้ากส าหรับภิกษุสามเณรทัว่ไป จึงปรากฏว่า ภิกษุ
สามเณรที่มีความรู้ในพระธรรมวนิยัอยา่งทัว่ถึงมีจ  านวนนอ้ย เป็นเหตุใหส้งัฆมณฑลขาดแคลนภิกษุ
ผูมี้ความรู้ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในดา้นการศึกษา การปกครอง และการ
แนะน าสั่งสอนประชาชน ดงันั้น สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงไดท้รง
พระด าริวธีิการเล่าเรียนพระธรรมวนิยัในภาษาไทยขึ้น ส าหรับสอนภิกษุ สามเณรวดับวรนิเวศวิหาร
เป็นคร้ังแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวดับวรนิเวศวิหารเม่ือ พ.ศ. 2435 เป็นตน้มา โดยทรง
ก าหนดหลกัสูตรการสอนใหภิ้กษุสามเณรไดเ้รียนรู้พระพทุธศาสนา ทั้งดา้นหลกัธรรม พุทธประวตัิ 
และพระวนิัย ตลอดถึงหัดแต่งแกก้ระทูธ้รรม เม่ือทรงเห็นว่า การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็น
ภาษาไทยดงัน้ีไดผ้ล ท าใหภิ้กษุสามเณรมีความรู้กวา้งขวางขึ้น เพราะเรียนรู้ไดไ้ม่ยาก จึงทรงด าริที่
จะขยายแนวทางน้ีไปยงัภิกษุสามเณรทัว่ไปดว้ย เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2454 และโปรดให้จดัการ
สอบในส่วนกลางขึ้นเป็นคร้ังแรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกนั โดยใชว้ดับวรนิเวศวิหาร วดัมหาธาตุ 
และวดัเบญจมบพติร เป็นสถานที่สอบ การสอบคร้ังแรกน้ี มี 3 วชิา คือ ธรรมวภิาคในนวโกวาท แต่ง
ความแกก้ระทูธ้รรม และแปลภาษามคธเฉพาะทอ้งนิทานในอรรถกถาธรรมบท  พ.ศ. 2455 ทรง
ปรับปรุงหลกัสูตรองคน์กัธรรมใหเ้หมาะสมส าหรับภิกษุสามเณรทัว่ไปจะเรียนรู้ไดก้วา้งขวางยิง่ขึ้น 

โดยแบ่งหลกัสูตรเป็น 2 อยา่ง คือ อยา่งสามญั เรียนวิชาธรรมวิภาค พุทธประวตัิ และเรียงความแก้
กระทูธ้รรม และอยา่งวสิามญั เพิม่แปลอรรถกถาธรรมบทมีแกอ้รรถ บาลีไวยากรณ์และสมัพนัธแ์ละ
วินัยบญัญติัที่ตอ้งสอบทั้งผูท้ี่เรียนอยา่งสามญัและวิสามัญ พ.ศ. 2456 ทรงปรับปรุงหลกัสูตรองค์
นกัธรรมอีกคร้ังหน่ึง โดยเพิม่หลกัธรรมหมวดคิหิปฏิบติัเขา้ในส่วนของธรรมวิภาคดว้ย เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส หากภิกษุสามเณรรูปนั้น ๆ มีความจ าเป็นตอ้งลาสิกขาออกไป
ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง เรียกว่า นักธรรมชั้นตรี ต่อมา พระเจา้วรวงศเ์ธอ  กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ 
สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ วดัราชบพธิฯ ทรงพจิารณาเห็นว่า การศึกษานักธรรมมิไดเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ภิกษุสามเณรเท่านั้น แมผู้ท้ี่ยงัครองฆราวาสวิสัยก็จะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษานักธรรมดว้ย 

โดยเฉพาะส าหรับเหล่าขา้ราชการครู จึงไดโ้ปรดทรงตั้งหลกัสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า 
“ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกนักบัหลกัสูตร นักธรรม
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ของภิกษุสามเณร เวน้แต่วนิยับญัญติัที่ทรงก าหนดใชเ้บญจศีลเบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน ไดเ้ปิด
สอบธรรมศึกษาตรีคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2472 และเปิดสอบครบทุกชั้นในเวลาต่อมามีฆราวาสทั้งหญิง
และชายเขา้สอบเป็นจ านวนมาก นบัเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพทุธศาสนาใหก้วา้งขวางยิง่ขึ้นมาก 
ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมน้ี มีสมเด็จพระวนัรัต (พฺรหฺมคุตฺตเถร) วดับวร
นิเวศวหิาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพฒันาศาสนทายาทให้มีคุณภาพ และสามารถด ารง
พระศาสนาไวไ้ดด้้วยดี ทั้งน้ีถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหน่ึงที่ส าคญัอย่างยิง่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาตั้งแต่คร้ังอดีตถึงปัจจุบนั (ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, 
2556, หนา้ 325-328) 
 ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม เป็นองคก์ารศาสนศึกษาที่มีความส าคญัยิง่ 

เป็นสถานที่ใหก้ารศึกษาพระปริยติัธรรมแก่พระภิกษุสามเณรและฆราวาส เป็นแหล่งผลิตบุคลากร
ทางศาสนาที่มีคุณภาพ ดงันั้นการบริหารจดัการส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นเร่ืองส าคญัยิง่ ซ่ึงการบริหารส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม 
แผนกธรรม ขึ้นอยูก่บัคณะผูบ้ริหารของส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม เอง แต่ละ
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม มีรูปแบบการบริหารจดัการที่เป็นอิสระและแตกต่างกนั 

ขึ้นอยูก่บัความรู้ความสามารถและเทคนิคการบริหารของเจา้ส านกัหรือเจา้อาวาสและคณะผูบ้ริหาร 

โดยมีผลการสอบไดแ้ละสอบตกของนกัเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม เป็นตวับ่งช้ีประสิทธิผล
ของการบริหารส านกัเรียน 

 ดงันั้น เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนพระปริยตัิธรรม แผนกธรรมดีขึ้น จ าเป็นตอ้งจดั
การศึกษาใหเ้ป็นระบบใน การบริหารและจดัการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา ยอ่มตอ้ง
อาศยัความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียน  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลมีความสามารถ คุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นที่ยอมรับ และมีความฉลาดทั้งทางสติ ปัญญา ทางอารมณ์ และความฉลาดทางคุณธรรม 

รวมทั้งปฏิบติัตามวชิาชีพ ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงจะน าไปสู่ความมีสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา กล่าวไดว้่า 

สถานศึกษาทุกระดบั และทุกประเภท มีภารกิจหลกัท่ีส าคญัอยูท่ี่การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามที่
คาดหวงัไวต้ามระดบัและประเภทของการศึกษานั้น คุณภาพที่คาดหวงั หมายถึง คุณสมบตัิอันพึง
ประสงคท์ี่จะใหเ้กิดขึ้นแก่ผูเ้รียนไดแ้ก่ความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด ทกัษะ ความสามารถ สุขภาพกาย 

และจิต และคุณลกัษณะในดา้นบุคลิกภาพ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  ซ่ึงคาดหวงัโดยการก าหนดใน
หลกัสูตรคาดหวงัโดยชุมชน และสงัคม คาดหวงัโดยสถานศึกษาเองและคาดหวงัโดยตวัผูเ้รียนเองอีก
ดว้ย (กมล ภู่ประเสริฐ, 2544, หนา้ 33) 
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 ผูบ้ริหารสถานศึกษานับเป็นกลไกส าคญัและมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลพัธ์ที่ได ้

จากระบบการศึกษา ทั้งดา้นประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา และประสิทธิผลขององคก์าร 

ทางการศึกษานักวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่าความส าเร็จและความล้มเหลวทาง
การศึกษานั้น ผูบ้ริหารนับว่าเป็นตวัแปรส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทางการศึกษา มกัแปรปรวนไปตามผูน้ าเสนอ  ซ่ึงหน้าที่ของผูน้ าที่ส าคญันั้น จะตอ้ง
จดัการภายในองคก์ารเพือ่อ านวยการใหท้รัพยากรท่ีเป็นตวัคนและวตัถุประสานเขา้ดว้ยกนั สามารถ
ท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพือ่น าองคก์ารใหส้ามารถด าเนินไปได  ้ผูน้ าที่มีความสามารถ
จะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความขยนัขนัแข็ง  สามคัคี มุ่งมั่น เต็มใจ และมีขวญัก าลังใจในการ
ปฏิบตัิงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์าร ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ไดมี้การศึกษา
ภาวะผูน้ า ที่มีความเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยคุของการเปล่ียนแปลงน้ี แนวคิดทฤษฏีใหม่ที่มี
ช่ือเสียง และเป็นที่ยอมรับกนัมากในปัจจุบนัคือ แนวคิดทฤษฏีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นทฤษฏี
ภาวะผูน้ าแนวใหม่หรือเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ เน่ืองจากภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ไปสู่ภาวะผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์ (vision) มีการกระจายอ านาจหรือการเสริมสร้าง
พลงัจูงใจเป็นผูมี้คุณธรรม และมีการกระตุน้ผูต้ามให้มีความเป็นผูน้ าดว้ย (สมเกียรติ บาลลา, 2554, 
หนา้ 3-4) 

 กล่าวไดว้า่ ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัที่ส าคญัและจ าเป็นในการบริหารงานขององคก์าร 

เพราะองคป์ระกอบที่จะเขา้ไปแทรกอยูใ่นขั้นตอนของการด าเนินการ แมว้่าจะมีการใชเ้คร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร คนก็ยงัตอ้งเป็นผูก้  ากบัควบคุมดูแลเพื่อให้ผลของงานส าเร็จตามเป้าหมาย การท างาน
ของคนจะสัมฤทธ์ิผลไดบุ้คลตอ้งมีความรู้  ความสามารถ  และมีแรงจูงใจในการท างาน ฉะนั้น
ผูบ้ริหารควรหากลวิธีสร้างแรงจูงใจในการท างานให้บุคลากร เพื่อให้บุคลากรตั้งใจท างาน โดยน า
ความรู้ ความสามารถของตนออกมาใชใ้นการท างานอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ จะตอ้งกระตอ้ง
ใหค้นท าอยา่งมีจุดหมายตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้

 องคก์ารใดที่มีทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีแรงจูงใจในการท างานสูง ยอ่มส่งผลใหอ้งคก์ารนั้น ๆ 

บรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ เจริญกา้วหนา้ เพราะบุคลากรดงักล่าวจะทุ่มเทพลงังานและความสามารถ
อย่างเต็มที่และโดยไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยเพื่อให้ผลงานส าเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของงาน
นอกจากนั้ นยงัมีบุคคลอีกส่วนหน่ึงซ่ึงเช่ือว่าการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมั่นท างานให้
เจริญกา้วหนา้ ยงัช่วยเสริมสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ใหแ้ก่ผูน้ั้น ช่วยให้ใชชี้วิตอยา่งมีความหมาย 

และช่วยสร้างคนให้ดีได ้ เพราะการท างานเป็นหัวใจส าคญัส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษยท์  าให้ชีวิตมี
คุณค่า (วนิดา ประดิษฐ, 2554, หนา้ 1-2) 
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 การที่จะใหค้รูสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพนั้น ส่ิงที่ส าคญัท่ีสุดก็คือ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งท าใหค้รูเกิดก าลงัใจ เพื่อให้การปฏิบตัิงานของครูมีประสิทธิภาพ คือ ลกัษณะของ
กระบวนการจูงใจของคนซ่ึงมีความตอ้งการ (need) การน าไปสู่การจูงใจ (motivation) จึงท าให้เกิด
การปฏิบตัิงาน (action) จากความตอ้งการของคนจะน าไปสู่การกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจใหบุ้คคลนั้น
ปฏิบตัิงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งเสนอความตอ้งการท่ีให้บุคคลเหล่านั้นมีความพอใจในการปฏิบติังาน 
ความพงึพอใจมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานในทุกองคก์ารหรือหน่วยงาน เพราะความตอ้งการที่มี
คุณลกัษณะต่าง ๆ เพือ่ใหอ้ยูใ่นสงัคมที่ดี เช่น ความตอ้งการความกา้วหน้า ความส าเร็จ การยอมรับ
นบัถือ การมีฐานะมัน่คง ความตอ้งการมีช่ือเสียงในสังคมเป็นพื้นฐานในสังคมของสังคมมนุษยใ์น
ปัจจุบนัที่ทุกคนยงัติดค่านิยมอยู ่(ปัญญา จัน่รอด, 2548, หนา้ 2) การบริหารองคก์ารใด ๆ เพือ่ให้เกิด
ความส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารย่อมตอ้งใชท้รัพยากรการบริหารซ่ึงประกอบดว้ยคน 
เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการเป็นส าคญั 
 ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จังหวดันครปฐม ก็เป็นกลุ่มหน่ึงที่
ตอ้งการบุคลากรในการท างานที่มีแรงจูงใจหากไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ก็จะเป็นมูลเหตุหน่ึง
ที่ท  าใหผ้ลงานและการปฏิบตัิงานต ่า คุณภาพของการศึกษาลดลง ในปัจจุบนัส านักสถานศึกษาพระ
ปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ก็มีปัญหาเช่นน้ีเหมือนกนั ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการศึกษา
ของเยาวชนดว้ยแลว้จะส่งผลท าให้ปัญหาดา้นการเรียน การสอน หรือปัญหาทางวินัย แต่ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม มีบุคลากรที่มีแรงจูงในการท างาน
สูงก็ยอ่มส่งผลทางบวกต่อการปฏิบติังาน ส่งผลท าให้ปัญหาดา้นการเรียน การสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  แสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส านักสถานศึกษา
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม นั้น ดงันั้น ถา้หากส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม ไดเ้ห็น
ความส าคญัของการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดขึ้นกบัคนในหน่วยงานของตน และมีความ
เขา้ใจในปัจจยัหรือองคป์ระกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ไดต้ลอดเวลาตามสภาพการณ์หรือ
ตามเวลา 
 ดงันั้น การจูงใจจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการบริหารส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรม 
แผนกธรรมใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกธรรม จงัหวดั
นครปฐม เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของครูท่ีมีอยูเ่ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
พฒันาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้บริหารกับ
ผูป้ฏิบตัิงาน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม 
 2. เพือ่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนก
ธรรม จงัหวดันครปฐม 
 3. เพือ่ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิยั 
 1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จังหวัด
นครปฐม อยูใ่นระดบัมาก 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัมาก 
 3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านักสถานศึกษา 
พระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัมาก 
 

1.4 กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู 
ส านักเรียนสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัได้ท  าการทบทวน
แนวคิดและผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งน ามาจดัท าเป็นกรอบแนวคิด ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรตน้ (Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดงัน้ี 
 1) ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ประกอบด้วย การมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้เชาวน์ปัญญา การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
 2) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 1) ดา้นความ 
ส าเร็จในการท างาน 2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3) ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ 4) ดา้นความ
รับผดิชอบ 5) ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน ดงัแผนภาพที่ 1.1 
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ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

 

 ตัวแปรตำม 
(Dependent Variables) 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ( Xtot ) 
 1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ( X1) 
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ ( X2 ) 
 3. การกระตุน้เชาวน์ปัญญา ( X3 ) 
 4. การค านึงถึงปัจเจกบุคคล( X4 ) 
 

 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน (Ytot) 
1. ความส าเร็จในการท างาน (y1) 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ(y2) 
3. ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ(y3) 
4. ความรับผดิชอบ(y4) 
5. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน(y5) 
 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวจิยั 
 ที่มา : ทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio) อา้งใน สินีนาฎ โพธิจิญญาโน, 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย
โรงเรียนท่ี 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร, ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2554, หนา้ 31. 
 ทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) อา้งใน ถนอมรัฐ ชะลอเลิศ, แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2549, หนา้ 34-36. 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิยั 

 1. ท าให้ทราบถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม 

 2. ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม
แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
 3. ท าให้ทราบถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านกัสถานศึกษา พระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
 4. ท  าใหส้ามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้ป็นสารสนเทศ พฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านักสถานศึกษา พระปริยติัธรรมแผนกธรรม จงัหวดั
นครปฐม 
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1.6 ขอบเขตของกำรวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ได้แก่ คณะผูบ้ริหาร และครูผูส้อน ในส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม จ านวน 214 ส านกัเรียน 

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

 ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดงัน้ี 

 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ของผูบ้ริหาร ดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจของผูบ้ริหาร ดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญาของผูบ้ริหาร และดา้นการค านึงถึงปัจเจก
บุคคลของผูบ้ริหาร 

 2) แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูประจ าส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนก
ธรรม คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะของงานที่
ปฏิบตัิ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครูประจ าส านัก
เรียน พระปริยตัิธรรม 

 3. ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 ไดแ้ก่ ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม  ใน 7 อ าเภอรวม
ทั้งหมด 214 ส านกัเรียน 

 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัระหว่างเดือนกนัยายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 รวม
เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ผู้บริหำร หมายถึง ผูบ้ริหารส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 

 ภำวะผู้น ำ หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลที่จะแสดงออกมาเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบั
กลุ่มในระหว่างท างานหรือกับผูร่้วมงานในสถานท่ีเด่ียวกันในอันส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่ม ด าเนินไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ ประกอบดว้ย 4 ดา้น การมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้เชาวน์ปัญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
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 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของผูบ้ริหารส านักสถานศึกษาพระ
ปริยตัิธรรมแผนกธรรมที่มีการปฏิสมัพนัธก์บัครูอนัที่จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ด าเนินไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จประกอบดว้ย 4 ดา้น 1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การ
สร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้เชาวน์ปัญญา และ 4) การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 

 ด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ หมายถึง ผูบ้ริหารแสดงบทบาทความเป็นผูน้ าอยา่ง
โดดเด่น มีการสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้ต้ามยนิดีปฏิบติังาน มีวสิยัทศัน์ มีบทบาทการบริหารงานท าให้
ผูร่้วมงานมีความจงรักภกัดี สร้างความเช่ือถือให้กบัผูร่้วมงาน ยดึถือกฎระเบียบในการปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด มีความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความรับผดิชอบในการท างานไม่เหลวไหล และประพฤติตนเป็น
ตวัอยา่งที่ดีแก่บุคลากร 

 ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ หมายถึง ผูบ้ริหารมีเทคนิคการจูงใจ มีการกระตุน้ให้ผูร่้วมงาน
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีการวางแผนการบริหารงานอยา่งเป็นขั้นตอน อุทิศตน
เพือ่ทีมงาน มีบทบาทให้ผูร่้วมงานเห็นคุณค่าของผลการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบมี
ส่วนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ใชท้รัพยากรอย่างเป็นระบบและคุม้ค่า ใช้วิธีอยา่งหลากหลายให้ผูร่้วมงาน
ปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ และมีการก าหนดทางเลือกในการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูร่้วมงาน 

 ด้ำนกำรกระตุ้นเชำวน์ปัญญำ หมายถึง ผูบ้ริหารกระตุน้ให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่
ในการแกปั้ญหา ท าใหผู้ร่้วมงานมีความพงึพอใจและตั้งใจแกปั้ญหาปฏิบติังาน กระตุน้ใหผู้ร่้วมงาน
มีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาของงาน มีความสามารถในการตดัสินใจ
ที่เหมาะสม สามารถน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการ
วเิคราะห์ปัญหาของงาน 

 ด้ำนกำรค ำนึงถึงปัจเจกบุคคล หมายถึง ผูบ้ริหารมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาผูร่้วมงาน 
ติดตามดูแลผลงานการปฏิบติังานผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล มีการติดต่อส่ือสารและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูร่้วมงาน เอาใจใส่ความตอ้งการและความแตกต่างของผูร่้วมงานแต่ละคน มีความ
ชดัเจนในการท างานเป็นระบบและตรวจสอบได้ มีการจดัระบบองค์กรไดอ้ย่างยอดเยีย่ม มีการ
ติดตามและประเมินผลตลอดเวลา  
 ครู หมายถึง ผูป้ฏิบตัิการสอน ในส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดั
นครปฐม 

  แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง กระบวนการในการกระตุน้ครูใหเ้กิดความพึงพอใจใน
การปฏิบตัิงาน เพื่อผลปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมายของส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย 5 ดา้น 1) ความส าเร็จในการท างาน 2) การไดรั้บการยอมรับนับถือ 3) 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ 4) ความรับผดิชอบ และ 5) ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน 
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 ด้ำนควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน หมายถึง การประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน มีความ
ปลาบปล้ืมใจในความส าเร็จของงาน มีผลการปฏิบตัิงานปรากฏอยา่งเด่นชดั ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานเป็นแรงกระตุน้ที่จะก่อใหเ้กิดความเตม็ใจในการท างาน 

 ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือ หมายถึง การไดส้ร้างช่ือเสียงให้กบัหน่วยงาน การไดรั้บ
การยกยอ่งเชิดชูเม่ือปฏิบติังานไดดี้เด่น การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการแสดง
ความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสต่าง ๆ การมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป 
 ด้ำนลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ หมายถึง การไดป้ฏิบติังานตรงกบัความสนใจ การไดป้ฏิบตัิ 
งานที่ทา้ทายความสามารถ การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที่ ความมุ่งมัน่ใน
การปฏิบตัิงาน 
 ด้ำนควำมรับผิดชอบ หมายถึง การไดรั้บผดิชอบต่อการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มท่ี การไดรั้บมอบ 
หมายปฏิบตัิงานที่เพิม่มากขึ้น การไดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิ่มมากขึ้น การไดรั้บมอบหมาย
ใหป้ฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 
 ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน หมายถึง การไดนิ้ตยภตัตามความเหมาะสม
และเป็นธรรม ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น การไดป้ฏิบติังานท่ีเพิ่มพูน
ประสบการณ์จนเกิดความช านาญ การได้เพิ่มพูนความรู้โดยการเขา้ร่วมประชุมฝึกอบรมอย่าง
สม ่าเสมอ 

 พระปริยัติธรรม แผนกธรรม หมายถึง ระบบการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ์
ตามหลกัสูตรพระปริยตัิธรรม แผนกธรรมของแม่กองธรรมสนามหลวง แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั 
คือ 1) นักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นตรี 2) นักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นโท 3) นักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นเอก 
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม ทั้งในส่วนของนักธรรมและธรรมศึกษา 
ก าหนดใหเ้รียน 4 วชิา ประกอบดว้ย 1) วิชาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม 2) วิชาธรรม 3) วิชาพุทธประวตัิ 
4) วชิาวนิยั 
 ส ำนักสถำนศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หมายถึง ส านักสถานศึกษา ในจงัหวดั
นครปฐม ที่เปิดให้มีการจดัการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ตามหลกัสูตรพระ
ปริยตัิธรรม แผนกธรรมของแม่กองธรรมสนามหลวง แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) นักธรรม/
ธรรมศึกษา ชั้นตรี 2) นกัธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นโท 3) นกัธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นเอก 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจัย เร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จังหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและกลยทุธข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม 
  2.6 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 ผูน้ าเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของการบริหารงานในองคก์าร องคก์ารจะประสบความส าเร็จ
หรือลม้เหลวในการด าเนินงานนั้น ปัจจยัส าคญัที่สุดก็คือ ผูน้ า โดยทัว่ไปนักวิชาการมกัจะถือว่า “ผูน้ า” 
(Leaders) เป็นตวับุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Persons) ส่วน “ภาวะผูน้ า” (Leadership) นั้น เป็นส่ิงท่ีแสดงออกมา 
(Actions) จากบุคคลที่เป็นผูน้ าอยา่งเป็นกระบวนการ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดน้ าแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ า
และภาวะผูน้ ามากล่าวไว ้เพือ่เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัตามแนวคิดและทฤษฎีของเหล่านักวิชาการ 
ทั้งหลาย ดงัต่อไปน้ี 
 2.1.1 ความหมายของผู้น า 
 องคก์ารแต่ละแห่งหรือหน่วยงานต่างยอ่มมีผูน้ าในการปฏิบติังานผูน้ าเป็นผูท้ี่มีบทบาท
ส าคญัอย่างยิ่งเพราะองค์การใด ๆ จะเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดขึ้ นอยู่กับผูน้ าและผูน้ าก็มี
บทบาทส าคญัที่สุดต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์ารดว้ยเช่นกนัยิง่ในสถานการณ์ของ
โลกในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรอบดา้นเช่นสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมจึงท า
ให้ทุกองค์การหรือหน่วยงานยิ่งต้องการผู ้น าที่จะสามารถน าพาองค์การหรือหน่วยงานให้
ด าเนินงานหรือด าเนินกิจการไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงค์ที่วางไวเ้พราะฉะนั้นในทุกองคก์ารหรือ
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หน่วยงานผูน้ าจึงมีบทบาทและมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้น เพือ่ความเขา้ใจความหมายเก่ียวกบั
ผูน้ าใหช้ดัเจน ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมความหมายของผูน้ าจากผูรู้้ทั้งหลาย ดงัน้ี 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) (2550, หนา้ 6)ไดก้ล่าวถึงค  าว่า ผูน้ า คือ ผูน้ าในทาง
พระพุทธศาสนานั้น ผูน้ าสูงสุดในสมยัพุทธกาล ก็คือพระศาสดา อธิบายว่า พระผูมี้พระภาคเจา้ ผู ้
ทรงน าหมู่ ช่ือวา่ พระศาสดา เหมือนบุคคลผูน้ าเกวียน ยอ่มน าหมู่เกวียนขา้มท่ีกนัดาร ขา้ม คือขา้ม
ขึ้น ขา้มออก ขา้มพน้ที่กนัดาร เพราะโจรท่ีกนัดาร เพราะสตัวร้์าย ที่กนัดาร เพราะอดอยากที่กนัดาร 
เพราะขาดน ้ าไดแ้ก่ ใหถึ้งถ่ินที่ปลอดภยั ฉันใด พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงเป็นผูน้ า เป็นผูน้ าโดยวิเศษ 
เป็นผูต้ามแนะน า ทรงให้รู้จกัประโยชน์ ให้พินิจพิจารณา ให้เพ่งประโยชน์ ทรงให้เล่ือมใสได ้
เพราะเหตุนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้ จึงช่ือวา่ ผูท้รงน าหมู่ เพราะว่าพระผูมี้พระภาคนั้นทรงมีพระนาม
วา่ “นายโก” และ “วนิายโก” ไวพจน์อยา่งหน่ึงที่เรียกพระพทุธเจา้ ก็คือ นายก ซ่ึงแปลวา่ ผูน้ า 
 พระธรรมโกศาจารย ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 26) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ผูน้ า 
คือ ผูช้กัพาใหค้นอ่ืนเคล่ือนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผูน้  าไดก้  าหนดเป้าหมายเอาไว ้มีศิลปะ 
มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพื่อให้พวกเขามีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายตามตอ้งการ 
หลายคนมีบทบาทเป็นผูน้ ากนัแลว้ เช่น เป็นผูน้ าองคก์ร ผูน้ าสมาคม ผูน้ าวดัและแมก้ระทัง่เป็น
หวัหนา้ครอบครัวก็จดัวา่เป็นผูน้ า 
 พระศรีปริยตัิโมลี (สมชยั กุสลจิตฺโต) (2548, หน้า 53) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผูน้ า ตรงกบั
ค  าในภาษาองักฤษว่า “Leadership” ซ่ึงมีความหมายในท านองเดียวกนัว่า “Being a leader ; power 
of leading, the qualities of a leader” หมายถึง ผูน้ าไปสู่ส่ิงที่ดีงามและเป็นประโยชน์แก่เหล่ามหาชน 
การน าไปในทางชัว่ ต  ่า เสียหาย เช่น เป็นหัวหน้าโจรพาลูกน้องไปปลน้หรือลกัขโมย หรือการตั้ง
ตนเป็นหัวหน้าไปพาคนคา้ยาเสพติด ก็คงไม่นับว่าเป็นผูน้ าหรือมีภาวะผูน้ า เพราะไม่สัมพนัธ์กับ
เป้าหมายที่ดีงาม และมิไดต้ั้งอยูบ่นฐานแห่งศีลธรรม คุณธรรม และสติปัญญา 
 พระครูสิริจนัทนิวฐิ (บุญจนัทร์ เขมกาโม) (2549, หน้า 14) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผูน้ า คือ 
บุคคลซ่ึงถูกแต่งตั้งขึ้นหรือไดรั้บการยกยอ่งขึ้นใหเ้ป็นหวัหนา้มีความสามารถในการปกครองบงัคบั
บญัชา และอาจชกัน าพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือชัว่ไดซ่ึ้งเรียกผูน้ าตามลกัษณะ
น้ีวา่ ผูน้ าแบบพลวตั (Dynamic Leader) ซ่ึงถา้หากน าไปในทางที่ถูกท่ีควรก็เรียกว่า เป็นผูน้ าในทาง
ที่ดี ถา้น าไปในทางไม่ถูกตอ้ง ปฏิบติัการอนัเป็นปฏิปักษต่์อระเบียบแบบแผนของสังคมก็เรียกว่า 
เป็นผูน้ านิเสธ คือ น าในทางไม่ดี  
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 มลัลิกา ตน้สอน (2544, หนา้ 47) ไดก้ล่าววา่ ผูน้ าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต  าแหน่งอยา่งเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้ซ่ึงเรามกัจะรับรู้เก่ียวกบัผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการอยูเ่สมอ เน่ืองจาก
บุคคลนั้นมีลกัษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน ้ าหนัก
และเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใชภ้าวะผูน้ าในการปฏิบติัการและอ านวยการโดยใชก้ระบวนการติดต่อ
สมัพนัธก์นั เพือ่มุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
 เสนาะ ติเยาว ์(2544, หน้า 6-8) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผูน้ า คือ ผูท้ี่สามารถท าให้ผูอ่ื้นไปสู่
จุดหมายปลายทางได ้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายโดยเสียค่าใชจ่้ายน้อยที่สุด โดยใชว้ิธีการจูงใจ
และอาศยับุคลิกภาพของตวัเอง ที่ท  างานให้ส าเร็จดว้ยลกัษณะต่าง ๆ คือ การใชอ้  านาจ การก าหนด
เป้าหมาย ทศันะต่อองคก์าร การท าหน้าที่ผูน้  าโดยอาศยัความร่วมมือของผูอ่ื้น ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น
และการวางตวัที่เหมาะสม 
 นพเกา้ ศิริพลไพบูลย ์ และคณะ (2545, หน้า 50)ได้กล่าวว่า ผูน้ านั้นตอ้งเป็นบุคคลที่
สามารถ ใหอ้ านาจอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม น ากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
เพือ่ความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์าร โดยใชอิ้ทธิพลจูงใจและชกัน าผูอ่ื้นใหป้ฏิบตัิตาม 
 บุญทนั ดอกไธสง (2545, หนา้ 266) ไดก้ล่าววา่ ผูน้ า (Leader) หมายถึง 
 1. ผูมี้อิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพื่อให้พวกเขามีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมายตามตอ้งการ 
 2. เป็นผูน้ าและแนะน า เพราะผูน้ า ตอ้งคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตาม
ความสามารถ 
 3. ผูน้ าไม่เพยีงแต่ยนือยูเ่บื้องหลงักลุ่มท่ีคอยแต่วางแผนและผลกัดนั แต่ผูน้ าจะตอ้งยนือยู่
ขา้งหนา้กลุ่มและน ากลุ่มปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 เจษฎา บุญมาโฮม (2546, หน้า 185)ไดก้ล่าวว่า ผูน้ านั้นเป็นคนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง
เป็นทางการใหมี้ต าแหน่งเป็นหวัหนา้ มีอ านาจหนา้ที่รับผดิชอบต่อหน่วยงานหน่ึง ๆ ในองคก์ร 
 สุพานี สฤษฎว์านิช (2549, หนา้ 296)ไดก้ล่าวไวว้่า  ผูน้ า คือ ผูท้ี่สามารถมีอิทธิพลเหนือ
กลุ่ม หรือผูท้ี่มีลกัษณะของความเป็นผูน้ า คือ มีลกัษณะเด่น มีวิสัยทศัน์ มีค่านิยมท่ีเหมาะสมและมี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืนตลอดจนมีความสามารถในการตดัสินใจที่เป็นการตดัสินใจที่ยากและซับซ้อน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 สิปปนนท ์ เกตุทตั (2551, หน้า 32)ไดก้ล่าวว่า ผูน้ าจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ จะตอ้งวิเคราะห์
ตดัสินใจโดยมองอยา่งนกมองภาพรวมทั้งหมดและปฏิบติัตนอยา่งหนอน เกากายใจและสมองเขา้
สัมผสัสามารถวางแผนที่ชดัเจน จดัแผนงาน แผนคน และแผนเงินให้เขา้กนั กระจายอ านาจงาน 
และก าหนดนโยบาย 
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 สุเมธ แสงน่ิมนวล (2552, หน้า 3)ไดก้ล่าวว่า ผูน้ า (Leader) เรามกัให้ความหมายของค า
วา่ผูน้ า และที่มาของผูน้ าไว ้3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
 1. มีความสามารถชกัจูงผูอ่ื้นใหค้ลอ้ยตามได ้
 2. มีสถานการณ์เป็นตวัก าหนด 
 3. มีการเลือกตั้ง ท าใหไ้ดรั้บการยอมรับ 
 แฟรงคลิน โควี่ย ์(Franklin Covey) (1999, pp. 8-11)ไดก้ล่าวถึงการเป็นผูน้ า 4 ประการ
ไวใ้นหนงัสือ The Four Roles Leadership  ซ่ึงเป็นแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ าทางตะวนัตก หนังสือ
น้ีไดร้วบรวมเน้ือหาบทบาทหน้าที่ของผูน้ าที่ส าคญั 4 ประการ คือ การก าหนดทิศทาง การจดัการ
ระบบการท างาน การกระจายอ านาจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา และแบบอยา่งการเป็นผูน้ าที่ดี ตามแนวคิด
ทางตะวนัตก เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และพฒันาผูน้ าในองคก์รต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่จะสามารถน าองคก์รไปสู่เป้าหมายความส าเร็จที่ไดต้ั้งไวอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
 นอร์มานด์ แอล ฟริกอน (Normand L. Frigon) (1996, p. 8) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่า ผูน้ า 
คือ บุคคลที่มีความสามารถในการบงัคบับญัชาผูอ่ื้นและประสานงานให้ผูอ่ื้น ช่วยท ากิจการงาน
ต่างๆ ของตนใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคด์ว้ยความเตม็ใจ 
 สรุปไดว้า่ ผูน้ า หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มหรือสงัคมใหก้ารยอมรับนบัถือยกยอ่ง
ให้เป็นผูท้ี่มีอ  านาจตดัสินใจ สามารถควบคุมพฤติกรรมของผูอ่ื้นซ่ึงผูน้ าอาจเป็นแบบผูน้ าที่เป็น
ทางการคือมาจากต าแหน่งทางการบริหารภายในองค์การปฏิบัติงานจนส าเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมาย 
 2.1.2 ความหมายของภาวะผู้น า 
 ภาวะผูน้ า(leadership) เป็นองคป์ระกอบซ่ึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อการบริหารงานและ
เป็นปัจจยัหน่ึงที่ก  าหนดความส าเร็จหรือความลม้ขององคก์ารผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีภาวะผูน้ าเพราะ
พฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างาน ความ          
พึงพอใจของลูกน้องหรือผูใ้ต้บังคับบญัชาให้ร่วมมือกันปฏิบติังานที่รับผิดชอบให้บรรลุตาม        
วตัถุประสงคท์ี่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลถึงความส าเร็จขององคก์าร  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2551, หน้า 4-5) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือ บุคคลที่
จะมาประสาน ช่วยใหค้นทั้งหลายช่วยกนัโดยท่ีวา่จะเป็นการอยูร่่วมกนัก็ตาม หรือท าการร่วมกนัก็
ตามให้พากนัไปด้วยดีสู่จุดหมายที่ดีงาม ผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถในการที่จะไปเก่ียวขอ้งหรือ
ปฏิบติัต่อ ส่ิงเหล่านั้นทุกอยา่งใหถู้กตอ้ง และไดผ้ลดีตามองคป์ระกอบเหล่าน้ี คือ ตวัผูน้ า ตวัผูต้าม
จุดหมายหลกัการและวธีิการ ส่ิงที่จะท าและสถานการณ์ ดว้ยคุณสมบติัที่สมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม
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หรือส่ิงที่ประสบ ซ่ึงอยูภ่ายนอกว่าท าอย่างไรจะผ่านไปไดด้้วยดี ในท่ามกลางสังคมส่ิงแวดลอ้ม
หรือ ส่ิงที่ประสบ เช่น ปัญหา เป็นตน้ 
 กิติ ตยคัคานนท ์(2543, หนา้ 22)ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือ ศิลปะหรือความสามารถของ
บุคคลหน่ึงที่จะจูงใจหรือใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นผูร่้วมงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการ และอ านวยการโดยใช้กระบวนการส่ือความหมาย หรือการ
ติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกับตนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก  าหนดไว ้การด าเนินการจะเป็นไปในทางดีหรือชัว่ก็ได ้
 สมคิด จาตุศรีพทิกัษ ์(2544, หนา้ 77) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือ ความครอบคลุมในมิติท่ี
มีอย่างกว้างขวางและหลากหลายกว่าเร่ืองความกล้าหาญ การตัดสินใจ การเป็นผูน้ าต้องมี
ความสามารถในการน า ผลกัดนัและสั่งการให้กิจกรรมทุกอยา่ง ด าเนินไปตามเป้าหมาย ซ่ึงตอ้ง
ประกอบไปดว้ยความกลา้หาญ ความสามารถในการโนม้นา้วจูงใจและจงัหวะเวลาใน การตดัสินใจ 
 นงลักษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2545, หน้า 15)ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ า (Leadership) เป็น
กระบวนการมิใช่บุคคล ถึงแมว้่าจะขึ้นอยูก่บัความชอบธรรมในการใชอ้  านาจของตวัผูน้ า ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางและเป็นส่วนส าคญัของกระบวนการภาวะผูน้ าและผูต้าม เป็นองคป์ระกอบหน่ึงที่ขาด
ไม่ไดห้ากไม่มีผูต้ามจะมีผูน้ าไม่ได ้ภาวะผูน้ าจึงเป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเพื่อ
การก าหนดเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
 นิตย ์สมัมาพนัธ ์(2546, หนา้ 31)ไดใ้หค้วามหมายวา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง พลงัชนิดหน่ึงที่
สามารถส่งแรงกระท าอันก่อให้เกิดการขับเคล่ือนกลุ่มคนและระบบองค์กรไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค ์
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 175) ไดอ้ธิบายถึง ภาวะผูน้ า ไวว้่า เป็นกระบวนการที่
ผูบ้ริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอื้่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการให้การปฏิบตัิงานบรรลุ
จุดมุ่งหมายองคก์าร สรุปความหมายไดว้่า ภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมผูน้ าที่ก  าหนดขึ้นเพื่อน า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้การด าเนินงานที่รับผิดชอบในงานที่ไดร้ับมอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์
ที่ต ั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2547, หน้า 31) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือ พฤติกรรมส่วนตวัของ
บุคคลคนหน่ึงที่จะชกัน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกนั (Shared Goal) หรือเป็น
ความสัมพันธ์ที่ มี อิทธิพลระหว่างผู ้น า  (Leaders)  และผู ้ตาม (Followers) ซ่ึงท าให้เ กิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Shared Purposes) หรือเป็นความสามารถที่จะสร้าง
ความเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคลเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 
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 สมพงษ ์สิหะพล (2547, หนา้ 10) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือ การที่บุคคลหน่ึงสามารถใช้
ศกัยภาพของตนเอง ในการมีอิทธิพลหรือการเปล่ียนแปลงขององคก์ารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
บุคคลหรือองคก์ารนั้นตอ้งการ จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า ภาวะผูน้ า เป็นการใชอิ้ทธิพลต่อ
บุคคลอ่ืนในการสร้างสรรคห์รือปลูกฝังศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในระหว่างผูร่้วมงาน
หรือผูต้ามทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารมีความตอ้งการ อนัเป็น
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารหรือกลุ่มนัน่เอง 
 สมยั จิตตห์มวด (2547, หนา้ 22) ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง การที่บุคคลหน่ึง
หรือผูน้ า พยายามใชก้ าลงัสมอง ก าลงักาย และก าลงัใจ เพื่อจูงใจ หรือดลใจให้ผูต้าม หรือกลุ่มกระท า
การอยา่งใดอยา่งหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องตน และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการจูงใจ
หรือดลใจนั้นจะตอ้งไม่เป็นการบงัคบั ตลอดจนตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูต้ามหรือกลุ่มดว้ย 
 วเิชียร วทิยาอุดม (2548, หนา้ 3)ไดใ้หค้วามหมายวา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง ลกัษณะส่วนตวั
ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา เม่ือได้มีปฏิสัมพนัธ์กับกลุ่มเป็นความสามารถที่เกิดขึ้น
ระหว่างที่มีการท างานร่วมกันหรืออยูร่่วมกันในเหตุการณ์เดียวกันอนัจะท าให้กิจกรรมของกลุ่ม
ด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความส าเร็จ ภาวะผูน้ าจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยูก่ ับประสบการณ์
และการฝึกฝนของแต่ละบุคคล 
 สุเทพ พงคศ์รีวฒัน์ (2548, หนา้ 3)ไดก้ล่าวถึง ภาวะผูน้ า วา่ เป็นกระบวนการที่ผูน้  าสร้าง
ความชดัเจนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหรั้บรู้วา่อะไรคือความส าคญัใหภ้าพความเป็นจริงขององคก์ารแก่
ผูอ่ื้นช่วยให้มองเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนภายใตส้ภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลก 
 ก๊ิบสนั อีวาน และดอนเนลลี (Gibson, Ivancevich & Donnelly) (1997, p 272) มองภาวะ
ผูน้ าในเชิงปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผูน้ าเป็นตวัแทนในการเปล่ียนแปลง เป็นบุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนๆ ในกลุ่ม ภาวะผูน้ าจึงเก่ียวขอ้งกับการใช้อิทธิพล และปฏิสัมพนัธ์กัน
ระหวา่งบุคคล เป็นตวัแทนของการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบติังานของ
สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มดว้ย 
 เนลสนั และ ควกิ (Nelson & Quick) (1997, p. 346) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง 
กระบวนการในการแนะน าและน าทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการท างาน 
 แซมมวั ซี เซอโต และ เจ พอล ปีเตอร์ (Samuel C.Certo and J. Pual Peter) (1991, p. 136) 
ไดก้ล่าวถึง “ภาวะผูน้ า” วา่ เป็นส่วนหน่ึงของระบบการจดัการที่มุ่งเนน้ไปที่การช้ีน า เพื่อให้สมาชิก
ในองคก์ารมีความกระตือรือร้น และเตม็ใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน กล่าวอีกนัยหน่ึง
คือ ระบบการจดัการน้ีมีความหมายกวา้งกว่าภาวะผูน้ า เพราะระบบการจดัการนั้นรวมเอาทั้งใน
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ส่วนของโครงสร้างและในส่วนของพฤติกรรมเขา้ไวด้ว้ยกนั ส่วนภาวะผูน้ านั้นจะมุ่งเน้นในส่วน
ของพฤติกรรม ซ่ึงผูบ้ริหารที่ดีควรมีคุณสมบติัทั้งความสามารถในการเป็นผูบ้ริหารจดัการ และมี
ภาวะที่เหมาะสมในการเป็นผูน้ า 
 สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง คุณลักษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีจะแสดงออกมาเม่ือมี
ปฏิสมัพนัธก์บักลุ่มในระหวา่งท างานหรือกบัผูร่้วมงานในสถานท่ีเด่ียวกนัในอนัส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตัิงานของกลุ่ม ด าเนินไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ  
 2.1.3 คุณสมบัติของผู้น า 
 ในการอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมนั้น มนุษยใ์ช่วา่จะมีคุณสมบติัของผูน้ ากนัไดทุ้กคนมีเพียงบาง
คนเท่านั้นที่สามารถจะเป็นผูน้ าได ้ผูน้ าจึงมีคุณสมบติับางอยา่งท่ีผูอ่ื้นไม่มี นักวิชาการทางรัฐศาสตร์
ไดร้วบรวมคุณสมบตัิที่ส าคญั ๆ ของผูน้ าทั้งทางดา้นกายภาพและจิตใจที่ผูน้  าพงึมีดงัต่อไปน้ี 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2551, หน้า 4-5) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ า ก็คือคุณสมบติั 
เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ท่ีชกัน าให้คนทั้งหลายมาประสานกนัและ
พากนัไปสู่จุดหมายที่ดีงาม 
 พรนพ พกุกะพนัธุ ์(2544, หนา้ 69-70) ที่สรุปคุณสมบติัของผูน้ าไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. เป็นผูมี้สติปัญญาดี 
  1.1 ความสามารถในเชิงจินตนาการ (Imagination) 
  1.2 ความสามารถในการสร้างสรรค ์(Creative) มีความกระตือรือร้นที่จะขวนขวายหา
ความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
  1.3 มีวจิารญาณ (Judgment) มีความคิดในการตดัสินปัญหาหรือวิพากษว์ิจารณ์ปัญหา
ต่าง ๆ ไปในทางที่ถูกตอ้ง ตรงกบัขอ้เทจ็จริงและศีลธรรมอนัดี 
  1.4 ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) หมายถึง ทั้งการปรับตวัของผูน้ าเอง
และการน ากลุ่มไปในทิศทางที่มัน่คงไดโ้ดยอยา่งสม ่าเสมอ ไม่ว่าส่ิงแวดลอ้มจะเปล่ียนแปลงหรือ
ผลกัดนัไปในแนวทางใด 
  1.5 มีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ (Alertness) ทั้งภายใน ภายนอกกลุ่มและ
ปรับปรุงสถานการณ์ไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
 2. เป็นผูท้  างานหนกัอยูเ่สมอ ตอ้งท างานมากกวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 3. ค านึงถึงขวญัและก าลงัใจ ค านึงถึงความรู้สึกและความพอใจงานของกลุ่ม 
 4. ผูน้ าที่ดีจะตอ้งมีลกัษณะที่เหนือกวา่ผูต้าม เหนือกว่าทางดา้นความคิด ผลงาน สถานะ 
ในองคก์ารและในบางกรณีอาจหมายถึงความเหนือกว่าในสถานะส่วนตวัดว้ย เช่น มีบุคลิกภาพที่
ดีกวา่ มีความกลา้หาญกวา่ ดงันั้น ผูน้ าจึงตอ้งเป็นผูท้ี่พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
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 5. ผูน้ าที่ดีตอ้งมีอารมณ์คงที่ (Well-Balanced) มีความหนกัแน่น ไม่ใชอ้ารมณ์ส่วนตวัใน
การแกปั้ญหา ควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์อนัเป็นวกิฤติ 
 6. เป็นนักกลยทุธ์ (Strategic Man) ความเป็นนักกลยทุธ์จะช่วยให้ปฏิบติัการใด ๆ อยา่ง
คล่องตวัและเคล่ือนไหวอยูเ่สมอไม่หยุดน่ิงอยูก่ ับท่ี กลยทุธ์อาจถูกก าหนดมาในวตัถุประสงค ์
นโยบาย ระเบียบวิธี งบประมาณหรือแมแ้ต่กฎเกณฑใ์ด ๆ ก็ตาม การวางกลยทุธ์จะกระท าไดผ้ล
เพยีงไรขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ คือ 
  6.1 โอกาสในตลาด (Market Opportunity) ในขั้นน้ีผูบ้ริหารจะมองไปขา้งหน้าและ
ประเมินวา่มีโอกาสประกอบการธุรกิจในตลาดอยา่งไรบา้ง 
  6.2 ความสามารถและทรัพยากรขององคก์าร (Corporate Competence and Resources) 
ผูบ้ริหารตอ้งประเมินถึงความพร้อมตลอดจนจุดอ่อนจุดแข็งขององคก์ารและความสามารถในการ
พฒันาองคก์ารในอนาคต 
  6.3 ค่านิยมและอุดมการณ์ของผูบ้ริหารระดบัสูง (Management Value and Aspirations) 
หมายถึง แนวทางที่ผูบ้ริหารตอ้งการใหอ้งคก์ารท าอะไรหรือเป็นอะไรไดบ้า้ง 
  6.4 ความรับผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) 
 7. ตอ้งมีอ านาจ (Power) อ านาจเป็นของคู่กบัผูน้ าและอาจเกิดขึ้นโดยความสามารถใน
การสร้างความเช่ือถือและอาจเกิดจากการบงัคบับญัชาโดยตรง 
 ลิขิต ธีรเวคิน (2546, หนา้ 9) กล่าวถึงคุณสมบติัของผูน้ าในยคุปัจจุบนั ดงัน้ี 
 1. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร วเิคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหา 
 2. มีความกลา้หาญ กลา้ตดัสินใจ กลา้รับผดิชอบและมีความมุ่งมัน่ 
 3. ปฏิบติังานอยา่งมีกฎเกณฑ ์
 4. มีเกียรติและศกัด์ิศรี มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีอุดมการณ์ 
 5. เสียสละและอดทน 
 6. มีเมตตาธรรม 
 7. มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในทุก ๆ ดา้น 
 8. มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 
 9. ใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 10. กระจายอ านาจ มอบหมายงานใหผู้อ่ื้นรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 
 11. แกไ้ข ปรับปรุงกลยทุธใ์นการปฏิบตัิงาน 
 12. มีทรัพยากรและงบประมาณที่เพยีงพอ 
 13. ประนีประนอมเพือ่ลดความขดัแยง้ในองคก์าร 
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 14. สามารถกอบกูว้ิกฤตเพื่อกลบัเขา้สู่ภาวะปกติและพร้อมที่จะกา้วต่อไปขา้งหน้าตาม
วสิยัทศัน์ที่ไดว้างไว ้
 15. ช้ีแจงถึงเหตุผล นโยบายต่าง ๆ และรับฟัง ความคิดเห็นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
 สุเมธ แสงน่ิมนวล (2552, หน้า 15-18)ไดก้ล่าวว่า คุณสมบตัิของผูน้ าที่ดี ที่ผูน้  าตอ้งมี 8 
ประการ คือ 
 1. ไวว้างใจ ไม่หวงอ านาจ ผูน้ าตอ้งไวว้างใจผูต้ามหรือลูกน้อง ไม่หวงอ านาจ ยิง่มอบ
อ านาจออกไปมากยิง่เป็นผลดีต่อการบริหาร เพราะจะช่วยแบ่งเบาในรายละเอียด ท าให้ผูน้ ามีเวลาที่
จะสร้างสรรค ์ควบคุม และติดตามงาน ความส าคญัของการมอบอ านาจจึงอยูท่ี่วธีิการ และการเลือก
บุคคลที่จะรับมอบอ านาจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 2. หยัง่รู้แลว้เตรียมพร้อม ผูน้ าตอ้งสามารถหย ัง่รู้ว่าจะเกิดสถานการณ์เหตุการณ์อะไรขึ้น
ขา้งหนา้ เพือ่จะไดเ้ตรียมรับสถานการณ์ไดอ้ยา่งทนัท่วงที การหย ัง่รู้ในท่ีน้ีหมายถึง การหย ัง่รู้ในเชิง
วทิยาศาสตร์ คือหย ัง่รู้จากการติดตามข่าวสารหรือจากการเก็บขอ้มูลมาศึกษาในเชิงสถิติ ตวัอยา่งเช่น 
ทอ้งที่ที่เคยประสบภยัธรรมชาติยอ่มตอ้งมีขอ้มูลเก่าท่ีสามารถน ามาใชเ้ตรียมการ เพือ่รับสถานการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นอีกได ้ผูน้ าที่ดีจึงตอ้งพยายามหาวธีิที่จะไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีเรียกวา่ ซ ้ าซาก 
 3. รู้จกัตวัเอง ผูน้ าตอ้งรู้จกัตวัเอง รู้วา่ตวัเองเป็นคนอยา่งไร มีจุดเด่นจุดดอ้ยหรือขอ้ดีขอ้เสีย
ประการใด จะไดใ้ชเ้ป็นปัจจยัในการน าผูค้นให้ไดดี้ยิง่ขึ้น โดยปกติ เรามกัมีอคติท าให้มองตวัเองไม่
ชดัหรือเขา้ขา้งตวัเอง ท าใหไ้ม่รู้จกัตวัเองอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น ปัจจุบนัจึงมีการฝึกอบรม มีการให้ท  าการ
ประเมินเบื้องตน้ โดยใชก้ารวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ขอ้จ ากดัของตนเอง ซ่ึงใชไ้ดท้ั้งกบับุคคลและองคก์ร หรือเราจะใชว้ิธีง่าย ๆ โดยให้สามีหรือภรรยา
หรือลูก ซ่ึงเป็นคนใกลชิ้ด และจริงใจต่อเรา ช่วยวเิคราะห์และแนะน าก็ได ้วธีิการเหล่าน้ีช่วยให้เรารู้จกั
ตวัตนของเราชดัเจนยิง่ขึ้น 
 4. มีจินตนาการและการจูงใจ ผูน้ าตอ้งเป็นผูท้ี่มีจินตนาการอยา่งเช่นที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้
วา่ “จินตนาการส าคญักวา่ความรู้” เพราะจินตนาการคือวสิยัทศัน์และความคิดสร้างสรรค ์เป็นความ 
สามารถในการจ าลองผลส าเร็จ ขั้นตอนการด าเนินการท่ีมีความเป็นไปไดไ้วใ้นสมอง คือ เม่ือคิด
สร้างสรรคส่ิ์งใดแลว้ ตอ้งรู้จกัคิดภาพในรายละเอียดให้ออกว่าตอ้งมีขั้นตอนใดในการด าเนินการ
อยา่งไรจึงจะส าเร็จ ในส่วนของความสามารถในการจูงใจนั้น เป็นศิลปะที่เรียนรู้ได้ จึงมีการเขียน
ไวเ้ป็นทฤษฎีต่าง ๆ ใหผู้น้ าไดศ้ึกษามากมาย เพราะว่าเม่ือผูน้ าคิดสร้างสรรคโ์ครงการใด ๆ ไดแ้ลว้ 
แต่ไม่สามารถจูงใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามจนประสบผลส าเร็จได ้จินตนาการนั้นก็ไร้ความหมาย ดงันั้น 
การมีจินตนาการและมีความสามารถในการจูงใจผูอ่ื้น จึงเป็นคุณสมบตัิที่จ  าเป็นของผูน้ าที่ดี 
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 5. ประพฤติส่ิงที่น่านบัถือ ผูน้ าจะตอ้งท าตวัเป็นแบบอยา่ง เพราะการประพฤติปฏิบตัิของ
ผูน้ า นอกจากจะมีอิทธิพลต่อผูต้ามและองคก์ร ดงัค  าพูดที่ว่า “หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก” แลว้ การ
ปฏิบติัตนของผูน้ ายงัอยูใ่นสายตาของผูค้น หากประพฤติดี ผูค้นก็ช่ืนชม สรรเสริญ และในทาง
ตรงกนัขา้ม หากประพฤติไม่ดี ผูค้นก็ชิงชงัไม่นับถือ การถูกชิงชงัและขาดความนับถือจะท าให้
บารมีของผูน้ า ตลอดจนแรงจูงใจที่จะปฏิบตัิตามลดน้อยลงหรือหมดไป  นั่นยอ่มเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารงานเป็นอยา่งยิง่ 
 6. เช่ือมัน่และรับฟัง ผูน้ าจะตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ในขณะเดียวกนัก็พร้อมที่จะรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น โดยเฉพาะกบัผูต้ามหรือลูกน้อง โลกในยคุประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ถูก
ฝึกใหมี้ความคิดเป็นของตนเอง และรับฟังเสียงของคนส่วนใหญ่ ดงันั้นผูน้ าที่ดีตอ้งมีคุณสมบติัทนั
โลก จึงจะสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 7. รู้จกัปรับตวัและยดืหยุน่ ผูน้ าตอ้งรู้จกัปรับตวัตามสถานการณ์ เขา้ใจการเปล่ียนแปลง
ของโลกในยคุโลกาภิวตัน์ และพร้อมที่จะน าพาคนอ่ืน ใหป้รับตวัตาม อยา่งท่ีเรียกว่า “เป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง” อีกทั้งตอ้งมีความยดืหยุน่ รู้จกัผ่อนปรนรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและเพื่อน
ร่วมงานบา้ง นั่นคือ ท างานโดยยดึหลักนิติศาสตร์ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้ความส าคญัแก่หลัก
รัฐศาสตร์ดว้ย 
 8. ยอมรับทั้งความผิดพลาดและความถูกตอ้ง ผูน้ า จะท าอะไรก็ตาม หากผิดพลาดตอ้ง
ยอมรับผดิ ผูน้ าตอ้งรู้จกัการกล่าวค าขอโทษ เพราะคนเราไม่มีใครท าอะไรไดถู้กตอ้งเสมอไป แต่ความ
ผิดพลาดในเร่ืองเดียวกนันั้น ไม่ควรจะกระท าผิดซ ้ า และไม่ควรละเลยการเก็บสถิติ เพื่อประเมินหา
ขอ้ดี ขอ้เสีย เม่ืองานแต่ละงานเสร็จส้ินลง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันางานใหดี้ยิง่ขึ้น 
 ทิมม์ และปีเตอร์สัน (Timm and Peterson) (1990, pp. 147-150) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติั
ของผูน้ าที่ดีในมุมมองของผูป้ฏิบตัิงาน โดย Franklin Covey Center for Research ไดท้  าการส ารวจ
ความคิดเห็นของผูป้ฏิบตัิงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน  37,000 คน ในปี ค.ศ. 1997-1998 ผล
การศึกษาพบวา่ คุณสมบติัของผูน้ าที่ดีท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งมี 11 ประการเรียงตามล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ 
 1. เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการส่ือสาร (Effectively communicate) รวมถึงมีความสามารถ
ในการรับฟังดว้ย 
 2. เป็นผูท้ี่มีคุณธรรม (Exhibit Integrity) มีความซ่ือสัตย ์ (Honesty) และน่าไวว้างใจ
(Trustworthy) 
 3. เป็นผูท้ี่มีความสนุกสนานกบัการท างานเป็นทีม (Enjoy Team Work) ผูป้ฏิบตัิงาน
ตอ้งการผูน้ าที่เป็นส่วนหน่ึงของพวกเขาและสามารถท างานร่วมกบัพวกเขาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 4. เป็นผูท้ี่มีวสิยัทศัน์ (Be Visionary) และบอกกล่าววสิยัทศัน์นั้นต่อผูป้ฏิบติังาน มีความคิด
สร้างสรรค ์และท างานกบัผูป้ฏิบติังานเพือ่จะน าทีมงานไปสู่วสิยัทศัน์นั้น 
 5. เป็นผูท้ี่กลา้ตดัสินใจ (Make Decisions) มีความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นนักวางแผน 
และเป็นผูมี้ความสามารถในการจดัระบบการท างานที่ดี 
 6. เป็นผูใ้ส่ใจต่อความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน (Demonstrate Caring) รวมทั้งมีความห่วงใย 
เห็นอกเห็นใจ และใหก้ารสนบัสนุนผูป้ฏิบตัิงานดว้ย 
 7. เป็นแบบอยา่งที่ดีได ้ (Be a Model) ซ่ึงมีความส าคญัคือจะส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผูป้ฏิบตัิงาน 
 8. เป็นผูท้ี่อุทิศตนเองใหก้บังาน (Be Dedicated) และท างานหนกัเพือ่ใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
 9. เป็นผูท้ี่สามารถจูงใจผูอ่ื้นได ้(Be a Motivator) 
 10. เป็นผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ (Be Expert) มีความรู้ มีความสามารถ และมีความเฉลียวฉลาด 
 11. เป็นผูท้ี่มีความกลา้หาญ (Be Courageous) และกลา้ที่จะยนืหยดัในส่ิงที่ถูกตอ้ง 
 โกเมซ-มีเจีย และบลัคิน (Gomez-Mejia and Balkin) (2002, p. 287) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติั
และทกัษะส าหรับผูน้ าที่ดี ไดแ้ก่ 
 1. เป็นผูท้ี่มีทกัษะของการใชอิ้ทธิพล (Influence skills) โดยสามารถใชค้วามเป็นผูน้ าใน
การท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานเตม็ใจที่จะท างานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 2. เป็นผูท้ี่มีทกัษะในการมอบหมายงาน (Delegation skills) พร้อมทั้งมีความสามารถท า
ใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นดว้ย 
 3. เป็นผูท้ี่มีความยดืหยุน่ (Flexibility skills) และสามารถแกไ้ขปัญหาที่ก  าลงัเผชิญอยู ่
 4. เป็นผูมี้ทกัษะในการจูงใจ (Motivational skills) โดยเป็นผูส้นับสนุนและจดัสร้าง
สภาพแวดลอ้มเพือ่ใหผู้ป้ฏิบติังานทุ่มเทและอุทิศตนเองใหก้บังาน 
 แกร่ี เดสเลอร์ (Gary Dessler) (2004, pp. 256-258) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัที่ดีของผูน้ าว่ามี 
6 ประการ ดงัน้ี 
 1. เป็นผูน้ าที่มีแรงจูงใจ หมายถึง เป็นผูท่ี้มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ที่ตอ้งการจะประสบ
ความส าเร็จอยา่งมีพลงัอยา่งมาก และมีความมุ่งมัน่ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง  ๆ
 2. มีความตอ้งการที่จะเป็นผูน้ า ชอบที่จะเป็นผูน้ ามากกวา่ผูต้าม และจะเป็นผูท้ี่มีอิทธิพล
เหนือผูอ่ื้น 
 3. มีความซ่ือสตัยแ์ละมีคุณธรรม 
 4. เป็นผูท้ี่มีความมัน่ใจ ซ่ึงความมัน่ใจจะมีบทบาทที่ส าคญัต่อการตดัสินใจ และจะท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเช่ือมัน่ในผูน้ า 
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 5. มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด 
 6. ตอ้งเป็นผูท้ี่รู้จกัองคก์ารเป็นอยา่งดี เพราะจะเป็นขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
 สรุปไดว้า่ คุณสมบติัของผูน้ า คือ ความดีในแง่ของความประพฤติ ปฏิบตัิดี เป็นส่ิงท่ีผูน้ า
ตอ้งมี ซ่ึงคุณสมบตัิของผูน้ าเป็นปัจจยัหน่ึงที่เป็นกลยทุธห์รือมรรควธีิในการจดัการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ทั้งปัญหาของตวัผูน้ า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การบริหารจดัการ และปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ     
อีกทั้งเป็นปัจจยัให้ผูน้ ามีสัมพนัธภาพกบัมวลชนได้อยา่งดี ซ่ึงจะเป็นผลให้ผูน้ าไดแ้สดงบทบาท
และหนา้ที่ไดอ้ยา่งโดดเด่น มีความชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 2.1.4 บทบาทและหน้าที่ของผู้น า 
 ผูน้ าในทุกระบบการปกครอง มีหน้าท่ีในการบริหารผูใ้ตบ้ังคบับญัชาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
นโยบายที่ก  าหนดไว ้บทบาทและหน้าที่ของผูน้ าจึงเป็นตวัแปรที่ส าคญัที่จะท าให้การบริหารงาน
เกิดความสัมฤทธิผล ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงได้รวบรวมความหมายบทบาทและหน้าที่ของผูน้ าจาก
นกัวชิาการและนกับริหารที่ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 นพพงษ ์บุญจิตราดุลย ์(2534, หนา้ 96) ไดก้ล่าวถึง บทบาทหนา้ที่ของผูน้ าไว ้3 ประการ คือ 
 1. เป็นผูรั้กษาหรือประสานใหส้มาชิกในกลุ่มอยูร่่วมกนั หมายถึง ผูน้ าจะตอ้งอยูใ่กลชิ้ดมี
ความสมัพนัธก์บัคนในกลุ่ม และเป็นที่ยอ่มรับของคนในกลุ่มท าใหก้ลุ่มมีความสามคัคีกลมเกลียว 
 2. เป็นผูป้ฏิบติัภารกิจของกลุ่มใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หมายถึง ผูน้ าตอ้งมีความรับผิดชอบ 
ในกระบวนวิธีการ ท างานดว้ยความมัน่คง และเขา้ใจไดผู้น้ าจะตอ้งท าให้กลุ่ม ท างานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 
 3. เป็นผูอ้  านวยการให้เกิดการติดต่อสัมพนัธ์ในกลุ่ม หมายถึง เขาจะปฏิบตัิงานในทางที่จะ
อ านวยความสะดวกใหเ้กิดการติดต่อสมัพนัธ ์และปฏิบติักนัดว้ยดีของสมาชิกในกลุ่ม การติดต่อส่ือสาร
ที่ดีเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นในการช่วยให้หนา้ที่น้ีบรรลุเป้าหมาย 
 กว ีวงศพ์ฒุ (2536, หนา้ 31) ไดก้ล่าววา่ หนา้ที่ของผูน้ า หมายถึง งานท่ีผูน้ าตอ้งรับผิดชอบ 
ตามที่องคก์ารก าหนดไว ้มีลกัษณะประเภทงานท่ีผูน้ า จะตอ้งท าและจะตอ้งใชผู้อ่ื้น คืองานที่ผูน้  า
จะตอ้งท าดว้ยตวัของตนเอง งานประเภทผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าไม่ได ้เพราะขาดขอ้มูล ขาดความรู้ 
ประสบการณ์ยงัไม่ถึงขาดการยอมรับเป็นตน้ งานที่ตอ้งใชผู้อ่ื้นท าแทนเพราะว่าถา้ผูน้ าท  าเอง ก็จะ
ไม่ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด ถือวา่เป็นการมอบหมายงาน แต่ยงัคงตอ้งรับผดิชอบอยู ่
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 นอ้ย สุปิงคลดั (2537, หนา้ 96) ไดก้ล่าววา่ หนา้ที่ของผูน้ าจะตอ้งกระท าอยู ่2 ลกัษณะคือ 
หนา้ที่หลกัและหนา้ที่ประกอบ ดงัน้ี 
 1. หนา้ที่หลกั เป็นหนา้ที่จะตอ้งปฏิบติัจะละเลยขาดตกบกพร่องไม่ได ้เพราะหากละเลย
แลว้กิจการต่างๆ ภายในหน่วยงานจะบกพร่องและเกิดความเสียหายทนัที หนา้ที่หลกัไดแ้ก่ 
  1.1 หนา้ที่ในการตดัสินใจ 
  1.2 หนา้ที่ในการควบคุมบงัคบับญัชา 
  1.3 หนา้ที่ในการสนบัสนุน อ านวยความสะดวกแก่ผูป้ฏิบติังาน 
  1.4 หนา้ที่ในการประสานงาน ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
 2. หนา้ที่ประกอบ เป็นหนา้ที่เสริมในฐานะที่เป็นผูน้ าท  าให้ความเป็นผูน้ าสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
แต่หากละเลยไม่ปฏิบติับา้งจะไม่กระทบต่อกิจกรรมภายในหน่วยงาน เช่น 
  2.1 การเป็นตวัแทนกลุ่ม 
  2.2 เป็นสญัลกัษณ์ของกลุ่ม เป็นตน้ 
 ชาญชยั อาจินสมาจาร (2538, หน้า 20) ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีต่างๆ ของผูน้ าที่คลา้ยคลึงกนั
ดงัน้ี 
 1. ผูน้ าจะตอ้งวางแผนงานและก าหนดจุดมุ่งหมาย ซ่ึงเรียกหนา้ที่น้ีวา่ การวางแผน 
 2. ผูน้ าจะตอ้งวางแผนงานและอุปกรณ์เพือ่ท  ากิจกรรม ซ่ึงเรียกหนา้ที่น้ีวา่ การจดัการ 
 3. ผูน้ าจะตอ้งคดัเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบตัิ ซ่ึงเรียกหนา้ท่ีน้ีวา่ การจดัการบุคลากร 
 4. ผูน้ าจะตอ้งเป็นผูน้ าในการท างานของคนงาน ซ่ึงเรียกหนา้ท่ีน้ีวา่ การสัง่การ 
 5. ผูน้ าจะตอ้งควบคุมกิจกรรมของคนงาน ซ่ึงเรียกหนา้ที่น้ีวา่ การควบคุม 
 สมชาติ กิจบรรยง (2544, หน้า 24-27) ไดก้ล่าวว่า บทบาทและหน้าที่ของผูน้ าจ  าแนกออก 
เป็น 6 ประการ คือ 
 1. สร้างความเขา้ใจในองคก์ารใหเ้กิดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 2. การปฏิบตัิงานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 3. การวางแผนและก าหนดงาน 
 4. การพฒันาคนท างาน 
 5. หาวธีิจะไดรั้บความร่วมมือจากทีมงาน 
 6. การปรับปรุงตนเอง 
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 เครช ครัตชฟิ์ลด ์และบลัลคัชี (Krech, Crutchfield and Ballachey) (อา้งใน วิเชียร วิทยอุดม, 
2550, หนา้ 32) ไดก้ล่าวถึง บทบาทหนา้ท่ีของผูน้ าในการท างานเป็นกลุ่มไวก้วา้ง ๆ เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
  1. หนา้ที่หลกั (Primary Function) 
   1.1 ผูน้ าท  าหน้าที่เป็นผูบ้ริหาร (Executive) และเป็นทั้งผูป้ระสานงานกลุ่มโดย
มอบหมายงานใหผู้รั้บผิดชอบน าไปปฏิบตัิ อาจจะเป็นผูต้ดัสินนโยบายและวตัถุประสงคข์องกลุ่ม
โดยตรงหรือไม่ก็ได ้แต่ก็มีหนา้ที่รับผดิชอบโดยตรงในการบริหารงาน 
   1.2 ผูท้  าหนา้ที่วางแผน (Planner) เป็นผูมี้หนา้ที่ในการประเมินสถานการณ์ในภาย
หน้าว่า หากมีปัญหาแลว้จะแกปั้ญหานั้นอยา่งไร แลว้เตรียมแผนการไวล่้วงหน้าอาจจะเป็นแผน
ระยะสั้นหรือยาวก็ได ้จะวางแผนคนเดียวหรือคนอ่ืนช่วยคิดก็ได ้
   1.3 ผูน้ าท  าหนา้ที่เป็นผูว้างนโยบาย (Policy Maker) การวางนโยบายอาจจะมีผูร่้วม
แสดงความคิดเห็นโดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางนโยบาย หรือผูน้ าเป็นผูว้างนโยบายเพียงผูเ้ดียว 
ในกรณีหลงัน้ีจะเกิดขึ้นกบัผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญ นอกจากน้ีในฐานะท่ีผูน้ าเป็นตวัแทนกลุ่มในการ
ติดต่อภายนอกในนามของกลุ่มและตอ้งท าหน้าท่ีควบคุมความสัมพนัธ์ในกลุ่ม ขจดัความขดัแยง้
ระหว่างคนในกลุ่ม รวมทั้งการลงโทษและการให้รางวลั สิทธิดงักล่าวน้ีจึงท าให้สามารถควบคุม
กลุ่มและก าหนดนโยบายได ้
  2. หนา้ที่รอง (Secondary Function) 
   2.1 ท าหนา้ที่เป็นบุคคลตวัอยา่ง (Exemplar) 
   2.2 ท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Symbol of The Group) ผูน้ าประเภทน้ี 
มกัจะเป็นบุคคลที่ไดด้ ารงต าแหน่งน้ีเป็นเวลานาน 
   2.3 ท าหน้าที่เป็นตวัแทนกลุ่ม รับผิดชอบในการแกไ้ขสถานการณ์เม่ือเกิดปัญหา 
หรือสมาชิกตอ้งการใหช่้วยตดัสินใจ 
   2.4 ผูน้ าท  าหนา้ที่เป็นบุคคลในอุดมคติของเหล่าสมาชิก (Ideologist) เป็นผูท้ี่ไดรั้บ
การคารพยกยอ่งในดา้นคุณค่าต่าง ๆ และทุกคนก็ใหค้วามเช่ือฟังในตวัผูน้ า 
   2.5 ผูน้ ามีบทบาทที่บุคคลอ่ืนตอ้งการจะเอาเยีย่งอยา่ง 
   2.6 ผูน้ าท  าหน้าที่ให้ค  าปรึกษาและรับฟัง พร้อมทั้งช่วยขจดัปัญหาคล้ายกับที่
รองรับอารมณ์ความทุกขค์วามโศกเศร้าของผูอ่ื้น ทั้งน้ีเพือ่ความคงอยูต่่อไปของกลุ่มนัน่เอง 
 สรุปไดว้า่ บทบาทหนา้ท่ีของผูน้ า คือ ที่ส าคญัสรุปได ้มี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  
 1. สร้างความสมัพนัธค์นในกลุ่ม เป็นตวัอยา่งและเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่ม 
 2. รับผดิชอบในกระบวนการวธีิการท างานของกลุ่มใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 
 3. อ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน และขจดัปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 



24 
 

2.2 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการส าคญัทีมี่อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ 
และสมมติฐานของสมาชิกภายในองคก์ร  สร้างความผกูพนัในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ต่าง ๆ 
และกลยทุธท์ี่ส าคญัขององคก์ร ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม 
แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผูต้ามให้กลบักลายเป็นผูน้ าและผูท้ี่เปล่ียนแปลงหน่วยงานใน
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงองคก์ร ไดมี้นกัวชิาการต่าง ๆไดศึ้กษาเก่ียวกบัทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้ดงัน้ี 
 2.2.1 ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 นกัวชิาการหลายท่าน มีการใหค้วามหมายของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไวแ้ตกต่างกนั  
ซ่ึงอาจจะสรุปความหมายของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้ดงัน้ี  
 เศาวนิต เศาณานนท ์(2542, หน้า 128) ไดว้ิเคราะห์และสรุป ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
โดยเรียกผูน้ าแบบน้ีวา่ “ผูน้ าแบบแปลงรูป” ดงัน้ี ภาวะผูน้ าแบบแปลงรูป จะเพิ่มแรงจูงใจให้ผูต้าม
โดยการกระตุน้ใหผู้ต้ามมีความตอ้งการสูงขึ้น ใหโ้อกาสผูต้ามแสดงถึงความคิดที่มีคุณธรรมและให้
อ านาจแก่ผูต้าม 
 อ าไพ อินทรประเสริฐ (2542, หนา้ 56) เรียกผูน้ าแบบน้ีวา่ “ผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงสภาพ” 
โดยกล่าววา่ ผูน้ าแบบเปล่ียนสถานะจะมีลกัษณะเป็นผูน้ าที่มองการณ์ไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง สามารถโนม้นา้วจิตใจลูกนอ้งไดดี้ 
 ยดุา รักไทย (2546, หนา้ 93) ใหค้วามหมายไวว้า่ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง บุคคลที่
ตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใดอยา่งหน่ึงขึ้น และอยู่ในฐานะท่ีตอ้งท างานร่วมกบักลุ่ม
เพือ่ใหบ้รรลุส่ิงที่ตอ้งการ 
 กลัยาณี พรมทอง (2546, หนา้ 62) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมของผูบ้ริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลง ความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั เป็นผลให้การ
ปฏิบติังานเกินความคาดหวงั พฒันาความสามารถและศกัยภาพไปสู่ระดบัท่ีสูงขึ้น โดยผูบ้ริหาร
แสดงบทบาท ท าใหผู้ร่้วมงานรู้สึกไวว้างใจ ตระหนักรู้ภารกิจ และวิสัยทศัน์ มีความจงรักภกัดีและ
เป็นขอ้จูงใจใหผู้ร่้วมงานมองไกลเกินกวา่ความสนใจของตน ซ่ึงน าไปสู่ประโยชน์ขององคก์ร 
 นฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์ (2546, หนา้ 44) ให้ความหมายไวว้่า ผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององคก์าร หรือมาจากภายนอกองคก์าร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั
ที่จะใชค้วามรู้ ทกัษะ ความสามารถและประสบการณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเปล่ียนแปลง
องคก์ารใหเ้กิดขึ้นและด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ปกติตวัแทนการเปล่ียนแปลงขององคก์ารอาจจะ
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เป็นผูท้ี่มีบทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบหลาย ๆ อยา่งดว้ยกนั กล่าวคือ อาจจะเป็นไดท้ั้งผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ผูอ้  านวยความสะดวกในการเปล่ียนแปลง ผูเ้จรจาต่อรองเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์ และเป็นที่ปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ขององคก์าร ซ่ึงจะขึ้นอยูก่ ับสถานการณ์และความ
ตอ้งการของแต่ละองคก์าร วา่ตอ้งการใหเ้ขาแสดงบทบาทและหนา้ที่ใดเป็นส าคญั 
 สุชาดา รังสินนัท ์(2550, หนา้ 114) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง 
ภาวะของบุคคลที่ตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในองคก์ารในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตอ้งท างาน
ร่วมกบับุคคล และผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นตามท่ีตอ้งการ 
 สุพานี สฤษฏว์านิช (2552, หนา้ 258) ใหค้วามหมายไวว้า่ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง 
ผูน้ าที่ใชบ้ารมีเพือ่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงที่ยิง่ใหญ่แก่องคก์ร สามารถพลิกฟ้ืนองคก์รที่มีปัญหา
นั้นใหป้ระสบความส าเร็จ 
 แบส (Bass) (1985, p. 14) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง ผูน้ าจะเป็น
ผูก้ระตุน้ใหผู้ต้ามมีความตอ้งการที่สูงขึ้น ท าใหต้ระหนึกถึงความตอ้งการ ส านึกในความส าคญั คุณค่า
ของจุดมุ่งหมายและวิธีที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ให้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของทีมองคก์ร นโยบาย
มากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตน และยกระดบัความตอ้งการใหสู้งขึ้น 
 ดูบริน (Dubrin) (1998, p. 115) ใหค้วามหมายไวว้า่ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง ผูน้ าที่
มุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงทั้งองคก์ารใหดี้ขึ้นกว่าเดิมโดยยกระดบัแรงจูงใจและคุณธรรมจนส่งผลท า
ให้สมาชิกรู้สึกอยากปรับเปล่ียนอยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ีผูน้าตอ้งช่วยยกระดบัความตอ้งการของ
บุคคลใหสู้งขึ้น สร้างค่านิยมใหดี้ขึ้นและพฒันาคุณธรรมใหสู้งขึ้นดว้ย 
 ยคุ (Yukl) (1998, p. 20) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึงกระบวนการ
ของการสร้างการยึดมั่นผูกพนัต่อเป้าหมายองค์กรและการเสริมสร้างอ านาจให้แก่ผูต้ามเพื่อให้
บรรลุผล ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้
 เซอร์จิโอวานิ (Sergiovanni) (2001, p. 224) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็น
ภาวะผูน้ าที่ผลิตจินตทศัน์ ค่านิยมที่กวา้งขวางซ่ึงประกอบไปดว้ย ความยตุิธรรม ความเป็นเลิศ 
ประชาธิปไตยและการเท่าเทียมกนัและท าใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จสู่ความเป็นเลิศได ้
 เบนนิส และนานัส (Bennis and Nanus) (2001, p. 217) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง คือ ความสามารถของผูน้ าที่จะปรับรูปและยกระดบัแรงจูงใจและเป้าประสงคข์องผู ้
ตามใหบ้รรลุผลส าเร็จของการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
 สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของผูน้ าที่สามารถ
เปล่ียนองคก์ารใหดี้ขึ้นกว่าเดิมประกอบดว้ย การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ 
การกระตุน้ทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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 2.2.2 ความเป็นมา แนวคดิและทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหรือภาวะผูน้ าเพือ่การปฏิรูปในยคุปัจจุบนัใหค้วามส าคญัต่อ 
การเปล่ียนแปลง ดงันั้น ผูน้ ายคุใหม่ตอ้งมีความสามารถท าให้องคก์ารเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 
ผูบ้ริหารคือผูท้ี่ท  างานประจ าให้ถูกตอ้ง ในขณะที่ผูน้  าคือผูท้ี่ท  าให้เกิดการสร้างนวตักรรมโดยการ
ตดัสินใจเลือกในส่ิงที่ควรท า ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและจุดประกายสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผู ้
ตามใหเ้กิดการเร่ิมตน้และยนืหยดัมุ่งทุ่มเทความพยายามในการปฏิบตัิงาน ในยคุน้ีวงการวิชาการต่างมี
การศึกษาค้นควา้วิจัยเ ก่ียวกับตัวแปรหรือปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลต่อองคก์าร ตวัแปรหรืปัจจยัท่ีจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนักงาน แรงจูงใจ
และความพงึพอใจในการท างานของพนกังานหรือของกลุ่มท างานรวมถึงการพฒันาสมรรถนะและ
ศกัยภาพของพนกังาน ซ่ึงปัจจยัหน่ึงที่มีความส าคญัที่ไดรั้บการยอมรับว่ามีอิทธิพลมากคือ ภาวะผูน้ า 
ทั้งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาในทุก ๆ ระดบั และทั้งภาวะผูน้ าของพนักงานทุก ๆ 
คนในองคก์ารดว้ยภาวะผูน้ าในที่น้ีจะหมายถึงพฤติกรรมหรือกระบวนการที่บุคคลหน่ึงมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มในการท างาน เพือ่ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ในทศวรรษที่ผา่นมาการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวกบัภาวะผูน้ าที่มีประสิทธิภาพมีจ านวนมาก แต่มีแนวคิดทฤษฎี
หน่ึงที่ไดรั้บการยอมรับและไดก้ล่าวถึงกนัมาก คือ “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง” (Transformational 
Leadership) ซ่ึงมีงานวจิยัมากมายที่สนบัสนุนทฤษฎีน้ีในทัว่โลก และยนืยนัวา่ ทฤษฎีสามารถน าไป
ประยกุตไ์ด ้(สินีนาฎ โพธิจิญญาโน, 2554, หนา้ 29) 
 ก่อนจะมาเป็นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีเร่ิมตน้มาก่อน คือ ทฤษฎี
ภาวะผูน้ าแบบมีบารมี (Charismatic Leadership) โดย แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ในทศวรรษที่ 
1920 ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้ า แบบมีบารมี เม่ือผลงานของเขาไดแ้ปลเป็นภาษาองักฤษในปี  ค.ศ. 
1947 ไดก้ระตุน้ความสนใจของเหล่านกัสงัคมวทิยา และนกัรัฐศาสตร์ต่าง ๆ ที่ศึกษาเก่ียวกบัดา้นภาวะ
ผูน้ า ต่อมาในทศวรรษที่ 1980 นกัวจิยัทางจิตวทิยาและการจดัการ ไดแ้สดงความสนใจอยา่งมากต่อ
ภาวะผูน้ าแบบมีบารมีน้ี เน่ืองจากในช่วงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรูปและมีการฟ้ืนฟูองคก์ารต่าง ๆ 
อยา่งมาก และผูบ้ริหารองคก์ารต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกนัว่า มีความตอ้งการและ
จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ เพือ่ใหอ้งคก์ารสามารถอยูไ่ดใ้นสภาวะท่ี
มีการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ (Yukl & Fleet อา้งใน จารุวรรณ ชุณหวรานนท ์2545, หนา้ 14) 
 แบส (Bass) (อา้งใน ขวญัชยั จะเกรง, 2551, หน้า 19-20) ไดร้ะบุขอ้จ ากดับางประการ
ของผูน้ าแบบมีบารมี และไดแ้นะน าวา่ควรใหมี้การขยายทฤษฎีให้ครอบคลุมถึงลกัษณะพฤติกรรม 
ตวับ่งช้ีบารมี สภาพแวดลอ้มที่เอ้ืออ านวย ตวัอยา่งเช่น แบส (Bass) เสนอว่า ผูน้ าแบบมีบารมีมกัจะ
เกิดขึ้นในที่ที่การใชอ้  านาจแบบปกติลม้เหลวในการจดัการกบัวิกฤตการณ์ และยงัเป็นที่น่าสงสัย
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เก่ียวกบัค่านิยมและความเช่ือดั้งเดิมของผูน้ าแบบน้ี ต่อมาทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ 
แบส (Bass) จึงไดใ้ชค้  าวา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) แทนค าว่า การสร้าง
บารมี (Charisma) ซ่ึงหมายถึง การมีอิทธิพลเก่ียวกบัอุดมการณ์ท่ีระดบัสูงของจริยธรรมคือ ความไม่เห็น
แก่ตวั ซ่ึงทั้งผูน้ าและผูต้ามจะมีการอุทิศตวัอย่างดีที่สุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ การมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ ใชแ้ทนค าว่า การสร้างบารมีเน่ืองจาก 1) การสร้างบารมีเป็นตวัแทนของความหมาย
หลายความหมายในการโฆษณา เช่น การฉลอง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการโออ้วดหรือแสดงความตื่นเตน้
เกินจริง 2) การสร้างบารมีมีความสัมพนัธ์มากเกินไปกบัการปกครองแบบเผด็จการและความเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงเทียม เช่น ฮิตเลอร์ (Hitler) มุสโสลินี (Mussolini) 3) ส าหรับผูว้ิจยับางท่าน 
เช่น เฮาส์ (House) และคอนเกอร์ และคานันโก (Conger and Kanungo) ไดก้ล่าวว่าการสร้างบารมี 
คือ การรวม ภาวะผูน้ าของการเปล่ียนแปลงทั้งหมดตั้งแต่ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ปัญญา 
และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดงันั้น ในการฝึกอบรมและในวตัถุประสงค ์บางงานวิจยัของ 
แบส (Bass) จึงใชค้  าวา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์แทนค าวา่การสร้างบารมี 
 หลงัจากเกิดทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบมีบารมีแลว้ ไดเ้กิดมีการพฒันาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
ภาวะผูน้ าแบบใหม่ขึ้นมาคือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ที่ได้
มีการกล่าวถึงคือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของเบอร์นส (Burns) ในปีค.ศ. 1987 และแบส 
(Bass) ในปี ค.ศ.1985 แต่ทฤษฎี ที่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและมี
งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งสนบัสนุนมากมาย รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพือ่พฒันาภาวะผูน้ าตามทฤษฎีดว้ยคือ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของแบส (Bass) 
 การศึกษาระยะต่าง ๆ ของภาวะผูน้ า (Yukl อา้งใน ธวชัชยั หอมยามเยน็ 2548, หน้า 45-48) 
ไดส้รุปแนวคิดในการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 1. ระยะลกัษณะผูน้ า (Trait Phase) โดยเร่ิมตั้งแต่สมยัก่อนคริสตศกัราชจนถึงปี 1940 
เป็นระยะที่พยายามศึกษาลกัษณะสากลของผูน้ าที่มีประสิทธิผล  ซ่ึงทฤษฎี น้ีได้แนวทางมาจาก
ทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theories) ในสมยักรีกและโรมนัโบราณ ซ่ึงเช่ือวา่ผูน้ าเป็นมาแต่ก าเนิด
สร้างกนัไม่ไดจึ้งเกิดแนวคิดวา่ ผูน้ าตอ้งมีลกัษณะพิเศษกว่าคนอ่ืน ซ่ึง Stogdill ไดร้วบรวมงานวิจยั 
163 เร่ือง โดยสรุปว่าผูน้ ามีคุณสมบติัดงัน้ี มีสติปัญญา บุคลิกดี กระตือรือร้น ซ่ือสัตย ์เช่ือมัน่ ใน
ตนเอง สามารถท างานส าเร็จ มีความรับผิดชอบ ริเร่ิมเอาชนะอุปสรรคได้ มนุษยสัมพนัธ์ดี เป็นตน้ 
และไดน้ าผลการวจิยัในช่วงปี 1945-1970 ไปวเิคราะห์องคป์ระกอบ พบว่า ผูน้ ามีความแตกต่างจาก
บุคคลอ่ืน ๆ ตรงที่มีทกัษะดงัต่อไปน้ี คือ ทกัษะในการติดต่อระหว่างบุคคล ทกัษะทางดา้นเทคนิค 
ทกัษะทางดา้นการจดัการ และทกัษะทางด้านสติปัญญา จากการศึกษาท าให้รู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ า
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กวา้งขึ้น แต่ไม่สามารถคน้หาลกัษณะ ที่จะรับประกนัความส าเร็จของผูน้ าได ้การศึกษาต่อมาจึงมุ่ง
สู่ลกัษณะผูน้ าที่สมัพนัธก์บัพฤติกรรมบุคคลและประสิทธิภาพ 
 2. ระยะพฤติกรรมผูน้ า (Behavioral Phase) การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้ าในระยะน้ี
คือ การศึกษาของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ (Ohio State University) เพื่อคน้หาพฤติกรรมภาวะผูน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ พบวา่ มีพฤติกรรม 2 ชนิด ผูน้ ามุ่งงาน (Initialing Structure) และผูน้ าแบบมุ่งสัมพนัธ ์
(Consideration Structure) โดยผูน้ ามุ่งงานหมายถึง การที่ผูน้  าก าหนดโครงสร้างเพื่อปฏิบติังานของ
องคก์ารใหป้ระสบผลส าเร็จและช้ีน ากลุ่มท างานไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารส่วนผูน้ าแบบ
มุ่งสัมพนัธ์หรือแบบมุ่งคนคือ การที่ผูน้  าปฏิบติัตามดว้ยท่าทีเป็นมิตรและให้การสนับสนุนแสดง
ความเอาใจใส่และแสวงหาเพื่อให้ผูต้ามได้รับความผาสุก โดยนักวิจยัได้วินิจฉัยพฤติกรรมผูน้ า
ออกแบบเป็น 3 แบบ คือ ผูน้ าแบบเผด็จการ (Autocratic) จะใชใ้นรูปแบบการช้ีน ามีการควบคุมสูง 
ไม่เปิดโอกาสให้ผูต้ามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูน้ าแบบประชาธิปไตยจะให้ความส าคญักบัผู ้
ตาม เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ไม่เน้น การใช้
อ านาจ และผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez faire) จะให้อิสระเต็มท่ีแก่ผูต้าม และไม่ไดส้ั่งงาน
บางคร้ังจะท าใหก้ลุ่มเสียเอกภาพ สมรรถนะการผลิตต ่า 
 3. ระยะผูน้ าตามสถานการณ์ (Situational Phase) ในระหว่างปลายปี ค.ศ.1940 มีการศึกษา
ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์อยา่งกวา้งขวางและไดเ้สนอให้เห็นว่า การแสดงลกัษณะของผูน้ า
แบบใดขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ โดยบุคคลหน่ึงอาจจะเป็นผูน้ าในสถานการณ์หน่ึงและจะเป็นผูต้ามใน
อีกสถานการณ์หน่ึง ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ที่ส าคญัไดแ้ก่ ทฤษฎีเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด 
(Heresy & Blanchard. 1969) มีแนวคิดพื้นฐานที่ส าคญัคือสถานการณ์ที่ต่างกนัยอ่มตอ้งการแบบ
ของผูน้ าที่ต่างกนั แต่ก็ไม่อาจปฏิบติัไดเ้สมอไป เพราะขึ้นอยูก่บัลกัษณะส่วนตวัและความสามารถ
ในการวเิคราะห์ตามสถานการณ์ของผูน้ า 
 4. ระยะอ านาจของผูน้ า (Power Influence Phase) การศึกษาอ านาจผูน้ าในกลุ่มน้ีถือว่า
สาระส าคญัของผูน้ าคือ การมีอิทธิพลเหนือผูต้าม แต่ผูต้ามก็สามารถมีอิทธิพลเหนือผูน้ าไดซ่ึ้ง Yulk 
(1994) ไดร้วบรวมผลการศึกษาวจิยัเร่ืองอ านาจของผูน้ าไวโ้ดยสรุปไดว้่า กลุ่มน้ีมุ่งอธิบาย 3 ค า คือ 
อ านาจ (Power) เป็นความสามารถในการใชอิ้ทธิพลเหนือเจตคติ และพฤติกรรมของผูอ่ื้น เพื่อที่จะ
ท าใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามที่ผูมี้อ  านาจตอ้งการ อ านาจหนา้ที่ (Authority) เป็นสิทธิที่จะใช้
อิทธิพลต่อผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตามที่ก  าหนดไว ้และอิทธิพล (Influence) เป็นลกัษณะส่วนบุคคลจดัเป็น
อ านาจอยา่งหน่ึงที่มีอยูใ่นคนนั้น เช่น ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถใชอิ้ทธิพลเหนือ
กลุ่มผูต้าม 
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 จากการศึกษาทฤษฎี ภาวะผูน้ าทั้ง 4 ระยะจะเห็นไดว้่าผูน้ ามีหน้าท่ีในการน า ส่วนผูต้าม
จะมีหน้าที่ในการปฏิบตัิตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผูน้ าหรือองคก์าร (Bass.1985) ซ่ึง Burn 
(1978) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาที่มุ่งเน้นเฉพาะผูน้ าและผูต้ามเป็นการศึกษาท่ีลม้เหลวที่สุด เน่ืองจาก
ไม่มีความเขา้ใจทั้งสองฝ่าย ในอนาคตความสมัพนัธร์ะหวา่งผูน้ าและผูต้ามจะเปล่ียนไปผูน้ าจะตอ้ง
ปฏิบตัิงานเคียงขา้งกบัผูต้าม จะตอ้งมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่เป็นผูน้ าท่ีมีการปกครองดว้ยอ านาจเผด็จการ 
บทบาทผูน้ ายคุใหม่จะตอ้งมอบอ านาจใหแ้ก่ผูอ่ื้นมากกว่าตวัเองมากขึ้น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีความเช่ียวชาญให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ใชท้กัษะในการการจูงใจมากกว่าที่จะมี
การใชค้  าสั่งและบทบาทผูน้ าท่ีถือว่ามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก็คือ “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง” 
(สินีนาฎ โพธิจิญญาโน, 2554, หนา้ 31) 
 2.2.3 องค์ประกอบของทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio) (อา้งใน สินีนาฎ โพธิจิญญาโน, 2554, หน้า 31) ได้
เสนอโมเดลภาวะผูน้ าแบบเตม็รูปแบบ โดยใชผ้ลการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามรูปแบบ
ภาวะ โมเดลน้ีจะประกอบไปดว้ย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะ
ผูน้ าการแลกเปล่ียน และภาวะผูน้ าแบบตามสบาย ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะขอกล่าวถึง
รายละเอียดเฉพาะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง(Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่ผูมี้อิทธิพล
ต่อผูร่้วมงานและผูต้ามใหสู้งขึ้นกวา่ความพยายามที่คาดหวงัพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและ
ผูต้ามไปสู่ระดบัที่สูงขึ้น และศกัยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในการกิจและวิสัยทศัน์ของ
ทีมและขององคก์าร จูงใจใหผู้ร่้วมงาน และผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่มองคก์ารหรือสังคมซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามน้ีจะ
กระท าโดยองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ “4I” (Four I’s) คือ 
 1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence: II) หมายถึง การที่ผูน้  าประพฤติตวั
เป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดลส าหรับผูร่้วมงาน ผูน้ าจะเป็นที่ยกยอ่ง เคารพนับถือ ศรัทธา ไวว้างใจ 
และท าใหผู้ร่้วมงานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั ผูร่้วมงานจะประพฤติ ปฏิบติัเหมือนกบั
ผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ า ส่ิงที่ผูน้  าตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงลกัษณะน้ีคือ ผูน้ าตอ้งมีวิสัยทศัน์ 
และสามารถที่จะถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงาน ผูน้ าจะตอ้งมีความสม ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ 
สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤต ผูน้ าเป็นผูท้ี่ไวใ้จไดว้่าจะท าในส่ิงที่ถูกตอ้งเป็นผูมี้
ศีลธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเล่ียงที่จะใชอ้  านาจเพื่อผลประโยชน์ของส่วนตนแต่จะประพฤติตน
เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและเพื่อประโยชน์ของ กลุ่มผูน้ าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด
ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือและ
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ค่านิยมของผูน้ าจะส่งเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดีและความมัน่ใจของผูร่้วมงาน ท าให้
ผูร่้วมงานรู้สึกเป็นพวกเดียวกบัผูน้ าโดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคท์ี่ร่วมกนั ผูน้ าแสดง
ความมัน่ใจช่วยจะสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนั เพือ่บรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ ผูร่้วมงานจะเลียนแบบ
พฤติกรรมของผูน้ าจากการสร้างความมัน่ใจในตนเอง ประสิทธิภาพและการเคารพตนเอง ผูน้ าการ 
เปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายในภาระหนา้ที่ขององคก์าร 
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การที่ผูน้  าจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและ
ทา้ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้ ากระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในทางแง่บวก ผูน้ าจะท าให้ผูต้าม
สมัผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูน้ าจะสร้างและส่ือความหวงัท่ีผูน้ าตอ้งการอยา่งชดัเจน ผูน้ าจะ
สร้างการอุทิศตวัหรือความผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้ าจะแสดงความเช่ือมัน่และ
แสดงใหเ้ห็นความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้ าจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้ม
ผลประโยชน์ของตนแต่เพือ่วสิยัทศัน์และภารกิจขององคก์ร ผูน้ าจะช่วยใหผู้ต้ามพฒันาความผูกพนั
ของตนเองต่อเป้าหมายในระยะยาว และบ่อยคร้ังพบวา่ในการสร้างแรงบนัดาลใจน้ี เกิดขึ้นผ่านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญา โดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ท าใหผู้ต้ามรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ใหพ้วกเขาสามารถจดัการแกปั้ญหาที่ตนเองเผชิญได ้
ส่วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยใหผู้ต้ามจดัการกบัอุปสรรคของตนเอง และเสริมสร้างความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
 3. การกระตุน้เชาวน์ปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่ผูน้  ามีการกระตุน้ 
ผูต้ามใหต้ระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าใหผู้ต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ 
มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพือ่หาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าของเดิม เพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์
โดยผูน้ ามีการคิดและมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการตั้งสมมติฐาน 
การเปล่ียนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิธีทางแบบใหม่ ๆ 
มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา 
มีการให้ก าลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ ผูน้ ามีการกระตุน้ให้ผูต้ามแสดง
ความคิดและเหตุผล และไม่วจิารณ์ความคิดของผูต้ามแมว้่ามนัจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้ า 
ผูน้ าจะตอ้งท าใหผู้ต้ามรู้สึกวา่ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นส่ิงที่ทา้ทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแกปั้ญหาร่วมกนั
โดยผูน้ าจะสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้ต้ามว่าปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย ผูน้ าจะพสูิจน์ใหเ้ห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งไดจ้ากความร่วมมือร่วมใจในการ
ที่จะแกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุก ๆ คน ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ให้ตั้งค  าถามต่อค่านิยมของตนเอง 
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ความเช่ือ และประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนท่ีส าคญัของการพฒันาความสามารถของผู ้
ตามในการที่จะตระหนกั เขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูน้ านั้นจะมี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้ าในการดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และท าให้
รู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ าจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผูต้ามแต่ละ
คน เพื่อการพฒันาผูต้าม ผูน้ าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อความ
สัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น 
นอกจากน้ีผูน้ าจะมีการปฏิบติัต่อผูต้ามโดยการใหโ้อกาสในการที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศ
ของการสนบัสนุน การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความจ าเป็นและความตอ้งการ
ประพฤติของผูน้ าแสดงใหเ้ห็นวา่เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนไดรั้บ
อ านาจการตดัสินใจดว้ยตนเองที่มากกวา่ บางคนมีมาตรฐานท่ีเคร่งครัดกวา่ บางคนอาจมีโครงสร้าง
ที่มากกว่า ผูน้ า โดยมีการส่งเสริมในการส่ือสารสองทาง และมีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบ ๆ 
(Management By Walking Around) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นการส่วนตวั ผูน้ าสนใจในความ
กงัวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person) มากกว่าที่จะเป็น
พนกังานหรือเป็นเพยีงปัจจยัการผลิต ผูน้ าจะมีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา (Empathy) ผูน้ าจะมีการมอบหมายงานเพือ่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาสใหผู้ต้าม
ไดใ้ชค้วามสามารถพเิศษอยา่งเต็มท่ีและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ที่ทา้ทายความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้าม
วา่ตอ้งการค าแนะน า การสนบัสนุน และการช่วยให้กา้วหน้าในการท างานที่ตนรับผิดชอบอยูห่รือไม่ 
โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกวา่เขาก าลงัถูกตรวจสอบ 
 สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง คุณลกัษณะโดยส่วนตวัของผูน้ าที่มีการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานอันที่จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน ด าเนินไปสู่
เป้าหมายและความส าเร็จประกอบดว้ย 4 ดา้น 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) การสร้างแรง
บนัดาลใจ 3) การกระตุน้เชาวน์ปัญญา และ 4) การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
 2.2.3 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 ในส่วนน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายและค าจ  ากดัความจากนักวิจยั และนักวิชาการที่
ไดใ้ห้ความสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารตามทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ 
(Bass & Avolio) (อา้งใน สินีนาฎ โพธิจิญญาโน, 2554, หน้า 31) อนัท่ีจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของผูร่้วมงาน ด าเนินไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จประกอบดว้ย 4 ดา้น 1) การมีอิทธิพล
เชิงอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้เชาวน์ปัญญา และ 4) การค านึงถึงปัจเจก
บุคคล ซ่ึงมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปตามทรรศนะของนกัวจิยั และนกัวชิาการแต่ละท่าน ดงัน้ี 
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 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence : II) 
 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) หรือการมีคุณลกัษณะพิเศษ (Charisma) 
ที่มีอุดมการณ์ มีวิสัยทศัน์ มีความสามารถในการที่จะบริหารอารมณ์และมีจริยธรรม ไดมี้นักวิชาการ
ต่าง  ๆใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 8-9) ใหค้วามหมายไวว้่า การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
หมายถึง การที่ผูน้  าประพฤติตวัเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นที่ยกยอ่ง 
เคารพ นบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าใหผู้ต้ามเกิดความไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจ 
เม่ือไดร่้วมงานกนั ผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา 
 ขวญัชยั จะเกรง (2551, หน้า 25) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นเป็นแบบอยา่ง สามารถที่จะกระตุน้อารมณ์ของผูร่้วมงาน
ให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการเลียนแบบและผูกพนัต่อผูบ้ริหาร เห็นว่าผูบ้ริหารเป็นผูท้ี่มีคุณสมบติัท่ีพิเศษ 
ท าให้ผูร่้วมงานเกิดการยอมรับ ยกยอ่ง เทิดทูน เคารพนับถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และภาคภูมิใจ เม่ือได้
ร่วมงานกนั มีความเช่ือมัน่วา่ผูบ้ริหารสามารถน าพาพวกเขาเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได ้ผูบ้ริหารตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อท าให้ผูร่้วมงานรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกัน เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายที่ตอ้งการ 
 ขวญัตา เก้ือกูลรัฐ (2554, หน้า 33-34) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน้  าแสดง ใหเ้ห็นในการจดัการหรือ การท างานที่เป็นกระบวนการ
ท าใหผู้ร่้วมงานมีการยอมรับ เช่ือมัน่ศรัทธา ภาคภูมิใจ และไวว้างใจในความสามารถของผูน้ าที่มี
ความยนิดีที่จะทุ่มเทการปฏิบติังานตามภารกิจ โดยผูน้ าจะมีการประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผูอ่ื้นเสียสละเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มเนน้ ความส าคญัในเร่ืองค่านิยมความเช่ือ และการมีเป้าหมายที่
ชดัเจน มีความมัน่ใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูน้าจะมีคุณลกัษณะส าคญัในดา้นการมีวิสัยทศัน์และการ
ถ่ายทอดวสิยัทศัน์ไปยงัผูร่้วมงานมีความมุ่งมัน่และทุ่มเทในการปฏิบติังานตามภารกิจ มีความสามารถ
ในการจดัการหรือการควบคุม อารมณ์ตวัเอง มีการเห็นคุณค่าในตนเองมีศีลธรรมและจริยธรรม 
 สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554, หนา้ 35) ใหค้วามหมายไวว้า่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผูท้ี่ร่วมงานว่าจะประสบ
ความส าเร็จได ้ไดแ้ก่ การมีวสิยัทศัน์ที่ชดัเจน มีความเด็ดขาด มีบุคลิกน่าเกรงขาม น ้ าเสียงทรงพลงั 
กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้ท าและกลา้รับผิดชอบ สามารถสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับ
ของผูร่้วมงาน มีความมุมานะพยายาม มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์
ส่วนตน และสามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นทุกสถานการณ์ 
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 ยคู (Yukl) (อา้งใน กลัยาณี พรมทอง, 2546, หน้า 56) ไดก้ล่าวถึงการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์วา่ เป็นรูปแบบอิทธิพลที่ไม่ไดม้าจากอ านาจหน้าที่โดยต าแหน่ง (Formal authority) หรือ
ตามประเพณี แต่สงัเกตไดจ้าการรับรู้ของผูต้ามว่าผูน้ าเป็นผูมี้คุณสมบติัพิเศษลกัษณะดงักล่าวของ
ผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามเกิดการยอมรับและมีความเช่ือมัน่วา่ผูน้ าจะสามารถน าพวกเขาเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ ได ้
 แบส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) (อา้งใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หน้า 26) กล่าว
ว่าการจูงใจดา้นแรงดลใจ (Inspirational motivation) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีเก่ียวกบัการส่ือสาร
เพือ่ดึงดูดใจสู่วสิยัทศัน์ โดยการใชส้ัญลกัษณ์เพื่อให้เกิดการใชค้วามพยายามสูงขึ้นของผูต้าม และ
การที่ผูน้  าแสดงแบบอยา่งของพฤติกรรมแก่ผูต้าม 
 สรุปได ้การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หมายถึง ผูบ้ริหารแสดงบทบาทความเป็นผูน้ า
อยา่งโดดเด่น มีการสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้ต้ามยนิดีปฏิบติังาน มีวิสัยทศัน์ มีบทบาทการบริหารงาน
ท าใหผู้ร่้วมงานมีความจงรักภกัดี สร้างความเช่ือถือใหก้บัผูร่้วมงาน ยดึถือกฎระเบียบในการปฏิบตัิ
อยา่งเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความรับผิดชอบในการท างานไม่เหลวไหล และมีประพฤติ
ตนเป็นตวัอยา่งที่ดีแก่บุคลากร 
 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) 
 การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) เป็นการจูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจใน
การท างาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การสร้างเจตคติและการคิดในทางแง่บวกและกระตุน้จิต
วญิญาณของทีม (Team Spirit) ใหมี้ชีวติชีวา ไดมี้นกัวชิาการต่าง ๆ ใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 9-10) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การสร้างแรงบนัดาลใจ 
หมายถึง การที่ผูน้  าจะประพฤติในทางที่จูงใจ ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัผูท้ี่ร่วมงานโดยการสร้างแรง
บนัดาลใจ การใหค้วามหมายและทา้ทายในเร่ืองงานต่อผูร่้วมงาน 
 ขวญัชยั จะเกรง (2553, หนา้ 26) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารกระตุน้ จูงใจให้ผูท้ี่ร่วมงานเกิดแรงบนัดาลใจ กระตือรือร้น ตระหนัก เขา้ใจ 
และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย ผูบ้ริหารจะตอ้งท าให้ผูท้ี่ร่วมงานสัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต 
ผูบ้ริหารจะสร้างเจตคติที่ดีการคิดในแง่บวก และสร้างส่ือความคาดหวงัท่ีตอ้งการอย่างชดัเจน 
ผูบ้ริหารจะอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมาย และวิสัยทศัน์ร่วมกนั สร้างความเช่ือมัน่ ความ
เขา้ใจ ใหก้ าลงัใจท าใหผู้ร่้วมงานเห็นคุณค่าของงาน มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างานและเช่ือมัน่ 
วา่จะสามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
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 ประนอม แมนมาศวิหค (2553, หน้า 4) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การสร้างแรงบนัดาลใจ 
หมายถึง เป็นพฤติกรรมที่ผูน้  าประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจให้กบัผูต้าม โดยในการ
สร้างแรงจูงใจภายใน การทา้ทายในเร่ืองของงานของผูต้าม และผูน้ า จะกระตุน้จิตวิญญาณของ
ทีมงานใหป้ฏิบตัิงานดว้ยความกระตือรือร้น 
 สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554, หน้า 36) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การสร้างแรงบนัดาลใจ 
หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารในการสร้างแรงจูงใจให้ผูร่้วมงานเห็นคุณค่าของการปฏิบติังาน
โดยการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน มีความตั้งใจแน่วแน่ อุทิศตวัเพื่อเป้าหมายการปฏิบตัิงาน 
กระตุน้ใหผู้ร่้วมงานเห็นความส าคญัของจุดมุ่งหมายการปฏิบติังานโดยการสร้างเจตคติในทางบวก
ต่อเป้าหมายการปฏิบติังานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและเม่ือตอ้งพบกบัอุปสรรค ผูบ้ริหาร
สามารถสร้างความเช่ือมัน่วา่จะสามารถแกไ้ขปัญหาและกา้วสู่การพฒันาองคก์ารไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
 แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) (อา้งใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หน้า 26) ไดก้ล่าวว่า 
การจูงใจดา้นแรงดลใจ เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อดึงดูดใจสู่วิสัยทศัน์โดนการ
ใชส้ญัลกัษณ์เพือ่ใหเ้กิดความพยายามสูงขึ้นของผูต้าม และเป็นการท่ีผูน้ าแสดงแบบอยา่งแก่ผูต้าม 
 สรุปไดว้า่ การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง ผูบ้ริหารมีเทคนิคการจูงใจ มีการกระตุน้ให้
ผูร่้วมงานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็น
ขั้นตอน อุทิศตนเพือ่ทีมงาน มีบทบาทใหผู้ร่้วมงานเห็นคุณค่าของผลการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้เกิด
การท างานแบบมีส่วนร่วมกับผูเ้ก่ียวข้อง ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบและคุ้มค่า ใช้วิธีอย่าง
หลากหลายให้ผูร่้วมงานปฏิบติังานตามหน้าท่ี และมีการก าหนดทางเลือกในการปฏิบติังานให้แก่
ผูร่้วมงาน 
 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) 
 การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นการกระตุน้ความพยายามของผูต้าม 
เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเร่ืองปัญหา กระตุน้ให้มีการตั้งขอ้
สมมติฐาน เปล่ียนกรอบการมองปัญหา และมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ไดมี้นักวิชาการต่าง ๆ 
ใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 ศิริวรรณ หวลกระสินธุ์ (2549, หน้า 8) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การกระตุน้การใชปั้ญญา 
หมายถึง วธีิการที่ผูน้  าย ัว่ยผุูต้ามให้แกปั้ญหาดว้ยวิธีการอยา่งใหม่ กระตุน้การสร้างระบบความคิด
เรียนรู้วธีิการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการอยา่งสร้างสรรค ์ส่งเสริมให้ผูต้ามรู้จกัวิเคราะห์ปัญหา แกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ สนบัสนุนใหแ้กปั้ญหาในลกัษณะป้องกนัไวก่้อนมากกวา่ตามไปแกปั้ญหา 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 10) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การกระตุน้การใชปั้ญญา 
หมายถึง การที่ผูน้  ามีการกระตุน้ผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู ้
ตามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม 
เพือ่ท  าใหเ้กิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์โดยผูน้ ามีการคิดและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์มีการตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (Reframing) การมองปัญหาและการเผชิญ
กบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวถีิทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการ
พจิารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา โดยมีการให้ก าลงัใจแก่ผูต้าม ให้พยายามหาแนวทาง
แกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ ผูน้ าจะมีการกระตุน้ให้ผูต้ามแสดงความคิดและเหตุผลและไม่วิจารณ์
ความคิดของผูต้ามแมว้า่มนัจะแตกต่างไปจากความคิดของตนเอง ผูน้ าท  าให้ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นส่ิงที่ทา้ทาย และเป็นโอกาสที่ดีที่จะไดแ้กปั้ญหาร่วมกนัโดยผูน้ าจะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ 
ใหแ้ก่ผูต้ามวา่ ปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูน้ าจะพิสูจน์ให้
เห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งไดจ้ากความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงาน
ทุก ๆ คน ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ โดยให้ตั้งค  าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเช่ือและประเพณี 
การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนที่ส าคญัของการพฒันาความสามารถของ ผูต้ามในการที่จะตระหนัก
เขา้ใจและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
 ขวญัชยั จะเกรง (2551, หน้า 27) ให้ความหมายไวว้่า การกระตุน้การใชปั้ญญา หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานตระหนกัรู้ เขา้ใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และท าให้ผูร่้วมงานมี
ความตอ้งการที่จะหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหา ผูบ้ริหารมีการส่งเสริม สนับสนุน 
ใหก้ าลงัใจผูร่้วมงานในการแกปั้ญหาในแง่มุมต่าง ๆ ดว้ยการคิด วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและ
เหตุผลต่าง ๆ ร่วมกนักนัเอง 
 ประนอม แมนมาศวหิค (2553, หนา้ 4) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การกระตุน้การใชปั้ญญา 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน้  าแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการ กระตุน้ให้ผู ้
ปฏิบติัเห็นวิธีการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหม่ๆและส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัมีการแสดงความ
คิดเห็น มีการวเิคราะห์ปัญหาโดยการใชข้อ้มูลและผูน้ ายงักระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความคิดสร้างสรรค์
ดว้ยวถีิทางแบบใหม่ๆ 
 สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554, หนา้ 36) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การกระตุน้การใชปั้ญญา 
หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่พยายามสร้างความทา้ทายในการคิดโดยกระตุน้ให้ผูร่้วมงาน
แสดงความคิดเห็น ตามทศันคติและประสบการณ์ของแต่ละคน ส่งเสริมให้คิดสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ 
วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบเพือ่ร่วมหาวธีิการใหม่ ๆ ในการปฏิบติัร่วมกนั ท าใหผู้ร่้วมงานมีการพฒันา
ประสิทธิภาพของงานใหสู้งขึ้นส่งผลใหบ้รรลุเป้าหมายที่องคก์ารวางไว ้
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 แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio) (อา้งใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หน้า 26) ไดก้ล่าวว่า 
การกระตุน้การใชปั้ญญา คือ พฤติกรรมของผูน้ าในการท าความเขา้ใจต่อปัญหาไดดี้ จนสามารถท า
ใหผู้ต้ามมองปัญหาดงักล่าว จากมุมมองใหม่ของตนเองได ้
 สรุปไดว้า่ การกระตุน้การใชปั้ญญา หมายถึง ผูบ้ริหารกระตุน้ให้เห็นวิธีการหรือแนวทาง
ใหม่ในการแก้ปัญหา ท าให้ผูร่้วมงานมีความพึงพอใจและตั้งใจแก้ปัญหาปฏิบติังาน กระตุน้ให้
ผูร่้วมงานมีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาของงาน มีความสามารถใน
การตดัสินใจที่เหมาะสม สามารถน าความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี และมีความสามารถ
ในการวเิคราะห์ปัญหาของงาน 
 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Intellectual Stimulation : IS) 
 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เป็นการปฏิบติัต่อ
บุคคลในฐานะที่เป็นปัจเจกชน การเอาใจใส่ดูแลค านึงถึง ความตอ้งการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีการติดต่อส่ือสาร และปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี มีการแนะน าและการมอบหมายงาน มีการพฒันา
หรือสนบัสนุนในการท างานเพือ่ใหบุ้คคลสามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนตนและส่วนรวม ซ่ึงไดมี้
นกัวชิาการต่าง ๆ ใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 10-11) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล หมายถึง ผูน้ าจะมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้ าให้การดูแลเอาใจ
ใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และท าใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ าจะเป็นโคช้ (Coach) และ
เป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผูต้ามแต่ละคน เพือ่การพฒันาผูต้าม ผูน้ าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความ
ตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพของผู ้
ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากน้ีผูน้ าจะมีการปฏิบติัต่อผูต้ามโดยการให้โอกาสในการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให ้การสนบัสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ดา้นความจ าเป็นและความตอ้งการ การประพฤติของผูน้ าแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนไดรั้บก าลงัใจที่มากกว่า บางคนไดรั้บอ านาจในการตดัสินใจ
ดว้ยตนเองที่มากกว่า บางคนมีมาตรฐานท่ีเคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานท่ีมากกว่า ผูน้ ามี
การส่งเสริมการส่ือสารสองทาง และมีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบ ๆ (Management by walking 
around) มีปฏิสมัพนัธก์บัผูต้ามเป็นการส่วนตวั ผูน้ าสนใจในความกงัวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจก
บุคคลเป็นบุคคลทั้งหมด (As a whole person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต
ผูน้ าจะมีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้ าจะมีการ มอบหมาย
งานเพือ่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาสให้ผูต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเต็มที่
และเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ที่ทา้ทายความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้ามว่าตอ้งการค าแนะน า การสนับสนุน
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และการช่วยให้กา้วหน้าในการท างานท่ีรับผิดชอบอยูห่รือไม่ โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลงัถูก
ตรวจสอบ 
 ขวญัชยั จะเกรง (2551, หน้า 29) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารแสดงต่อผูร่้วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ดว้ยความสมัพนัธ ์สนใจ ดูแล เอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล อยา่งใกลชิ้ด ส่งเสริมสนับสนุน ให้
ก าลงัใจ เป็นที่ปรึกษาให้ผูร่้วมงานไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงขึ้นตามความตอ้งการความ
สนใจ และความสามารถช่วยเหลือช้ีแนะให้ประสบการณ์ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ดว้ยบรรยากาศการ
สนับสนุนผูร่้วมงานอยา่งเท่าเทียมกนัมีการติดต่อส่ือสารสองทางเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะช่วยให้ได้
ขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีดีขึ้น และสามารถลดปัญหาที่คลุมเครือท าให้ผูร่้วมงานรู้สึกมีคุณค่าและ
ความส าคญั 
 ประนอม แมนมาศวิหค (2553, หน้า 4) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูใ้ห้การ
ดูแลเอาใจใส่ผูป้ฏิบติัเป็นรายบุคคล ละท าใหผู้ป้ฏิบติัรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั และเป็นผูค้อย
ใหค้  าปรึกษาสนใจเร่ืองทุกขสุ์ขของผูป้ฏิบตัิตลอดเวลา 
 สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554, หนา้ 36) ใหค้วามหมายไวว้า่ การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารที่มีการปฏิสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับุคคล เป็นผูใ้หก้ารดูแล เอาใจใส่
ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล สนใจ เขา้ใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นผูค้อยสร้าง
บรรยากาศของการให้ ส่งเสริมและผลกัดนัให้ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติังานท่ีแต่ละคนสนใจและมีส่วน
รับผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ ท าใหผู้ร่้วมงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั 
 แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) (อา้งใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หน้า 26) ไดก้ล่าวว่า 
การมุ่งเนน้ความสมัพนัธเ์ป็นรายคน เป็นพฤติกรรมของผูน้ าที่เก่ียวกบัการให้การสนับสนุน การกระตุน้
ใหก้ าลงัใจและการเป็นพี่เล้ียงสอนแนะแก่ผูต้าม 
 สรุปไดว้า่ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันา
ผูร่้วมงาน ติดตามดูแลผลงานการปฏิบติังานผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล มีการติดต่อส่ือสารและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน เอาใจใส่ความตอ้งการและความแตกต่างของผูร่้วมงานแต่ละบุคคล 
มีความชดัเจนในการท างานอยา่งเป็นระบบและตรวจสอบได ้มีการจดัระบบองคก์รไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 
มีการติดตามและประเมินผลตลอดเวลา 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัคุณลกัษณะและกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดมี้
นักวิชาการที่ได้ให้ความสนใจและให้ไวแ้นวคิดหลากหลายและมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปตาม
ทรรศนะของนกัวจิยั และนกัวชิาการแต่ละท่าน ดงัน้ี 
 2.3.1 คุณลักษณะและกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ไดมี้นกัการศึกษาและนกัวชิาการ ไดแ้สดงทรรศนะหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
และกลยทุธข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 38-39) ไดก้ล่าวไวว้่า นักบริหารจะท า
หน้าที่ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ถา้มีคุณลกัษณะ 3 ประการ ดงัที่พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น ทุติยปาปณิกสูตร 
ดงัน้ี 
 1. จกัขมุา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล เช่น ถา้เป็นพอ่คา้แม่คา้หรือนกับริหารธุรกิจนั้น
จะตอ้งรู้ว่าสินคา้ไหนไดร้าคาถูก แลว้น าไปขายท่ีไหนจะไดร้าคาแพงในสมยัน้ีตอ้งรู้ว่าหุ้นจะขึ้น
หรือจะตก ถา้เป็นนกับริหารทัว่ไปตอ้งสามารถวางแผนและฉลาดในการใชค้นคุณลกัษณะขอ้แรกน้ี
ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Conceptual Skill คือ ความช านาญในการใชค้วามคิด 
 2. วิธูโร หมายถึง การจดัธุระไดดี้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น พ่อคา้เพชร ตอ้งดู
ออกวา่เป็นเพชรแท ้หรือเพชรเทียม แพทยห์ัวหน้าคณะผ่าตดัตอ้งเช่ียวชาญการผ่าตดัคุณลกัษณะที่
สองน้ีตรงกบัค  าวา่ Technical Skill คือ ความช านาญดา้นเทคนิค 
 3. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศยัคนอ่ืนได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพนัธ์ดี เช่น 
พอ่คา้เดินทางไปคา้ขายต่างเมืองก็มีเพือ่นพอ่คา้ในเมืองนั้น ๆ ให้ท่ีพกัอาศยัหรือให้กูย้มืเงินเพราะมี
เครดิตดี นกับริหารที่ดีตอ้งผกูใจคนไวไ้ด ้คุณลกัษณะท่ีสามน้ีส าคญัมาก “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน 
ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได”้ ขอ้น้ีตรงกบัค  าวา่ Human Relation Skill คือ ความช านาญดา้นมนุษยสมัพนัธ ์
 สมบตัิ บุญประเคน (2544, หนา้ 20-21) ไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูบ้ริหาร
ในยคุปฏิรูปการศึกษาไวว้า่ ตอ้งมีทั้ง 6 ป สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ปฏิรูป การท างานของผูบ้ริหารแบบน้ีจะเป็นนักคิด นักพฒันา ปรับเปล่ียนหน่วยงาน 
และพฒันางานตลอดเวลา การด าเนินงานตอ้งทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
 2. ประชาธิปไตย เป็นการบริหารงานท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพบกนั
คร่ึงทาง หาแนวทางที่พงึประสงคใ์หไ้ด ้ผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินปัญหาที่ไม่มีทางออกให้ไดผู้บ้ริหาร
จะตอ้งมีบุคลิกภาพ และการท างานเป็นประชาธิปไตย 
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 3. ประสาน เป็นลกัษณะของผูบ้ริหารที่มีประสิทธิภาพมาก ท าตนเป็นแบบอยา่งที่ดีการ
ท างานจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคญั  รู้จกัใชค้วามสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด ใหเ้กียรติและยกยอ่งอยา่งสมศกัด์ิศรี 
 4. ประนีประนอม บุคลิกลกัษณะของผูบ้ริหารแบบน้ี พยายามไม่ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด
ความขดัแยง้ ส่ิงใดที่พอยอมไดก้็จะยอม 
 5. ประชาสมัพนัธ ์ผูบ้ริหารลกัษณะน้ีจะมีบุคลิกที่วา่จะท าอะไรจะพูดท่ีไหน จะเป็นเร่ือง
ส าคญัทุกเร่ือง มีความสามารถในการโนม้นา้วจูงใจสูง มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดี 
 6. ประชาสงเคราะห์ผูบ้ริหารลกัษณะน้ีจะให้ความช่วยเหลือผูร่้วมงานทุกเร่ือง เป็นห่วง
เป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพือ่ขอความช่วยเหลือเป็นกลัยาณมิตรกบัทุกคน 
 สุพจน์ วงัสินธ ์(2544, หนา้ 29-30) ไดส้รุปคุณลกัษณะที่ส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อยา่งมืออาชีพในยคุปฏิรูปการศึกษาไวว้า่ 
 1. มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล 
 2. มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชห้ลกัเหตุผลในการบริหารงาน 
 3. มีจิตส านึกในความมุ่งมัน่ 
 4. ใจกวา้งเปิดโอกาสใหค้รูมีเสรีภาพในการคิด 
 5. ปฏิบติัการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา 
 6. มีคุณภาพในการจดัการระบบบริหารโรงเรียน โดยการน าระบบคุณธรรมมาใช ้
 7. สร้างขวญัก าลงัใจใหค้รู มีก าลงัใจท่ีจะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา (Mentor) 
 บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  
พอสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. เป็นผูน้ าในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงคข์องครูและนกัเรียน 
 2. เป็นผูน้ าในการบริหาร โดยยดึแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 3. เป็นผูน้ าดา้นการน านวตักรรม และเทคโนโลย ีมาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ 
 4. เป็นผูใ้นการพฒันาวชิาการ 
 5. เป็นผูป้ระสานความร่วมมือกบัชุมชน 
 6. เป็นผูน้ าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยร่วมกนัท างานเป็นทีม และส่งเสริม
ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนั 
 7. เป็นผูน้ าในการจดัการศึกษา และเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รในทางสร้างสรรค ์
 8. เป็นผูน้ าในการบริหารคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ลงมือท า
และรับผดิชอบร่วมกนั เพือ่มุ่งพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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 9. เป็นผูส้ร้างขวญั และก าลงัใจแก่บุคลากรเพือ่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในการ
เรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
 10. เป็นผูน้ าในการจดัหางบประมาณ เพือ่สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2544, หน้า 23-30) ไดมี้การอธิบายไวว้่า บทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจดัการ ไปยงัคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรงใน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหาร
ทัว่ไป สรุปพอสงัเขปไดด้งัน้ี 
 ก. ดา้นวชิาการ 
  1. มีความรู้ และเป็นผูน้ าดา้นวชิาการ 
  2. มีความรู้ มีทกัษะ มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน 
  3. สามารถใชค้วามรู้ และประสบการณ์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที 
  4. มีวสิยัทศัน์ 
  5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  6. ใฝ่ เรียน ใฝ่ รู้ มุ่งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
  7. รอบรู้ทางดา้นการศึกษา 
  8. ความรับผดิชอบ 
  9. แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
  10. รายงานผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
  11. ใชน้วตักรรมทางการบริหาร 
  12. ค านึงถึงมาตรฐานวชิาการ 
 ข. การบริหารงบประมาณ 
  1. เขา้ใจนโยบาย อ านาจหนา้ที่ และกิจการในหน่วยงาน 
  2. มีความรู้ระบบงบประมาณ 
  3. เขา้ใจระเบียบคลงั วสัดุ การเงิน 
  4. มีความซ่ือสตัย ์สุจริต 
  5. มีความระเอียดรอบคอบ 
  6. มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
  7. หมัน่ตรวจสอบการใชง้บประมาณอยูเ่สมอ 
  8. รายงานการเงินอยา่งเป็นระบบ 
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 ค. การบริหารงานบุคคล 
  1. มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
  2. เป็นแบบอยา่งที่ดี 
  3. มีมนุษยสมัพนัธ ์
  4. มีอารมณ์ขนั 
  5. เป็นนกัประชาธิปไตย 
  6. ประนีประนอม 
  7. อดทน อดกลั้น 
  8. เป็นนกัพดูที่ดี 
  9. มีความสามารถในการประสานงาน 
  10. มีความสามารถจูงใจใหค้นร่วมกนัท างาน 
  11. กลา้ตดัสินใจ 
  12. มุ่งมัน่พฒันาองคก์ร 
 ฆ. การบริหารทัว่ไป 
  1. เป็นนกัวางแผน และก าหนดนโยบายท่ีดี 
  2. เป็นผูท้ี่ตดัสินใจ และวนิิจฉยัสัง่การท่ีดี 
  3. มีความรู้ และบริหารโดยใชร้ะบบสารสนเทศที่ทนัสมยั 
  4. เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 
  5. รู้จกัมอบอ านาจ และความรับผดิชอบแก่ผูท้ี่เหมาะสม 
  6. มีความคล่องแคล่ว วอ่งไว และต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
  7. มีความรับผดิชอบงานสูง ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรค 
  8. ก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
 สุรศกัด์ิ ปาแฮ (อา้งในศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2549, หน้า 11) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพวา่ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1. การมองไกลอยา่งต่อเน่ืองและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (Vision) 
มีความสามารถก าหนดกลยทุธใ์นการบริหาร (Strategic management) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป ดงันั้น ผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพตอ้งมีทกัษะส าคญัในการ
ก าหนดเป้าหมายการท างาน ก าหนดนโยบายและวธีิการท างานที่ชดัเจน 
 2. สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ (Analysis situation) เพื่อก าหนดแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 3. ไวต่อการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในสงัคมภายนอกและภายในองคก์รทั้งในและ
นอกเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งรู้จกัวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาอีกดว้ย 
 4. ความสามารถในการจดัระบบการส่ือสารให้ไดผ้ล (Effective communication) เพื่อที่จะ 
เช่ือมโยงข่าวสารต่าง ๆ ไดท้ัว่ถึงทุกระดบัขององคก์ร หน่วยงาน/สถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษามือ
อาชีพตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เป็นอยา่งดี 
 5. ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource management) ตอ้งมีความ 
สามารถวางแผนบุคลากร สรรหา คดัเลือก ก าหนดระบบการงบประมาณ ความกา้วหน้าในอาชีพ 
การพฒันาทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวกับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ทราบ
แนวคิด ทศันคติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและน ามาเป็นขอ้มูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 6. คุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติั
เพือ่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใชเ้ป็นแบบอยา่ง ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ตนเอง
ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม 
 นอกจากนั้นในภาวะแห่งการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในยุคปัจจุบนั ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงในการจดัและการบริหารการศึกษามีความจ าเป็นและส าคญัมากส าหรับยคุน้ี ผูน้ าซ่ึง
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการด าเนินการ
เปล่ียนแปลงในองค์การเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  คุณลักษณะความเป็นภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงในการบริหารการศึกษา ประกอบดว้ย (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา้ 176-177) 
 1. ความเป็นผูไ้ม่ยดึติดกรอบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 2. มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มุ่งผลประโยชน์องคก์ารเป็นหลกั 
 3. มีความตระหนกัและความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระการเปล่ียนแปลง 
 4. กลา้ได ้กลา้เสีย และยอมเส่ียงดว้ยเหตุและผล 
 5. สามารถสร้างความตระหนกัในปัญหาต่าง ๆ และความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงให้แก่ 
บุคลากรในองคก์าร 
 6. มีความอดทน อดกลั้นต่อการต่อตา้น โดยใชค้วามสุขมุรอบคอบ 
 7. มีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ 
 8. มีความสามารถในการกระตุน้ ใหร้างวลัท่ีเหมาะสมแก่บุคลากรร่วมงาน และทุกคนที่
ประสบความส าเร็จ 
 9. ยอมรับความแตกต่างและตดัสินใจดว้ยเหตุผล 
 10. ยอมรับใหบุ้คลากรทีร่่วมงานมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการและมีโอกาสเป็นผูน้ าใน
บางคร้ัง 
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 สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษายคุปัจจุบนัควรมีลกัษณะของผูน้ าการบริหารการศึกษาใน
ยคุใหม่ที่เป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ มีภาวะผูน้ าทางการศึกษารวมทั้งมีลกัษณะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษา มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานในบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
การศึกษาที่มีศกัยภาพสมบูรณ์เหมาะสมในการเป็นผูน้ าสถานศึกษาแห่งยุคของการเปล่ียนแปลง 
ประกอบด้วย มีคุณลักษณะของการเป็นผูน้ าดา้นวิสัยทศัน์ เป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสามารถในการส่ือสารและใชแ้รงจูงใจในการบริหารเป็นผูมี้ที่กลา้เส่ียงเพื่อการ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งเป็นผูท้ี่รู้ทนัการเปล่ียนแปลงและจะตอ้งบริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ 
เพือ่ใหเ้กิดการพฒันาและท่ีส าคญัผูน้ าตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการบริหารโดยเน้นผลงานเป็นหลกัเพื่อให้
การบริหาร สถานศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษามีประสิทธิภาพ 
 2.3.2 กลยุทธ์การน านโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ 
 การน านโยบายไปปฏิบตัิ (policy Implementation) เป็นขั้นตอนที่ส าคญัขั้นตอนหน่ึงใน
กระบวนการ นโยบาย (policy process) เป็นการบริหารนโยบาย การพฒันาแผนงาน การออกค าสั่ง  
การก าหนดกิจกรรมที่ครอบคลุม ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม ทั้งที่อยูใ่นระบบราชการและเอกชนเป็น
ส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์นโยบาย ที่ประกอบดว้ยการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบติั  
การประเมินผลนโยบายและการวเิคราะห์ผลสะทอ้นกลบัของนโยบาย นอกจากน้ีการน านโยบายไป
ปฏิบติัไดรั้บการมองวา่เป็นกฎหมายที่มีตวัแสดง องคก์าร วิธีปฏิบติัและเทคนิคต่างๆที่หลากหลาย 
ทั้งน้ีเพื่อให้เป้าหมายของแผนหรือนโยบายบรรลุผล อีกทรรศนะหน่ึงเห็นว่าเป็นกระบวนการ 
(Process) หรือเป็นชุดของการตดัสินใจด าเนินการเป็นผลผลิต (Output) และเป็นผลลพัธ ์(Outcome) 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2549, หน้า 221-226) ไดก้ล่าวถึง กลยทุธ์การน านโยบาย
ทางการศึกษาไปปฏิบตัิไว ้ดงัน้ี 
 ก. ความสนใจเก่ียวกบันโยบายการศึกษา นโยบายการศึกษาเป็นสาขาหน่ึงของนโยบาย
รัฐบาล นโยบายการศึกษาส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทนโยบายการจดัสรรทรัพยากรเสียใหม่ จากการ
ส ารวจของมิตเชลล์ (Douglas E. Mitchell) พบว่าความสนใจเก่ียวกบันโยบายการศึกษาเพิ่งจะเร่ิม
ขึ้นเม่ือไม่นานมาน้ี (Boyan, 1988) ดงัจะเห็นไดว้่างานวิจยันโยบายท่ีพิมพเ์ผยแพร่ส่วนใหญ่จะอยู่
ในช่วงเวลาทศวรรษที่ 1980 มาจนถึงปัจจุบนั ส าหรับอาณาจกัร (domain) ของความสนใจนโยบาย
การศึกษาระดบัประเทศมกัครอบคลุม 4 เร่ือง คือ 
 1. ความเสมอภาคทางการศึกษา (educational equity) 
 2. การควบคุมดูแลโรงเรียน (school governance) 
 3. การเรียนและการสอน 
 4. เศรษฐศาสตร์การศึกษา (economics of education) 
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 นอกจากน้ี เม่ือมีการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ อีกจ านวนหน่ึง มิตเชลล์ ไดข้อ้สรุปว่า
ความสนใจการศึกษานโยบาย (policy studies) ระดบัรัฐเท่าท่ีเป็นอยูใ่นสหรัฐอเมริกาพบวา่ มีสาระ 
ครอบคลุมเน้ือหานโยบายการศึกษา 7 ประการคือ 
 1. การจดัองคก์ารและการบริหาร 
 2. การเงินโรงเรียน 
 3. การวดัและการประเมินผล 
 4. หลกัสูตรและแผนการเรียน 
 5. การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
 6. การพฒันาส่ือและการเลือกส่ือ 
 7. อาคารสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ข. ความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์การน านโยบายการศึกษาไปปฏิบติั ส าหรับความรู้เก่ียวกบักล
ยทุธ์การน านโยบายการศึกษาไปปฏิบติัในปัจจุบนัถือว่ายงัมีขอ้จ ากดัอยูม่าก เพราะเรายงัมีผลงาน
การศึกษาวจิยัทางดา้นน้ีไม่มากพอ แต่เท่าท่ีพอประมวลมาไดด้งัน้ี 
 1. ผลงานวจิยัเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายรณรงค์
เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติไปปฏิบติัพบว่า นโยบายที่รณรงคเ์พื่อการรู้หนังสือของรัฐบาลที่น าไป
ปฏิบติัในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ประสบผลส าเร็จ
ไดด้ว้ยกลยทุธต่์อไปน้ี 
  1) กลยทุธก์ารเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย นโยบายรณรงคเ์พือ่การรู้หนังสือ เป็นนโยบายที่
รัฐบาลไดทุ้่มโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ยา่งขวา้งขวาง โดยอาศยัส่ือวทิยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ของ
กรมประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของการน านโยบายไปปฏิบติั นอกจากน้ี สถานีวิทยุ
โทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียงในสงักดักองทพัที่ตั้งอยูใ่นส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ต่างก็ร่วมมือกบั
รัฐบาลในการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการด าเนินนโยบายการรู้หนังสือ ส่ือประเภทหนังสือ แผ่นปลิว 
แผน่พบัต่าง ๆ ก็ไดรั้บการน ามาใชม้าก ยิง่ไปกวา่นั้น ส่ือท่ีเขา้ถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
คือ ส่ือประเภทศิลปินพื้นบา้น เช่น ลิเก หนงัตะลุง หมอล า ฯลฯ ก็ไดรั้บการน ามาเพือ่ประโยชน์ในการ
ประชาสมัพนัธน์โยบายในทุกพื้นที่ท่ีส าคญัอีกส่ือหน่ึงที่เขา้ถึงตวักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั
คือ การประชาสัมพนัธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น การประชาสัมพนัธ์นโยบายมีความส าคญั
ในการสร้างความเขา้ใจใหท้ัว่ถึงกบัผูเ้ก่ียวขอ้งช่วยจูงใจบุคคลและหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบให้เห็น
ความส าคญั และมีทศันคติที่ดีต่อนโยบายกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์จะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดระยะเวลาของการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
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  2) กลยทุธก์ารใชค้วามสนบัสนุนจากผูน้ าและผูมี้อ  านาจ การสนับสนุนจากผูมี้อ  านาจ
เป็นกลยทุธส์ าคญัอยา่งยิง่ดงัที่เคยกล่าวถึงแลว้ ส าหรับการน านโยบายการรณรงคเ์พื่อการรู้หนังสือ
แห่งชาติไปปฏิบติั ไดรั้บความสนบัสนุนอยา่งยิง่จากผูมี้อ  านาจในส่วนกลางคือ นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีกระทรวงที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท)์ จะแสดงตน
เป็นผูน้ าคนส าคญัในผลกัดนัการน านโยบายไปปฏิบติั กล่าวไดค้ือ นายกรัฐมนตรีจะเขา้ร่วมในฐานะ
ประธานการประชุมสัมมนาระดบัชาติทุกคร้ัง มีการเชิญผูว้่าราชการจงัหวดัประชุมช้ีแจงให้เขา้ใจ
นโยบาย และสัง่การใหดู้แลเอาใจใส่นโยบายเป็นระยะ ๆ นายกรัฐมนตรีเป็นผูม้อบรางวลัแก่บุคคล
และองคก์ารสนบัสนุนนโยบาย มอบรางวลัแก่ผูว้่าราชการจงัหวดัที่มีผลงานรณรงคดี์เด่น ในส่วน
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภยั) ไดใ้ห้ความส าคญักบันโยบายน้ีเพราะ
เห็นวา่นโยบายน้ีเป็นนโยบายแกปั้ญหาส าคญัของชาติ ส าหรับผูน้ าในระดบัภูมิภาค นโยบายน้ีไดรั้บ
ความสนับสนุนและร่วมมืออยา่งมากจากฝ่ายปกครองโดยเฉพาะ ผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอ าเภอ 
นอกจากนั้นผูน้ าคนส าคญัในส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เช่น ผูน้ าทางศาสนา ผูบ้ริหารโรงเรียน พระสงฆ์ ผูน้ า
ชุมชน ผูอ้าวุโสในหมู่บา้น ฯลฯ ยงัให้ความสนับสนุนและร่วมมือค่อนขา้งมาก จะเห็นว่า กลยทุธ์
การใชค้วามสนบัสนุนจากผูน้ าและผูมี้อ  านาจ คือ ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงที่ท  าให้นโยบายที่น าไป
ปฏิบตัิประสบผลส าเร็จ เพราะผูมี้อ  านาจสามารถใชอ้  านาจสั่งการตามกฎหมาย เพื่อให้มีและใชบุ้คคล 
เคร่ืองมืองบประมาณ และส่ิงอ านวยความสะดวกมาสนับสนุนโครงการหรือแผนงาน ในขณะที่ผูน้  า
ในระดบัต่างๆ มีอิทธิพลจูงใจใหบุ้คคลอ่ืน ๆ เห็นความส าคญัของนโยบายและพร้อมให้ความร่วมมือ
และสนบัสนุนใหน้โยบายบรรลุผลส าเร็จส าหรับในสงัคมไทย ความสนบัสนุนจากผูมี้อ  านาจและกลุ่ม
ผูน้ าเป็นผลมาจากการให้เกียรติยกยอ่งจากกลุ่มผูรั้บผิดชอบท่ีน านโยบายไปปฏิบติัเชิญให้เขา้ร่วม
โครงการในฐานะประธานคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการหรือคณะท างาน หรือ
ร่วมเป็นคณะกรรมการระดบัต่าง ๆ ตามฐานะต าแหน่งและระดบัสังคม โดยอาศยัความสัมพนัธ์ส่วน
ตวัน าความสมัพนัธข์องสายงาน 
  3) กลยทุธ์ของการจดัองคก์ารบริหารและประสานงานที่บูรณาการลดหลัน่กนัตั้งแต่
ระดบัชาติจนถึงระดบัหมู่บา้น โครงสร้างองคก์ารรูปแบบน้ีมีลกัษณะเด่นดา้นความคล่องตวัในการ
ประสานนโยบายกบัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัทุก ๆ ระดบั และมีความคล่องตวัดา้นการ
ไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสารสามารถน าปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบติัส่งถึงระดับนโยบายได้
รวดเร็ว ช่วยให้ฝ่ายนโยบายปรับแผนให้รับสถานการณ์ของปัญหาไดท้นัเวลา ลกัษณะส าคญัของ
โครงสร้างองคก์ารที่น ามาใชจ้ะตอ้งมีความยดืหยุน่สูง เป็นองคก์ารเฉพาะกิจที่อาศยัในการส่ือสาร
สัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการน าแบบเป็นทางการ ผูน้ าจากองคก์ารเอกชน ผูน้ าชุมชน รวมทั้งผูน้ า
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ของสถาบนัทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น ผูน้ าทางศาสนา ประมูลนิธิ ฯลฯ ร่วมเป็นกรรมการในกลไกของ
โครงสร้างองคก์ารบริหารและประสานงานแต่ละระดบั 
  4) กลยทุธก์ารประชุมอบรมหรือการสมัมนาปัญหา ในการประชุมอบรมมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อจูงใจบุคคลและหน่วยงานท่ีร่วมรับผิดชอบให้เขา้ใจเหตุผลและ
ความส าคญัของนโยบาย และแสวงหาแนวทางการน านโยบายไปปฏิบติัให้ส าเร็จร่วมกันหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบติัระดบัน าจะเป็นการขยายความรู้ ความคิด มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นต่อนโยบายการประชุมอภิปรายหรือการสัมมนาในระหว่างการน านโยบายไปปฏิบติั 
จะเปิดโอกาสให้บุคคลส าคญัที่รับผิดชอบดา้นนโยบายไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
การพบปะพดูคุยกนัเพือ่ใหค้  าปรึกษาระหว่างผูป้ฏิบติักบัผูรั้บผิดชอบดา้นนโยบาย จะช่วยสร้างความ
เขา้ใจและหาทางช่วยเหลือหากพบวา่มีปัญหา 
  5) กลยทุธ์การใชเ้อกสารคู่มือส าหรับปฏิบตัิงาน มีการจดัท าคู่มือส าหรับผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานแจกจ่ายแก่บุคลากรที่รับผดิชอบนโยบาย จดัประชุมช้ีแจงแนวการปฏิบติัแกผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบตัิให้เขา้ใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัร่วมกนั ท าความเขา้ใจและคล่ีคลายปัญหา
แนวปฏิบติัหรือขอ้คบัขอ้งใจต่างๆในการใชเ้อกสารคู่มือใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
  6) กลยทุธก์ารคดัเลือกผูน้ าคนส าคญั ผูน้ าคนส าคญัที่รับผดิชอบงานบริหารควรไดรั้บ
การคดัเลือกจากผูท้ี่มีภาวะผูน้ าสูง มีทศันคติที่ดีต่อการบริหารท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมมี
ทศันคติที่ดีต่อนโยบายที่น าไปปฏิบติั เคยมีประสบการณ์ความส าเร็จจากการเป็นผูบ้ริหารโครงการ
อ่ืนมาแลว้ 
  7) กลยทุธใ์นการออกตรวจเยีย่มผูป้ฏิบติังานในพื้นที่ ผูบ้ริหารโครงการควรมีแผนการ
ตรวจเยีย่มผูป้ฏิบตัิงานตลอดเวลาของการน านโยบายไปปฏิบตัิ มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการตรวจ
เยีย่ม การตรวจเยีย่มเป็นกลยทุธใ์นการเสริมก าลงัใจผูป้ฏิบติังาน การตรวจเยีย่มช่วยให้ผูบ้ริหารทราบ
ปัญหาการปฏิบตัิในภาคสนาม การตรวจเยีย่มเพื่อให้ค  าแนะน าปรึกษาจะช่วยคล่ีคลายปัญหาขอ้คบั
ขอ้งใจแก่ผูป้ฏิบตัิงาน 
  8) กลยทุธ์การตรวจสอบ ควบคุม ก ากบัดูแล และประเมินผล ไดมี้การวางระบบการ
ตรวจสอบควบคุม ก ากบั ดูแลและประเมินผลไวช้ดัเจนตั้งแต่เร่ิมลงมือปฏิบติั การตรวจสอบควบคุม
และการก ากบัดูแลและการประเมินผลบางระดบั อาจมอบหมายใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร
โครงการแต่ละระดบัโดยใหมี้การรายงานผลการปฏิบติังานเป็นระยะ น าผลการประเมินแต่ละระยะมา
ปรับปรุงแนวปฏิบตัิ และหาทางเสนอแนะการแกปั้ญหาจากกลไกขององคก์ารในระดบัที่รับผิดชอบ
ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาการท างาน การประเมินผลแบบลึกควรให้เป็นหน้าที่ขององคก์ารหรือ
ทีมงานอิสระ เช่น ทีมนกัวจิยัประเมินผลนโยบายจากมหาวทิยาลยั 
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  9) กลยทุธก์ารใหร้างวลัและส่ิงตอบแทน การใหร้างวลัและส่ิงตอบแทนเป็นการให้ส่ิง
เสริมแรงในทางบวกแกผูป้ฏิบตัิงาน การใหส่ิ้งเสริมแรงสามารถที่จะกระท าไดห้ลายลกัษณะ ขึ้นอยู่
กบัความเหมาะสมของผูรั้บและผูใ้ห ้เช่น ใหข้องที่ระลึก ใหป้ระกาศเกียรติคุณ ยกยอ่งให้เป็นบุคคล
ดีเด่น ให้ค  าชมเชย มอบโล่เกียรติยศ หรืออาจเป็นค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังานที่มีผลงานดีเด่นเพื่อ
ส่งเสริมก าลงัใจแกผูอุ้ทิศตนใหแ้กนนโยบาย 
 กล่าวโดยสรุป กลยทุธก์ารน านโยบายการศึกษาไปปฏิบตัิ โดยเฉพาะนโยบายท่ีมีเน้ือหา
ทางดา้นความเสมอภาคทางการศึกษา ควรด าเนินการดว้ยกลยทุธ์ 9 ประการคือ 1) เผยแพร่ข่าวสาร
นโยบายใหเ้ขา้ใจกวา้งขวางและต่อเน่ือง 2) ใชค้วามสนบัสนุนจากผูน้ าและผูมี้อ  านาจ 3) จดัองคก์าร
บริหารและประสานงานที่บูรณาการลดหลัน่กนัอยา่งเหมาะสม ทุกระดบัเพือ่รับผิดชอบน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ 4) ประชุมอบรมหรือสัมมนาปัญหานโยบายเป็นระยะสม ่าเสมอ  5) แจกจ่ายเอกสารแนว 
ทางปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั 6) คดัเลือกผูน้ าคนส าคญัที่มีคุณลกัษณะเป็นนกัประชาธิปไตยที่มี
ภาวะผูน้ าสูง 7) ออกตรวจเยีย่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีสม ่าเสมอ 8) ตรวจสอบควบคุมก ากบัดูแลและ
ประเมินผลเป็นระบบ 9) ใหร้างวลัและส่ิงตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 
 2. ผลการวิจยัเร่ือง แผนการสนับสนุนโรงเรียนผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยศึกษาความ
ต่อเน่ืองของกิจกรรมของ เบอร์แมน และคณะ พบกลยทุธ์ 2 ประการ ที่ท  าให้ครูมีแรงจูงใจที่จะ
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยูส่ม ่าเสมอและด าเนินต่อไป แมว้่ารัฐบาลกลางจะส้ินสุดการให้ความ
สนบัสนุนทางการเงินแลว้คือ 
  1) กลยทุธก์ารมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการตดัสินใจและการปรับ
แนวทางปฏิบติัดา้นการเรียนการสอนร่วมกนั การมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการตดัสินใจและการ
ปรับแนวการสอนร่วมกนัท าให้ครูรู้สึกเป็นเจา้ของงานที่ร่วมกันท า ครูจะช่วยกนัเลือกวิธีการที่
ก  าหนดไวใ้นโครงการมาปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของแต่ละโรงเรียน แนวทางการท างาน 
แบบมีส่วนร่วมคือ การประชุมปรึกษาหารือและอาศยัทรัพยากรจากทอ้งถ่ิน 
  2) กลยทุธก์ารสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารคือกลยทุธ์ส าคญั
ยิง่ที่ท  าให้ครูมีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงการเรียนการสอนและการท างานอยา่งต่อเน่ือง การสนับสนุน
ของฝ่ายบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อครูคือ การฝึกอบรม การอ านวยความสะดวกใหค้รูในการจดัประชุม 
ช่วยเหลือครูดา้นการเชิญที่ปรึกษาจากขา้งนอกมาใหค้  าแนะน า เขา้ไปเยีย่มและสงัเกตการณ์ท างานของ
ครู และใหค้วามช่วยเหลือครูในดา้นอ่ืนๆ 
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 กล่าวโดยสรุป การน านโยบายในระดบัห้องเรียนไปปฏิบตัิ เพื่อให้ครูมีแรงจูงใจที่จะน า
เทคนิควธีิการสอนใหม่ๆ มาใชอ้ยูอ่ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กลยทุธ์ส าคญัที่ควรเลือกน ามาใชค้ือ 
การใหค้รูมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และด าเนินการและผูบ้ริหารใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือ 
 

2.4 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน 
 ในการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านักสถานศึกษา พระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จังหวดันครปฐม  เป็นการศึกษาเบื้องหลังของ
พฤติกรรม การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากแรงจูงใจ หรืออาจกล่าวไดว้า่แรงจูงใจมีอิทธิพล 
ต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นเร่ืองซับซ้อนที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร ผูว้จิยัไดล้  าดบัขั้นตอนในการน าเสนอ ดงัน้ี 
 2.4.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
 หน่วยงานหรือองคก์รจะประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ้ง
อาศยัปัจจยัหลายประการ โดยเฉพาะแรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลเกิดแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานให้
ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานไวห้ลายประการ ดงัน้ี 
 พนัส หันนาคินทร์ (2542, หน้า 38) ให้ความหมายของค าว่า การจูงใจ หมายถึง กระบวนการ 
ที่ผูบ้ริหารใชม้าตรการต่าง ๆ เพือ่ใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความเต็มใจที่จะท างานให้บรรลุตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์ององคก์าร มาตรการต่าง ๆ น้ีอาจกระตุน้เป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือการจดัองคก์ารให้
มีสภาพที่ก่อให้เกิดความตอ้งการในส่วนของผูป้ฏิบติังานที่จะใชพ้ลงังานและความสามารถอยา่ง
เตม็ที่ เพือ่ใหเ้กิดความส าเร็จในการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือดว้ยความคิดริเร่ิมของตนเอง
ที่จะน าความส าเร็จมาสู่องคก์าร 
 พมิลจรรย ์ นามวฒัน์ (2544, หนา้ 47) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ การจูงใจ หมายถึง การท า
ใหบุ้คคลในองคก์ารมีพฤติกรรมการท างานที่พึงประสงค์ ดว้ยกระบวนการสร้างพลงักระตุน้ที่ท  าให้
บุคคลเตม็ใจที่จะใชค้วามสามารถของตน และชกัน าให้บุคคลเลือกมีพฤติกรรมต่าง ๆ ไปในทิศทางที่
มุ่งสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่องคก์ารตอ้งการ 
 ลกัขณา  สริวฒัน์ (2544, หนา้ 74) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ แรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรม 
ที่ถูกกระตุน้โดยแรงขบัของแต่ละบุคคลเพือ่สู่จุดหมายปลายทางอยา่งใด อยา่งหน่ึง และร่างกายอาจจะ
สมประสงคใ์นความปรารถนาอนัเกิดจากแรงขบันั้น ๆ ได ้
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 วไิลวรรณ ศรีสงคราม (2547, หนา้ 2) ไดส้รุปความหมายของแรงจูงใจ (Motivation) ว่ามี
รากศพัทม์าจากภาษาลาติน คือ “Movere” มีความหมายว่า เคล่ือนที่ (to move) ซ่ึงก็สะทอ้นให้เห็น
ว่า แรงจูงใจ มีความเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน (Energy) ทิศทาง (Direction) ที่จะน าไปสู่เป้าหมาย และ
การธ ารงไว ้(Sustenance) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือใดก็ตามที่บุคคลมีแรงจูงใจ บุคคลจะมีพลงัมาก
พอที่จะน าตนเองไปสู่เป้าหมายอยา่งมีทิศทางที่ชดัเจนและมีการธ ารงไวใ้หกิ้จกรรมนั้นคงอยูต่่อไป 
 มลัลิกา ตน้สอน (2547, หน้า 194) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า แรงจูงใจ หมายถึง ความยนิดี
และเต็มใจที่บุคคลจะทุ่มเทความพยายามเพื่อให้การท างานนั้นไดบ้รรลุตามเป้าหมาย บุคคลที่มี
แรงจูงใจจะแสดงออกมาในการแสดงพฤติกรรมดว้ยความกระตือรือร้น มีทิศทางท่ีเด่นชดัและไม่ยอ่ทอ้
เม่ือเผชิญต่ออุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงเราสามารถกล่าวไดว้่า บุคคลที่มีแรงจูงใจจะมีลกัษณะต่าง ๆ 
ดงัน้ี 1) มีเป้าหมายในการแสดงออก 2) มีพลงัในการแสดงออก 3) มีความพยายามในการแสดงออก 
 สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2547, หน้า 168) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า แรงจูงใจ หมายถึง 
ส่ิงที่บุคคลคาดหวงั โดยส่ิงนั้นอาจเป็นส่ิงที่บุคคลพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได ้ ความคาดหวงัน้ี
เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ (2547, หนา้ 291) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า แรงจูงใจ หมายถึง 
แรงผลกัดนัจากความตอ้งการและความคาดหวงัต่าง ๆ ของมนุษยเ์พื่อให้แสดงออกตามที่ตอ้งการ
อาจกล่าวไดว้า่ผูบ้ริหารจะใชก้ารจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท าในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความพึงพอใจ ในทาง
กลบักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็อาจใชว้ธีิการเดียวกนักบัผูบ้ริหาร 
 ศิริบูรณ์  สายโกสุม (2548, หนา้ 168) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า แรงจูงใจ หมายถึง การ
กระตุน้ก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาทั้งทางจิตวทิยาและกายภาพ 
 พูลสุข สังขรุ่์ง (2550, หน้า 143) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า แรงจูงใจ หมายถึง การที่บุคคล
แสดงออกซ่ึงความตอ้งการในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงสามารถอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การท า
ให้ตื่นตวั (Arousal) การคาดหวงั (Expectancy) การใชเ้คร่ืองล่อใจ (Incentives) และการลงโทษ
(Punishment) มาเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือ
เงื่อนไขที่ตอ้งการ 
 อนิวชั แกว้จ านงค ์(2550, หน้า 206) ไดอ้ธิบายไวว้่า การจูงใจเป็นการสร้างแรงขบัหรือ
แรงผลกั เพือ่กระตุน้ หรือชกัจูงใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลเกดความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบติังานทั้งในหน้าที่
และความรับผดิชอบหรือไม่ใช่หนา้ที่ และความรับผดิชอบใหเ้ป็นผลส าเร็จ 
 จนัทรานี  สงวนนาม (2551, หน้า 252) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการแรง
ขบัซ่ึงเกิดขึ้นภายในตวับุคคล ส่วนเคร่ืองล่อหรือส่ิงจูงใจเกิดจากแรงจูงใจภายนอก 
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 ภารดี  อนนัตน์าว ี(2552, หนา้ 113) ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง สภาพการณ์ที่กระตุน้ให้
มนุษยแ์สดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาในทิศทางที่ตนตอ้งการ ทั้งน้ี เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
ปลายทางที่ก  าหนด หรือหมายถึง กระบวนการท่ีท าใหม้นุษยก์ระท ากิจการงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่ง
มีจุดมุ่งหมาย มีทิศทางและช่วยใหกิ้จการงานท่ีกระท านั้นคงสภาพอยูต่่อไปโดยที่มนุษยจ์ะตอ้งมีเจตคติ 
ทกัษะและความเขา้ใจในกิจการนั้นอยา่งแทจ้ริง 
 นิรมิล  กิติกุล (2554, หนา้ 158) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ แรงจูงใจ หมายถึง ศิลปะของ
ผูน้ าที่จะใชส่ิ้งจูงใจ หรือน าปัจจยัต่าง ๆ มาเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงตามทิศทางหรือจุดประสงคท์ี่ตอ้งการ และสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารได้ 
 โลเวล  (Lowel) (1980, p. 180) ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง เป็นกระบวนการที่ชกัน าหรือ
โนม้นา้วใหบุ้คคลเกิดความมีมานะพยายาม เพือ่ที่จะสนองตอบความตอ้งการบางประการให้บรรลุผล
ส าเร็จ 
 สรุปไดว้า่ แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการในการกระตุน้ผูป้ฏิบตัิงานให้เกิดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตัิงาน เพือ่ผลปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมาย 
 2.4.2 ความส าคญัของแรงจูงใจ 
 ความส าคญัของแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานเป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าให้การท างานประสบ
ความส าเร็จเพราะเป็นกระบวนการทางดา้นจิตวทิยาเป็นความรู้สึกที่ชอบ ความส าเร็จหรือพอใจใน
องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ของงาน ดงัที่มีนกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึงความส าคญัไว ้ดงัน้ี 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2544, หนา้ 383-385) อธิบายวา่ ความส าคญัของแรงจูงใจ 
อาจแยกเป็นประเด็นส าคญัได ้3 ประการ คือ 
 1. ความส าคญัขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นของการบริหารงานบุคลากรคือช่วย
ใหอ้งคก์รไดค้นดีมีความสามารถมาร่วมท างานดว้ยและรักษาคนดีๆเหล่านั้นใหอ้ยูใ่นองคก์รนาน ๆ  
 2. ความส าคญัต่อผูบ้ริหาร ช่วยในการมอบอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพสามารถขจดัปัญหาความขดัแยง้ในการบริหารงาน  การจูงใจจะช่วยให้อ านาจหน้าที่
ของผูบ้ริหารเป็นที่ยอมรับของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเอ้ืออ านวยต่อการสัง่การ  
 3. ความส าคญัต่อบุคลากร คือ สนองต่อความตอ้งการของบุคลากรและเป็นธรรมต่อทุก
คนด้วย ท าให้พนักงานมีขวญัและก าลงัใจไม่เบื่อหน่ายงานและทุ่มเทกับการท างานเต็มที่ท  าให้
องคก์รประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ 
 ชลิยา ด่านทิพารักษ ์(2543, หนา้ 22) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจูงใจวา่ มีประเด็นใน
การพิจารณาอยู ่3 ประการ คือ ความส าคญัท่ีมีต่อองคก์ารโดยส่วนรวม ความส าคญัที่มีต่อผูบ้ริหาร 
และความส าคญัต่อบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ความส าคญัต่อองคก์าร ในการจูงใจมีประโยชน์ต่อองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้น
การบริหารงานบุคคลในอนัที่จะสนองความตอ้งการด้านพฤติกรรมมนุษยใ์ห้แก่องคก์ารในเร่ือง
ส าคญั ๆ คือ 
  1.1 ช่วยใหอ้งคก์ารไดค้นดีมีความสามารถมาร่วมท างานดว้ย 
  1.2 ท าใหอ้งคก์ารมัน่ใจว่าบุคลากรขององคก์ารจะท างานตามที่ถูกมอบหมายงานได้
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
  1.3 ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเร่ิมสร้างสรรคเ์พือ่ประโยชน์ขององคก์าร 
 2. ความส าคญัต่อผูบ้ริหาร 
  2.1 ช่วยใหก้ารมอบอ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ขจดัปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการบริหารงาน 
  2.3 เอ้ืออ านวยต่อการสัง่การ 
 3. ความส าคญัต่อบุคลากร 
  3.1 ช่วยใหบุ้คลากรสามารถสนองวตัถุประสงคข์ององคก์ารและสนองความตอ้งการ
ของตนเองไดพ้ร้อม ๆ กนั 
  3.2 ไดรั้บความยตุิธรรมจากองคก์ารและฝ่ายบริหาร 
  3.3 มีขวญัในการท างาน 
 จารุวรรณ กมลสินธุ์ (2548, หน้า 13) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจ มีความส าคญัต่อการท างาน
ของบุคคลเป็นอยา่งยิง่ เพราะว่าการท างานใด ๆ ก็ตาม ถา้จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จะตอ้งประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 2 ประการ คือ ความสามารถ หรือทกัษะในการท างานของบุคคล 
และการจูงใจเพือ่โนม้นา้วบุคคลใหใ้ชค้วามสามารถหรือทกัษะในการท างาน 
 วรินธร แกว้คล้าย (2549, หน้า 9) กล่าวไวว้่า โดยทัว่ไปทุกคนปฏิบติังานโดย 1) ตาม
แรงจูงใจ คือ แรงจูงใจในตวัเขาเองท าใหต้อ้งการจะท างาน 2) ดว้ยความสามารถ คือ อยูใ่นวสิยัสามารถ
ที่จะท างานให ้และ 3) ในส่ิงแวดลอ้มของการท างาน เช่น สภาพงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ข่าวสารขอ้มูล 
ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความพอใจที่จะท างาน เม่ือพจิารณาแลว้เห็นวา่ การปฏิบตัิงานดว้ย 
 เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2553, หน้า 139) ไดอ้ธิบายว่า ความส าคญัของแรงจูงใจ หมายถึง 
ในการที่จะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหบ้รรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จ หรือท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ไดน้ั้น ไม่ไดใ้ชค้วามสามารถเพยีงอยา่งเดียวเท่านั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัแรงจูงใจเป็นส่ิงกระตุน้ให้มีความ
พยายาม และผลส าเร็จของงานจะมีคุณภาพดี และมีปริมาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่บัการจูงใจใน
การท างานดว้ย กล่าวคือ การจูงใจเป็นเร่ืองส าคญัในการท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จโดยการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน ที่เป็นการตอบสนองวตัถุประสงคข์ององคก์ารดว้ย ส าหรับ
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การจูงใจเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการจดัการตั้งแต่สมยัดัง่เดิมจนถึงปัจจุบนั และต่อไปในอนาคต 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมของคนในองค์การและรูปแบบการจูงใจแบบต่าง ๆ การเป็น
ผูบ้ริหารที่ดีจ  าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจในพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร ที่มีอิทธิพลต่อการท างาน
ของพนกังาน เพือ่ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มผลผลิตคือ ผลที่เกิดจากสมาชิกมีแรงจูงใจที่ดี
ในการท างาน องคก์ารควรมีการจูงใจพนกังานดว้ยเช่นกนั 
 สมคิด บางโม (2554, หนา้ 177) ไดก้ล่าววา่ การจูงใจหรือการกระตุน้ให้พนักงานท างาน
ถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคญัอยา่งหน่ึงของผูบิ้หาร หลักการส าคญัของการกระตุน้ให้พนักงานตั้งใจ
ท างานหรือขยนัท างานนั้นจะตอ้งเป็นมาตรการหรือวิธีการที่ตั้งขึ้นแลว้จะมีพนักงานเพียงบางส่วน
เท่านั้นที่ไดรั้บผลประโยชน์ ไม่ใช่ทุกคน หากทุกคนไดรั้บผลประโยชน์ มาตรการนั้นจะกลายเป็น
สวสัดิการ ไม่ใช่การจูงใจหรือการกระตุน้ใหท้  างาน 
 กิบสัน  ไอแวนซ์วิช  และดอนเนลล่ี (Gibson, Ivancevich and Donnelly) (1982, p. 80) 
ไดก้ล่าววา่ มีตวัแปรต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ระดบัความใฝ่ฝัน ภูมิหลงัของแต่ละคน รวมทั้ง 
ผลตอบแทน มีส่วนท าใหผ้ลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั แต่ส่ิงส าคญัซ่ึงช่วย
ในการกระตุน้ใหบุ้คคลมีความพยายามในการท างาน คือ การจูงใจ บุคคลที่ถูกจูงใจจะมีแนวทางที่
แน่นอน ระดบัการท างานสม ่าเสมอ ซ่ึงผลการปฏิบติังานจะสูงกวา่เม่ือไม่มีแรงจูงใจ 
 ไลเกรน  (Lindgren) (1992,  pp. 31-34) ไดก้ล่าววา่ เป็นความปรารถนาที่จะกระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และเม่ือสามารถท าไดส้ าเร็จแลว้ก็จะบงัเกิดความสบายใจ เป็นแรงจูงใจที่
จะกระท าต่อไปอีก ซ่ึงบุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างานให้ประสบความส าเร็จสูงนั้น จะตอ้งมีความ
ทะเยอทะยานมีการมุ่งแข่งขนัและมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงตนเองใหดี้ขึ้น 
 สรุปได้ว่า ความส าคญัของแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและผลของการปฏิบตัิงานจะมี
ความสมัพนัธต่์อกนัในทางบวก ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวา่งานที่ปฏิบติันั้น ท าให้บุคคลไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมาก
น้อยเพียงใดนั้น คือ ส่ิงที่ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงและจดัให้มีขึ้น ก็คือองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการ
เสริมสร้างความพอใจในการท างาน ความพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อ
การปฏิบตัิงาน หากมีความพอใจมากก็จะมีความเสียสละอุทิศแรงกาย แรงใจให้แก่งานส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานสูง ตอบสนองความตอ้งการและบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร องคก์ร
ใดถา้ผูป้ฏิบติังานมีความพอใจในการปฏิบติังานจะก่อให้เกิดความพร้อมของบุคคลที่จะท างาน ท า
ใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ เกิดความศรัทธาและเช่ือมัน่ในงานที่ท  างานนั้นก็จะสามารถด าเนินงาน
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพและองคก์รใดหากผูป้ฏิบติังานไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน งานนั้นก็จะ
ไม่สามารถด าเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่นกนั 
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 2.4.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจมีหลายทฤษฎี ซ่ึงไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงที่ไดรั้บการสนับสนุนอยา่ง
เตม็ที่ทุกทฤษฎีต่างก็มีความคลา้ยกนัและเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงทฤษฎีที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 
มีดงัน้ี 
 1) ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
 มาสโลว ์(Maslow) (อา้งใน ถนอมรัฐ ชะลอเลิศ, 2549, หนา้ 31 - 33) ไดใ้ห้แนวคิดที่รู้จกั
กนัอยา่งกวา้งขวาง กล่าวคือ ทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจของมนุษย ์(Maslow’s General Theory of 
Human Motivation) ซ่ึงเป็นทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษยโ์ดยตั้งสมมุติฐาน ว่ามนุษย์
มีความตอ้งการอยูเ่สมอไม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองหรือพงึพอใจอยา่งหน่ึง
อยา่งใดแลว้ความตอ้งการส่ิงอ่ืน ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความตอ้งการของมนุษยอ์าจจะซ ้ าซ้อน ความ
ตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าสุดไปหาสูงสุด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพือ่ความ
อยูร่อด เช่น ความตอ้งการในเร่ืองอาหาร น ้ า ที่อยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการ
พกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
คนก็ต่อเม่ือความตอ้งการยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเลย 
 2. ความตอ้งการความปลอดภยั หรือความมัน่คง (Security or Safety Needs) ถา้หากว่า
ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการในขั้น
ต่อไป ที่สูงขึ้น คือ ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัหรือความมัน่คงในดา้นต่าง ๆ ส าหรับความ
ตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนัเพื่อให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตราย
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกบัร่างกาย ความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ ในส่วนของความมัน่คงนั้น หมายถึง 
ความตอ้งการความมัน่คงในการด ารงชีพ เช่น ความมัน่คงในหนา้ที่การงาน สถานภาพทางสงัคม 
 3. ความตอ้งการทางดา้นความรักและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Belongingness and Love 
Needs) ภายหลงัจากที่คนไดรั้บการสนองในสองขั้นดงักล่าวแลว้ ก็จะมีความตอ้งการท่ีสูงขึ้น คือ 
ความตอ้งการทางดา้นสงัคมจะเร่ิมเป็นส่ิงจูงใจที่ส าคญัต่อพฤติกรรมของคนความตอ้งการทางดา้น
น้ีเป็นความตอ้งการเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัและการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและมีความรู้สึก
วา่ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสงัคมอยูเ่สมอ 
 4. ความตอ้งการมีความภูมิใจในตนเอง (Self - Esteem Needs) ความตอ้งการขั้นต่อมาจะ
เป็นความตอ้งการที่ประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี คือ ความมัน่ใจในตนเองในเร่ืองความสามารถ 
ความรู้และความส าคญัในตวัของตนเอง รวมตลอดทั้งความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับ
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ของคนอ่ืน ๆ หรืออยากที่จะใหบุ้คคลอ่ืนยกยอ่งสรรเสริญในความรับผดิชอบในหนา้ที่การงานของตน 
การด ารงต าแหน่งที่ส าคญัในองคก์าร 
 5. ความตอ้งการที่จะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self - Actualization or Self - Realization) 
ล าดบัขั้นตอนความตอ้งการที่สูงสุดของมนุษยก์็คือ ความตอ้งการที่อยากจะไดรั้บผลส าเร็จในชีวิต
ตามนึกคิดหรือความคาดหวงั ทะเยอทะยานใฝ่ฝันภายหลงัจากที่มนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการทั้ง 4 ขั้นอยา่งครบถว้นแลว้ ความตอ้งการในขั้นน้ีจะเกิดขึ้นและมกัจะเป็นความตอ้งการที่
เป็นอิสระ เฉพาะแต่ละคน ซ่ึงต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ฝันอยากที่จะประสบความส าเร็จในส่ิงที่ตนคาด
ฝันไวสู้งส่งในทศันะของตน 
 มาสโลว ์ไดต้ั้งสมมติฐานของความตอ้งการของมนุษยไ์วว้่า ความตอ้งการของมนุษยท์ั้ง 
5 ขั้นนั้น มีความส าคญัไม่เท่ากนัและมนุษยจ์ะมีความตอ้งการอยูเ่สมอไม่มีที่ส้ินสุด ในขณะที่ความ
ตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี ความตอ้งการที่ไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจต่อไป ส่วนความตอ้งการที่ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองก็จะเป็น
ส่ิงจูงใจและนอกจากน้ีลกัษณะความตอ้งการของมนุษยใ์นแต่ละขั้นตอนจะมีลกัษณะที่เก่ียวกนัอยู่
ตลอดเวลา กล่าวคือ เม่ือความตอ้งการในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ
ในขั้นตอนต่อไปจะเขา้มาแทนท่ีไปเร่ือย ๆ โดยไม่จ าเป็นว่าขั้นตอนท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้นั้น
จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองจนถึงที่สุด 
 2) ทฤษฎีของแมคเกรเกอร์ (Mc Gergors Theory X Theory Y) 
 แมคเกรเกอร์ (McGregor) (อา้งใน ปิยะ ฉันทวฒันานุกุล, 2548, หน้า 24 - 25) เสนอ
ทฤษฎีการจูงใจที่มีช่ือเสียงมาก แนวคิดของทฤษฎีน้ีตั้งอยูบ่นขอ้สันนิษฐานที่ว่า ลกัษณะธรรมชาติ
ของมนุษยท์ี่ต ั้งใจท างานกบัไม่ตั้งใจท างาน 
 ความเช่ือตามทฤษฎี X มีว่า 1) มนุษยมี์สัญชาติญาณที่จะหลีกเล่ียงงานทุกอยา่งเท่าที่จะ
ท าได ้2) เน่ืองจากไม่ชอบท างานจึงตอ้งมีการใชอ้  านาจบงัคบัควบคุม แนะน าขู่จะลงโทษ 3) ชอบให้
ผูอ่ื้นแนะน าช้ีแนวทางในการท างาน หลีกเล่ียงความรับผดิชอบและตอ้งการความปลอดภยัมากกว่า
ส่ิงอ่ืน 
 นั่นคือทฤษฎี X มีสมมติฐานว่า ตอ้งบงัคบัให้มนุษยท์  างานเพราะมนุษยเ์กียจคร้านและ
ไม่ค่อยรับผดิชอบ ผลคือ ผูบ้ริหารจะควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ดและจูงใจคนดว้ยการให้
เงินหรือผลประโยชน์ แต่ถา้ท าผิดก็จะมีการคาดโทษกนั ส่วนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจจะท าตามค าสั่ง
ไม่สนใจปรับปรุงงาน เน้นเร่ืองเงินเป็นหลกั ทฤษฎีน้ีจึงเหมาะสมท่ีจะใชใ้นท่ีที่ขาดคนงานและมี
มาตรฐานการครองชีพต ่า แมคเกรเกอร์ (McGregor) กล่าววา่ ถา้คนไดต้ามความตอ้งการทั้งกายและ
ใจ ทฤษฎีน้ีคงใชไ้ม่ไดผ้ล 
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 ความเช่ือตามทฤษฎี Y มีว่า 1) โดยธรรมชาติมนุษยมิ์ไดเ้กียจคร้านหรือไม่ชอบท างาน
เสมอไป ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพของการควบคุมของฝ่ายบริหาร 2) มนุษยมี์ความตั้งใจจะท างานไดดี้
ที่สุด หากได้รับการจูงใจอย่างเหมาะสม 3) มนุษยโ์ดยทัว่ไปมิใช่ว่าจะพยายามหลีกเล่ียงความ
รับผดิชอบหรือขาดความกระตือรือร้น 4) มนุษยโ์ดยทัว่ไปมีความฉลาดและมีความคิดริเร่ิม พร้อม
เสมอที่จะช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ขององคก์ารไดดี้หากใหโ้อกาส นัน่คือ ตามทฤษฎี Y เช่ือว่ามนุษย์
มีความคิดริเร่ิม ความขยนั ความรับผิดชอบอยากให้มีความร่วมมือ เพียงแต่ผูบ้ริหารจะพฒันาคน
หรือจงใจคนเหล่าน้ีอยา่งถูกตอ้งไดแ้ค่ไหนเพียงไร วิธีการคือ ตอ้งจดัหรือสร้างสภาพแวดลอ้มให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดส้มดงัหวงัและองคก์ารก็จะไดต้ามเป้าหมายโดยไม่ตอ้งควบคุมอยา่งเขม้งวดแต่
ในทางตรงกนัขา้มผูบ้งัคบับญัชาจะส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควบคุมตนเอง หากอยากไดรั้บการ
ยกยอ่ง มีต  าแหน่ง มีความกา้วหนา้ งานจึงเสมือนการเล่นหรือการพกัผอ่น ถา้สภาพแวดลอ้มมีความ
เหมาะสมนั่นก็คือ คนจะสนุกกบัการท างาน มีแรงจูงใจในการท างานอยา่งเป็นสุข จะท างานดว้ย
ความกระตือรือร้น หรือท ามากกว่าที่มอบหมายหรือพยายามเสนอแนะปรับปรุงงานที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เขายอ่มทุ่มเทเวลาใหอ้ยา่งเตม็ท่ีเพือ่จะไดเ้ป็นที่ยอมรับของผูบ้งัคบับญัชาหรือ
เพือ่นร่วมงานโดยมีความหวงัว่าในอนาคตเขาคงจะไดก้า้วหน้าในการงาน แมคเกรเกอร์ (McGregor)  
ช้ีใหเ้ห็นวา่การใส่ในการจูงใจใหท้  างานนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งใชท้ฤษฎี Y และเขาตอ้งมองคนในแง่ดี 
เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใชค้วามสามารถของตนไดอ้ยา่งเต็มท่ี การใชท้ฤษฎี Y จูงใจคนได้
มากกวา่การใชท้ฤษฎี X แต่ทั้งน้ี มิไดมี้ความหมายวา่จะละเลยต่อการควบคุมเสียโดยส้ินเชิง 
 ธรรมศกัด์ิ ป่ินทอง (2543, หน้า 24- 25) ไดส้รุปทฤษฎีของแมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) 
แมคเกรเกอร์ ไดเ้สนอขอ้สมมติฐาน (Assumption) ที่เก่ียวกบัมนุษยไ์วใ้น 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
ทฤษฎี X (Theory X) และทฤษฎี Y (Theory Y) โดยสรุปได ้ดงัน้ี 
 ทฤษฎี X (The Tradition View of Direction and Control) ทฤษฎีน้ีเกิดจากขอ้สมมติฐาน
ที่ว่า 1) คนไม่อยากท างานและหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ 2) คนไม่ทะเยอทะยานและไม่คิดริเร่ิม
ชอบใหส้ัง่การ 3) คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองคก์าร 4) คนมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 5) คนมกัโง่
และหลอกง่าย 
 ทฤษฎี Y (The Integration of and Organization Goal) ทฤษฎีน้ีเกิดจากขอ้สมมติฐานที่ว่า 
1) คนจะให้ความร่วมมือสนับสนุน รับผิดชอบ ขยนั 2) คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้3) คนมี
ความคิดริเร่ิมในการท างานถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง 4) คนมกัจะพฒันาวิธีการการท างานและ
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
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 3) ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิด เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ทฤษฎีปัจจัยจูงใจ – ปัจจัยค า้จุน 
หรือทฤษฎีองค์ประกอบคู่ของเฮิร์ซเบิร์ก (The Motivation - Hygiene Theory or Two Factors 
Theory) 
 เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) (อา้งใน ถนอมรัฐ ชลอเลิศ 2549, หน้า 34 - 36) ไดเ้สนอรายงาน
ผลการวิจยัเร่ือง “การจูงใจในการท างาน” (The Motivation of Work) ออกมาเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1959 
เพือ่เสนอทฤษฎีจูงใจค ้าจุน (The Motivation Hygiene Theory) หรือบางทีเรียกว่าทฤษฎีองคป์ระกอบคู่ 
(Dual Factor Theory) มูลเหตุที่ให้เฮิร์ซเบิร์กและคณะ ไดท้  าการวิจยัและเสนอทฤษฎีดงักล่าวขึ้นมาก็
เพือ่จะตอบค าถามที่วา่ “ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งการอะไรจากงานของเขา” และเพือ่พสูิจน์สมมติฐานหลกัที่ว่า 
องค์ประกอบที่น าไปสู่ทัศนคติในทางบวกและองค์ประกอบที่น าไปสู่ทัศนคติทางลบในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั ซ่ึงคา้นกบัสมมติฐานเดิม ที่วา่องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อทศันคติในทางบวก
ในการปฏิบติังานและมีอิทธิพลต่อทศันคติทางลบดว้ย โดยพวกเขาไดท้  าการสัมภาษณ์วิศวกรและ
นักบญัชีจ านวนประมาณ 200 คน จาก 9 แห่ง ในเมืองพิตสเบอร์ก (Pitsburg) โดยไดถ้ามเก่ียวกบั
เหตุการณ์ที่วศิวกรและนกับญัชีซ่ึงมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานวา่มีอะไรบา้งท าให้แรงจูงใจใน
การปฏิบติังานมากขึ้นหรือลดลงและไดถ้ามโดยใหผู้ต้อบยอ้นนึกไปถึงเวลาที่มีความรู้สึกท่ีดีและไม่
ดีต่อการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อหาเหตุผลท่ีว่าท าไมผูต้อบจึงมีความรู้สึกเช่นนั้น นอกจากน้ียงัไดถ้าม
เก่ียวกบัความรู้สึกพึงพอใจในงานว่ามีผลในการปฏิบติังานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
เป็นอยูห่รือไม่ จากการวเิคราะห์ผลที่ไดป้รากฏวา่ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกท่ีดี และไม่ดีของ
ผูถู้กสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจยัค  ้าจุน 
(Hygiene) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทัศนคติในทางบวกเพราะท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงาน ซ่ึงมีลกัษณะสมัพนัธก์บัเร่ืองของงานโดยตรงนั่นคือ ความตอ้งการที่จะไดรั้บความส าเร็จ
ตามความนึกคิดของตนเอง (Self - Actualization or Self Realization) คือ เป้าหมายสูงสุดของมนุษย ์  
ซ่ึงกล่าวตรงกนัในหลายทฤษฎี 
 1. ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุน้ (Motivation Factor) หมายถึง ตวัที่ท  าให้เกิดความพอใจ 
(Satisfiers) มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากงานท่ีท าไดแ้ก่ 
  1.1 ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Working Achievement) หมายถึง ความรู้สึก
พอใจและปลาบปล้ืมใจในผลส าเร็จของงานเม่ือเขาไดท้  างานหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นผลส าเร็จ
ปัจจยัน้ีนบัวา่มีความส าคญัมากที่สุด 
  1.2 การยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ยอมรับนับ
ถือ หรือไดรั้บการแสดงความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชาผูร่้วมงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ปัจจยัน้ีมกัจะเกิดขึ้นควบคู่กบัความส าเร็จในงาน 
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  1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ลักษณะงานที่น่าสนใจและทา้ทาย
ความสามารถ งานที่ตอ้งใชค้วามคิด ประดิษฐค์ิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ แบบใหม่ ท าใหเ้ขาเกิดความพงึพอใจ 
  1.4 ความรับผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง การที่ผูบ้งัคบับญัชาใหโ้อกาสแก่ผูท้  างาน 
ไดรั้บผดิชอบต่อการท างานของตนอยา่งเตม็ท่ี ไม่จ าเป็นตอ้งตรวจตราหรือควบคุมมากจนเกินไป 
  1.5 ความก้าวหน้า (Working Advancement) หมายถึง การไดรั้บเล่ือนเงินเดือนหรือ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะไดมี้การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการท างานเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ในการท างานดว้ย 
 2. ปัจจยัค  ้าจุน (Hygiene Factor) ปัจจยัน้ีเป็นตวัท าให้ไม่พอใจ (Dissatisfies) มีความสัมพนัธ ์
โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก เป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากภาวการณ์ท างานไดแ้ก่ 
  2.1 เงินเดือน (Salary) เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นที่
พอใจของบุคลากรที่ท  างาน 
  2.2 โอกาสที่จะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาส 
สถานการณ์ที่บุคคลสามารถไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะ (Skill) วชิาชีพ 
  2.3 ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Supervisor 
and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่วา่จะเป็นกริยา หรือวาจาที่แสดงออกถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั
มีความเขา้ใจกนัและกนัอยา่งดี 
  2.4 สถานะของอาชีพ (Job Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม 
มีเกียรติและศกัด์ิศรี 
  2.5 นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration) หมายถึง การจดัการและ
การบริหารงานขององคก์ารการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 
  2.6 สภาพการท างาน (Working Condition) ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ 
  2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลที่
ไดรั้บจากงานในหนา้ที่ เช่น การที่บุคคลถูกยา้ยไปท างานในที่แห่งใหม่ ซ่ึงห่างไกล 
จากครอบครัว ท าใหมี้ความสุขและไม่พอใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม่ 
  2.8 ความมัน่คงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงใน
การท างาน ความย ัง่ยนืของอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์าร 
  2.9 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision - Technique) หมายถึง ความสามารถของ 
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานหรือความยตุิธรรมในการบริหาร 
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 ปัจจยัค  ้าจุนไม่ใช่เป็นส่ิงจูงใจที่ท  าให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นขอ้ก าหนดเบื้องตน้เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พอใจในงานที่ท  าอยู ่การคน้พบที่ส าคญัจากการศึกษาของเฮิร์ซเบิร์ก  คือ 
ปัจจยัค  ้าจุนนั้นจะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานที่ท  า กล่าวคือ ปัจจยัค  ้าจุนยอ่มจะเป็นสาเหตุ
ท าใหค้นเกิดความไม่พอใจในงานท่ีท าถา้หากว่าปัจจยัค  ้าจุนไม่มีอยู ่แต่ถา้หากว่าปัจจยัค  ้าจุนมีอยูก่็
ไม่ไดห้มายความว่าคนจะมีความพอใจในงานที่ท  าเท่านั้นเอง ส่วนปัจจยัจูงใจก็ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที่
เป็นสาเหตุท าใหค้นเกิดความไม่พอใจในงานท่ีท า แต่จะเป็นปัจจยักระตุน้หรือจูงใจให้คนเกิดความ
พอใจในงานที่ท  าเท่านั้น ดงันั้น ขอ้สมมติฐานที่ส าคญัของเฮิร์ซเบิร์ก คือ ความพอใจในงานที่ท  าจะ
เป็นส่ิงที่จูงใจในการปฏิบติังาน 
 สรุปไดว้า่ ทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ นกัวชิาการต่าง ๆ ไดมี้ความเช่ือวา่ ทฤษฎี
ของเฮิร์ซเบิร์ก มีพื้นฐานความตอ้งการคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีของมาสโลวแ์ละทฤษฎีเอกซ์, วาย ของ
แมคเกรเกอร์ โดยพิจารณาส่วนท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัทั้ง 3 ทฤษฎี จะเห็นไดว้่า ความ
ตอ้งการระดบัต ่า คือ ทั้งสามประเภทของทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการทางดา้น
ร่างกาย ความตอ้งการความปลอดภยั ความมัน่คงและความตอ้งการทางดา้นสังคมนั้นเปรียบเทียบ
ไดก้บัปัจจยัที่เรียกว่าปัจจยัค  ้าจุน (Maintenance Factors หรือ Hygiene Factors) ของเฮิร์ซเบิร์ก และ
เทียบไดก้บัทฤษฎีเอ็กซ์ของแมคเกรเกอร์ ความตอ้งการระดบัสูง คือ ความตอ้งการที่จะมีฐานะโดยมี
ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) ที่เก่ียวกบัเร่ือง การยกยอ่งนบัถือ ความกา้วหนา้ ความรับผิดชอบ 
ความส าเร็จของงาน ทฤษฎีตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัการตอบสนองความตอ้งการของคนไดว้่า คนมี
ความปรารถนาที่จะตอบสนองความตอ้งการของเขาจากความตอ้งการระดบัสูง มีความตอ้งการใน
เร่ืองความรับผิดชอบ การควบคุมและการสั่งการระดบัสูงตามทฤษฎีของมาสโลว ์และปัจจยัของ 
เฮิร์ซเบิร์กจึงใชข้อ้สมมติฐานอยา่งเดียวกบัทฤษฎี Y (โกมล บวัพรหม, 2553, หนา้ 26) 
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาจากทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ี
ไดก้ล่าวมาน้ี จะเห็นไดว้่านักวิชาการต่าง ๆ ไดก้  าหนดปัจจยัที่ส่งผลต่อการปฏิบติังานไวม้ากมาย 
โดยส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ศึกษาปัจจัยจูงใจหรือปัจจัย
กระตุน้ (Motivation Factor) หมายถึง ตวัท่ีท าให้เกิดความพอใจ (Satisfiers) มีความสัมพนัธ์
โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานท่ีท าของ Herzberg แลว้ไดน้ ามาปรับเป็นกรอบแนวคิด
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของครู ส านกัสถานศึกษา พระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
ใน 5 ด้าน คือ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ  ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ 
ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน 
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 2.4.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) (อา้งใน ถนอมรัฐ 
ชลอเลิศ 2549, หนา้ 34 - 36) เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบังานโดยตรงใหพ้นักงานเกิดความพึงพอใจ
ในงานที่ท  า และเกิดความพยายามท่ีจะท างาน เพราะรู้สึกในทางแง่บวกกบังานที่ตนปฏิบตัิจึงท าให้
ผลผลิตของงานเพิม่มากขึ้น มีอยู ่5 ดา้น คือ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ซ่ึงในแต่ละ
หวัขอ้ไดมี้นกัวชิาการต่าง ๆ ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
 1) ความส าเร็จในการท างาน  
 สมยศ นาวกีาร (2540, หนา้ 310-316) ไดใ้หค้วามหมายของ ผลส าเร็จในการท างาน ไวว้่า 
การที่บุคคลมีความสามารถในการปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ินและประสบผลส าเร็จดว้ยเป็นอยา่งดี โดยมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จนเป็นที่พอใจ
ของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกพอใจ และปลาบปล้ืมใจในผลส าเร็จของงานเม่ือเขา
ไดป้ฏิบติังานหรือแกปั้ญหาไดเ้ป็นผลส าเร็จดา้นน้ีนบัวา่มีความส าคญัที่สุด 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา้ 313) กล่าวถึงความส าเร็จของงานไวว้่า เป็นปัจจยัจูงใจ
ที่ส าคญัที่สุดของมนุษย ์เพราะชีวติของมนุษยต์อ้งปฏิบตัิงานเพื่อเงิน เพื่อเกียรติยศ เป้าหมายสูงสุด
คือความส าเร็จที่มนุษยทุ์กคนพยายามให้บรรลุผลส าเร็จดงักล่าว เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค  ากล่าวท่ีว่า 
“ค่าของคนอยูท่ี่ผลของงาน” มนุษยท์ี่พยายามมุ่งความส าเร็จจะไดเ้กิดความภาคภูมิใจในศกัด์ิศรีแห่ง
ความเป็นมนุษยท่ี์ตอ้งการพบกบัความส าเร็จในชีวติ จะไดเ้ป็นเพชรในองคก์รนั้น ๆ 
 บรรยงค ์โตจินดา (2545, หนา้ 255) ไดก้ล่าววา่ เม่ือบุคคลไดป้ฏิบตัิงาน หรือท าอะไรได้
ส าเร็จก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจวา่ไดป้ฏิบติังานส าเร็จ งานเหล่านั้นไดแ้ก่ งานที่มีมาตรฐานสูง และ
งานที่ยุง่ยาก 
 วเิชียร วทิยอุดม (2547, หนา้ 166) กล่าวไวว้า่ ความสมัฤทธ์ิผลของการท างาน องคป์ระกอบ
อนัน้ีนับว่ามีความส าคญัมากท่ีสุด แกอุ้ปสรรคปัญหาให้ลุล่วงไปไดเ้สมอๆ ยอ่มจะรู้สึกมีความพึง
พอใจและปล้ืมใจในผลส าเร็จของงานนั้นอยา่งยิง่ ท าใหมี้ก าลงัใจจะท างานอ่ืน ๆ ต่อไป 
 ยงยทุธ เกษสาคร (2547, หน้า 131) ไดก้ล่าวว่า ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การที่
บุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ินและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งดี และมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเม่ือส าเร็จ เกิดความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของ
งานนั้นอยา่งยิง่  
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 ธงชยั สมบูรณ์ (2549, หนา้ 287) กล่าวไวว้่า การที่คนท างานไดเ้สร็จส้ินและประสบผลส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นอยา่งดี จึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานนั้น 
 นุชรา เพิ่มพูล (2550, หน้า 15) ไดใ้ห้ความหมายของ ผลส าเร็จในการท างาน หมายถึง 
การที่บุคคลมีความสามารถในการปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ินและประสบผลส าเร็จเรียบร้อยเป็นอยา่งดี 
ใชพ้ลงัและความสามารถปฏิบตัิงานจนบรรลุตามวตัถุประสงค ์และสามารถใชส้ติ ปัญญาในการ
แกปั้ญหาที่เกิดขึ้นใหส้ าเร็จลุล่วงไปได ้
 สรุปไดว้า่ ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน 
มีความปลาบปล้ืมใจในความส าเร็จของงาน มีผลการปฏิบตัิงานปรากฏอยา่งเด่นชดั ความส าเร็จใน
การปฏิบติังานเป็นแรงกระตุน้ที่จะก่อใหเ้กิดความเตม็ใจในการท างาน 
 2) การได้รับการยอมรับนับถือ  
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หน้า 119) กล่าวไวว้่า การไดรั้บการยกยอ่งชมเชยเป็นปัจจยั
จูงใจที่มีความส าคญัและมีความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดกบัค่าของคน หรือค่าแห่งความเป็นมนุษยท์ี่มี
คุณค่า มีความหมายทั้งการพูดจาและงานท่ีรับผิดชอบส าเร็จลงดว้ยดี ยอ่มไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 
ทั้งจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน ซ่ึงเป็นก าลงัใจใหแ้ก่มนุษยค์นนั้น 
 เสนาะ ติเยาว ์(2544, หนา้ 313) ไดก้ล่าววา่ การไดรั้บการยอมรับนับถือ คือ องคก์ารเห็น
ความส าคญัของผูป้ฏิบตัิงาน ใหเ้กียรติ ใหค้วามส าคญั 
 วิเชียร วิทยอุดม (2547, หน้า 166) ไดก้ล่าวว่า การไดรั้บการยอมรับนับถือว่า ถา้หาก 
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทัว่ๆ ไปในสังคม ให้ความส าคญั ยกยอ่ง ชมเชย แสดง
ความช่ืนชมยนิดีในผลงานและความสามารถ เม่ือท างานบรรลุผลจะเป็นส่ิงที่สร้างความประทบัใจ 
ท าใหพ้นกังานนั้นเกิดความภาคภูมิใจ มีก าลงัใจ มีผลในการกระตุน้จูงใจใหท้  างานไดดี้ยิง่ขึ้น 
 ยงยทุธ เกษสาคร (2547, หน้า 131) ไดก้ล่าวว่า การไดรั้บการยอมรับนับถือ (Recognition) 
หมายถึง การไดรั้บการยอมรับ นบัถือไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน รวมทั้งการ
ยกยอ่งชมเชยแสดงความ ยนิดี การใหก้ าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดแสดงให้เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถ  
 ธงชยั สมบูรณ์ (2549, หนา้ 287-290) กล่าวไวว้า่ การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 
จากเพื่อน หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ีจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่ง ชมเชย หรือการ
ยอมรับในความรู้ความสามารถ 
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 นุชรา เพิม่พลู (2550, หนา้ 16) ไดใ้หค้วามหมายของ การยอมรับในผลงานที่ส าเร็จ หมายถึง 
การไดรั้บการยกยอ่งชมเชย การรับรู้ การช่ืนชมยนิดี แสดงความนิยมเช่ือถือในความรู้ความสามารถ 
ในความส าเร็จของงาน ไดรั้บเกียรติและไดรั้บความส าคญัจากผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นร่วมงาน หรือบุคคล
ในหน่วยงาน 
 สรุปไดว้่า การไดรั้บการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดส้ร้างช่ือเสียงให้กบัหน่วยงาน 
การไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเม่ือปฏิบติังานไดดี้เด่น การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บ
การแสดงความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสต่าง ๆ การมีผลการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับของคน
ทัว่ไป 
 3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  
 สมยศ นาวีการ (2540, หน้า 155-157) การท างานดว้ยตนเองอยา่งอิสระ (work itself ) 
หมายถึง งานที่ผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติัแลว้รู้สึกว่าเป็นงานท่ีน่าท า รู้สึกเป็นที่ยอมรับ มีความพอใจ
คุม้ค่าเวลา ท าแลว้มีศกัด์ิศรี ใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูป้ฏิบติังาน 
 บรรยงค ์โตจินดา (2545, หน้า 255) กล่าวไวว้่า ผูป้ฏิบติังานควรตอ้งมีความรู้สึกว่า งานที่
เขาท ามีความน่าสนใจ น่าท า มีลกัษณะทา้ทายความสามารถที่จะท าให้ส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง เป็นงานที่
เปิดโอกาสใหใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ด ้กล่าวคือ ลกัษณะงานเป็นส่ิงท่ีจูงใจบุคคลได ้ถา้ผูบ้ริหาร 
หรือหวัหนา้งานใชใ้หเ้ห็นการจูงใจ เช่น การใชเ้ทคนิคการมอบหมายงานให้ตรงกบัความสามารถของ
บุคคล ตรงกับความชอบหรือความถนัดของคน การมอบหมายงานที่มีลักษณะไม่ยากเกิน
ความสามารถของผูป้ฏิบติังานหรือไม่มีปริมาณมากเกินไป รวมถึงการมอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม 
 ยงยทุธ เกษสาคร (2547, หน้า 131) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง 
งานที่ทา้ทายความสามารถหรือเป็นงานที่อาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ เป็นงานที่มี
ลกัษณะพเิศษตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการท างาน 
 ธงชยั สมบูรณ์ (2549, หน้า 287-290) กล่าวถึงการท างานดว้ยตนเองอยา่งอิสระไวว้่า เป็น
งานที่น่าสนใจ งานที่ตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทาย หรือเป็นงานที่สามารถท าไดโ้ดยล าพงั 
 พาทริค (Patrick) (อา้งใน ธนิกานต ์ มาฆะศิรานนท,์ 2545, หน้า 52-53) กล่าวถึงการ
ท างานดว้ยตนเองอยา่งอิสระไวว้่า เป็นปัจจยัที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในทางบวกแก่พนักงาน ถา้พวก
เขาชอบงานที่ท  าอยูแ่ลว้ ก็สามารถที่จะจูงใจไดง่้ายขึ้น แต่ถา้งานนั้นน่าเบ่ือหน่ายและซ ้ าซาก ท าให้
พนกังานไม่มีความตอ้งการที่จะท างานหรือไม่ชอบงานที่ท  าอยู ่การกระตุน้ จูงใจ ก็จะเกิดขึ้นไดย้าก 
ต าแหน่งหนา้ที่ของพนกังานก็มีส่วนสัมพนัธ์กบัการจูงใจเช่นเดียวกนั ถา้หากพนักงานไม่ไดอ้ยูใ่น
ต าแหน่งหนา้ที่งานที่เหมาะสมกบัตวัเขาแลว้ มนัก็จะเป็นการยากที่จะท าใหเ้ขาพงึพอใจในงาน และ
ปฏิบตัิ งานไดอ้ยา่งที่คุณตอ้งการ 
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 นุชรา เพิ่มพูล (2550, หน้า 16) ไดใ้ห้ความหมายของ การท างานดว้ยตนเองอยา่งอิสระ 
หมายถึง งานที่ผูป้ฏิบตัิงานไดป้ฏิบตัิแลว้รู้สึกพอใจ ตรงกบัความถนัดของตนเอง เป็นงานที่ตอ้ง
อาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ลกัษณะงานทา้ทาย และสามารถปฏิบตัิงานใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
 สรุปไดว้า่ ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ หมายถึง การไดป้ฏิบติังานตรงกบัความสนใจ การได ้
ปฏิบตัิงานที่ทา้ทายต่อความสามารถ การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งเต็มที่ 
ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน 
 4) ความรับผิดชอบ  
 สมยศ นาวีการ (2540, หน้า 310-316) ไดใ้ห้ความหมายของ ความรับผิดชอบ (responsibility) 
หมายถึง การที่ผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสแก่ผูป้ฏิบติังานไดรั้บผิดชอบต่อการปฏิบติังานของตนอยา่ง
เต็มที่ ไม่จ าเป็นตอ้งตรวจตรา หรือควบคุมจนมากเกินไป กล่าวคือความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่
ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผดิชอบอยา่งเตม็ที่ 
 ดนัย เทียนพุฒ (2541, หน้า 244) กล่าวไวว้่า ความรับผิดชอบ หมายถึง การรู้จกัหน้าที่ 
และตระหนกัในความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย และพร้อมที่จะปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จ 
การยอมรับผลแห่งการกระท าทั้งทางบวกและทางลบ 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา้ 313-314) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความรับผดิชอบเป็นปัจจยัจูงใจ
ที่ส าคญัรองลงมาจากลกัษณะของงาน เม่ือมนุษยค์นใดไดรั้บมอบหมายงานมาแลว้ จะเป็นโอกาส
อนัดีที่จะพสูิจน์ค่าของความเป็นมนุษย ์ว่าเป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพกลาง สูงหรือต ่าอาจพิสูจน์ไดท้าง
หน่ึงจากความรับผดิชอบ เพราะมนุษยท์ี่ไดรั้บมอบหมายงานจะไดรั้บความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
และความมีวนิยัต่อการปฏิบติังาน หนา้ที่การงานอนัแสดงถึงความรับผิดชอบ ซ่ึงจะเป็นบนัไดไปสู่
งานที่ตอ้งใชค้วามรับผิดชอบมากขึ้นตามล าดบั นั่นคือ มนุษยจ์ะไดรั้บความไวว้างใจว่าเป็นผูท่ี้มี
ความรับผิดชอบสูง แสดงว่าบุคคลนั้นไดรั้บการยกยอ่งชมเชยในความส าเร็จของงานนั้นมาแล้ว 
เป็นหลกัประกนัในความรับผิดชอบของตนว่าจะไดรั้บมอบหมายงานที่มีเกียรติ มีศกัด์ิศรีและมี
ความหมาย 
 ธราวรรณ พลหาญ (2543, หน้า 9-10) ไดก้ล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถมีไหวพริบปฏิภาณและทกัษะในการท างานที่ดี อยากจะท างานดว้ยอ านาจและความ
รับผิดชอบของตนเองและจะไม่ชอบการถูกบงัคบัให้ท  างานและไดก้ล่าวถึงความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารไว ้4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. ความรับผดิชอบต่อตนเอง ความรับผดิชอบต่อตนเองของผูบ้ริหารจะส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานกบัผูร่้วมงานดว้ย ความรับผิดชอบต่อตนเอง ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ความซ่ือสัตย ์
ต่ออาชีพ และความซ่ือสตัยต่์อเพือ่นร่วมงาน การตรงต่อเวลา การเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
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ในการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสียสละ ความทุ่มเทให้กบังาน ความเป็นคนที่หนักแน่นไม่อ่อนไหวง่าย 
ความมานะอดทนในการปฏิบตัิงานและความกลา้ที่จะรับผดิและรับชอบในการปฏิบตัิงาน 
 2. ความรับผดิชอบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ การช้ีแจงนโยบาย ระเบียบต่าง ๆ ค าสั่งในการ
ปฏิบตัิงานให้ผูบ้งัคบับัญชาได้รับรู้และเขา้ใจตรงกัน การมอบหมายงาน และการให้โอกาสแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการพฒันาทกัษะ ความสามารถในการท างาน การสอนงาน การนิเทศงาน หมายถึง 
การใหค้วามช่วยเหลือแนะน าในการปฏิบติัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการสัง่งานหรือบญัชางานการจูงใจและ
กระตุน้ให้ท  างาน การควบคุมงาน การให้ค  าปรึกษา การให้รางวลั การให้คุณ และการให้โทษ การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 3. ความรับผิดชอบต่อผูบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ การรับและท าความเขา้ใจนโยบาย ระเบียบ 
ค าสั่ง ก่อนที่จะช้ีแจงต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบ ค าสั่งไปยงัผูป้ฏิบติัโดย
ปราศจากอคติหรือทศันคติท่ีไม่ดี การรายงานความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน การเสนอขอ้มูลและ
ขอ้คิดเห็นที่มีต่อการปฏิบติังาน เพื่อที่จะให้มีการปรับปรุงงาน หรือพฒันาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานใหดี้ขึ้น 
 4. ความรับผดิชอบต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี (Royalty) ต่อองคก์าร 
ความพยายามในการที่จะใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของ
องคก์ารใหไ้ดม้ากที่สุด 
 เสนาะ ติเยาว ์(2544, หนา้ 216) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความรับผดิชอบ คือ ผูป้ฏิบตัิงานควรตอ้งมี
ความรู้สึกว่าเขามีส่ิงที่จะตอ้งรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่องานของเขา ไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชา มีการควบคุมนอ้ยที่สุด เพราะความเช่ือในความสามารถหรือเกิดขึ้นจากการที่ไดรั้บ
หนา้ที่เป็นผูน้ า หรือผูป้ฏิบตัิงาน และงานที่ไดม้อบหมายให้รับผิดชอบนั้นตอ้งเป็นงานท่ียาก ทา้ทาย 
ความสามารถของผูป้ฏิบตัิงาน 
 ยงยทุธ เกษสาคร (2547, หนา้ 131) ไดก้ล่าวว่า ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง 
ความพงึพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบและมีอ านาจรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มที่ 
ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความเป็นอิสระในการท างาน 
 ธงชยั สมบูรณ์ (2549, หน้า 287-290) กล่าวไวว้่า ความรับผิดชอบ คือ ความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นจากการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงาน และมีอ านาจในงานที่รับผดิชอบอยา่งเตม็ที่ 
 นุชรา เพิม่พลู (2550, หนา้ 18) ไดใ้หค้วามหมายของ ความรับผดิชอบ หมายถึง ผูป้ฏิบตัิงาน 
รู้จกัหนา้ที่ มีความรับผดิชอบ พร้อมที่จะปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมาย มีอ านาจในงานที่รับผิดชอบ
อยา่งเตม็ที่ และยอมรับผลแห่งการกระท าทั้งทางบวกและทางลบ 
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 สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ไดรั้บผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ 
การไดรั้บมอบหมายปฏิบตัิงานที่เพิ่มมากขึ้น การไดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิ่มมากขึ้น 
การไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 
 5) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 ยงยทุธ เกษสาคร (2541, หนา้ 54) ไดใ้หค้วามหมายของ ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน 
(advancement) หมายถึง การเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในองคก์รประจ าปี ซ่ึงถือเป็นการปูน
บ าเหน็จความดีความชอบ เป็นส่ิงส าคญัอนัหน่ึงในการบ ารุงรักษาบุคลากร เพราะอาจจะก่อให้เกิด
ทั้งผลดีและผลเสียต่อการบริหารงานขององคก์รได ้กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนโดยมีหลกัเกณฑแ์ละมีความยตุิธรรมแลว้ การเล่ือนขั้นเงินเดือนยอ่มเป็นแรงจูงใจ 
ท าใหบุ้คลากรมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดี ซ่ึงยอ่มส่งผลสะทอ้นท าให้บุคลากรเกิดความ
รักในหน่วยงาน ตั้งใจปฏิบติังาน เสียสละอุทิศเวลาใหแ้ก่หน่วยงานเป็นอยา่งดี ท าใหก้ารบริหารงาน
ในหน่วยงานนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 ศิริอร ขนัธหตัถ ์(2541, หนา้ 118-119) ไดก้ล่าวว่า การเล่ือนต าแหน่ง (promotion) หมายถึง 
การเล่ือนขา้ราชการจากต าแหน่งหน่ึงไปอีกต าแหน่งหน่ึงซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบและเงินเดือน
สูงขึ้น การเล่ือนต าแหน่งที่มีประสิทธิภาพจะน าผลดีต่อการปฏิบติังานและเป็นไปตามความมุ่ง
หมายของการบริหารงานบุคคล 
 ทิพมาศ แกว้ซิม (2542, หนา้ 9-10) ไดส้รุปการพฒันาความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานไวว้่า 
การพฒันาความกา้วหน้าในหน้าที่งาน หมายถึง กิจกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการให้
พนกังานซ่ึงมีความสามารถสูงไดรั้บการพฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้ดว้ยการจดัท าแผนเก่ียวกบัหน้าที่งาน 
(Career Planning) และการจดัการเก่ียวกบัหน้าที่งาน (Career Management) เร่ิมจากการประเมิน
สมรรถภาพพนกังานน ามาพจิารณาจดัไวใ้นผงัทดแทนต าแหน่ง (Replacement Chart) รวมทั้งจดัให้
ไดรั้บการพฒันาดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพือ่เล่ือนขึ้นไปตามสายทางเดินของต าแหน่ง(Career Path) อยา่ง
เหมาะสม ทั้งน้ี มุ่งที่จะให้พนักงานไดรั้บความส าเร็จในชีวิตการท างานอยา่งสูงตามความสามารถ 
และขณะเดียวกนัองคก์ารก็ไดบ้ริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใหร้ายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ความส าคญัของการพฒันาความกา้วหน้าในหน้าที่งานองคก์ารตอ้งการความอยูร่อด
และเจริญรุ่งเรือง ตวัของพนักงานซ่ึงเขา้มาอยูใ่นองคก์ารตอ้งการความมัน่คงในงาน และความ
เจริญกา้วหน้าในหน้าที่การงาน การพฒันาความกา้วหน้าที่งานของพนักงานเป็นส่ิงจ าเป็นและมี
คุณค่าทั้งต่อตวัพนักงานเองและต่อองคก์ารซ้ึงในส่วนตวัพนักงานจะไดรั้บโอกาสในการพฒันา
ตนเองให้มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบหน้าที่ซ่ึงสูงขึ้น ในขณะเดียวกนัองคก์ารไดป้ระโยชน์จาก
พนกังานในการท างานอยา่งเตม็ฝีมือความสามารถ 
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 2. ประโยชน์การพฒันาความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีงานมีดงัน้ี 
  2.1 ช่วยใหพ้นกังานและองคก์ารบรรลุวตัถุประสงคใ์นการสร้างความมัน่คงและความ
เจริญทั้งในส่วนตวัและส่วนรวมร่วมกนั 
  2.2 ช่วยให้พนักงานไดพ้ฒันาตนเองดว้ยความต่ืนตวัและเพิ่มขีดความสามารถให้มี
ความพร้อมในหนา้ที่งานอยูเ่สมอ 
  2.3 ช่วยป้องกนัการหวงตวับุคคลในหน่วยงานใดหน่ายงานหน่ึงต าแหน่งใดต าแหน่ง
หน่ึงจนกลายเป็นอุปสรรคกีดกั้นความกา้วหนา้ของพนกังาน 
  2.4 ช่วยสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานเกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
  2.5 ช่วยให้ผูบ้งัคบับญัชาเกิดความเอาใจใส่ในการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ
บ าเหน็จความดีความชอบอนัถูกตอ้งยิง่ขึ้น 
  2.6 ช่วยใหเ้กิดบรรยากาศของความร่วมมือระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัพนักงานในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
  2.7 ช่วยลดอตัราการลาออกของพนกังานท่ีดี มีความสามารถเป็นการลดตน้ทุนในการ
ฝึกอบรมพนกังานใหม่ 
  2.8 ช่วยให้องค์การได้รับประโยชน์จากความสามารถและความช านาญการของ
พนกังานจนถึงการเกษียณอายงุาน 
 พาทริค (Patrick) (อา้งใน ธนิกานต ์มาฆะศิรานนท,์ 2545, หนา้ 57) กล่าวไวว้่า บุคคลทุก
คน ต่างก็ตอ้งการความกา้วหน้าในอาชีพการงาน และการจดัการกบัความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแม้
เพียงเล็กน้อยก็มีผลท าให้รู้สึกกา้วหน้าในอาชีพไดเ้ช่นกนั ดงันั้น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งงาน 
จึงเป็นการยอมรับในผลงานและความส าเร็จของพนกังานช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยงัเป็นวิธีหน่ึงในการ
จูงใจ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาอยา่งเหมาะสม เพื่อให้พนักงานไดมี้ความกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ือง 
และยงัเป็นการบ ารุงรักษาพนกังานที่ดีใหค้งอยูก่บัองคก์รตลอดไป 
 ยงยทุธ เกษสาคร (2547, หน้า 131) ไดก้ล่าวว่า ความกา้วหน้า (Advancement) หมายถึง 
เม่ืองานประสบความส าเร็จ ก็ไดรั้บการตอบสนองในเร่ืองของการไดรั้บเล่ือนขึ้น เล่ือนต าแหน่งให้
สูงขึ้น รวมทั้งมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพิม่เติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 
 ธงชยั สมบูรณ์ (2549, หน้า 287-290) ไดก้ล่าวถึง ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานไวว้่า 
คือ ไดรั้บการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งใหสู้งขึ้น การมีโอกาสไดศึ้กษาความรู้เพิม่เติม 
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 นุชรา เพิ่มพูล (2550, หน้า 18) ไดใ้ห้ความหมายของ ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน 
หมายถึง การเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงานประจ าปี การเล่ือนต าแหน่งไปอีกต าแหน่ง
หน่ึง มีหนา้ที่ความรับผดิชอบมากขึ้น ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาตอ้งพจิารณาอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
 สรุปได้ว่า ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน หมายถึง การไดนิ้ตยภตัตามความ
เหมาะสมและเป็นธรรม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้ น การได้
ปฏิบติังานที่เพิม่พนูประสบการณ์จนเกิดความช านาญ การไดเ้พิม่พนูความรู้โดยการเขา้ร่วมประชุม
ฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม 
 การศึกษาของคณะสงฆ์เป็นการศึกษาที่จัดให้แก่พระภิกษุและสามเณรโดยคณะ
การศึกษาของคณะสงฆ ์เป็นการศึกษาวชิาพระพทุธศาสนาซ่ึงได้แก่ การศึกษาพระปริยตัิธรรมเป็น
หลกัโดยมีวตัถุประสงคส์ าคญั คือ ป้องกนัมิให้มีการเปล่ียนแปลงพระธรรมวินัยให้ผิดไปจากพระ
บาลีในพระไตรปิฎก ไดมี้นกัวชิาการและนักการศึกษาไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัพระปริยติัธรรม 
แผนกธรรม ดงัน้ี 
 2.5.1 ความหมายเกี่ยวกับพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 การศึกษาปริยตัิธรรมเป็นกิจการส าคญัอยา่งหน่ึงที่คณะสงฆ์จดัให้มีการด าเนินการ ดงัที่
ก  าหนดไวใ้นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมตอนหน่ึงว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา
ของคณะสงฆ”์ และ ในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางก็ไดก้  าหนดวิธีด าเนินการควบคุม
และส่งเสริมศาสนศึกษาว่า “ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม” และในส่วนของ
การปกครองคณะสงฆส่์วนภูมิภาคไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่เจา้คณะทุกส่วนทุกชั้นวา่ “ควบคุมและ 
ส่งเสริมศาสนศึกษา ใหด้ าเนินไปดว้ยดี” 
 ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ (ม.ป.ป., หนา้ 10)ไดก้ล่าววา่ พระปริยตัิธรรม แผนก
ธรรม แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนกัธรรม และ ฝ่ายธรรมศึกษา ฝ่ายนักธรรมเป็นการจดั
การศึกษาส าหรับพระภิกษุ สามเณร ส่วนฝ่ายธรรมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาส าหรับนักเรียน นิสิต 
นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป ทั้งฝ่ายนกัธรรมและธรรมศึกษา แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั คือ 
1. นักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นตรี 2. นักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นโท 3. นักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นเอก 
ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม ทั้งในส่วนของนักธรรมและธรรมศึกษา 
ก าหนดให้เรียน 4 วิชา ประกอบดว้ย 1. วิชาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม 2. วิชาธรรม 3. วิชาพุทธ
ประวตัิ 4. วชิาวนิยั 
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 กรมการศาสนา (2540, หน้า 13) ไดก้ล่าวว่า พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม คือ การศึกษา
นกัธรรมจดัส าหรับพระสงฆ์ สามเณรและธรรมศึกษาจดัส าหรับคฤหัสถ์ ส าหรับหลกัสูตรนักธรรม
แบ่งเป็น นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก ส่วนหลกัสูตรธรรมศึกษา แบ่งเป็น 
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นเอก 
 พระธรรมปริยตัิโสภณ (วรวิทย ์คงฺคปญฺโญ) (2548, หน้า 25) ไดก้ล่าวไวว้่า การศาสน
ศึกษา คือ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของบรรพชิต และคฤหัสถ์หรือ
การศึกษาเล่าเรียนพระปริยติัสัทธรรม ซ่ึงเป็นหน่ึงในสัทธรรม 3 ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่ใน
ปัจจุบนั พระปริยติัสัทธรรมนั้น เรียกสั้นๆ ว่า “พระปริยตัิธรรม” แต่เดิมนั้น องคพ์ระมหากษตัริย ์
ทรงด าเนินการจนเรียกการสอบวา่ “สอบในสนามหลวง” โดยอาราธนาพระมหาเถระ พระเถระเป็น
แม่กองและกรรมการสอบ ปัจจุบนัน้ีแม้คณะสงฆ์จะรับมาด าเนินการเอง แต่ยงัคงอยูใ่นพระบรม
ราชูปถมัภ ์ระเบียบการจดัการศาสนศึกษายงัคงเป็นไปตามจารีตที่เคยถือปฏิบตัิสืบมา เพราะยงัมิได้
มีกฎระเบียบมหาเถรสมาคมก าหนดวิธีด าเนินการศาสนศึกษา และการแต่งตั้ งแม่กองบาลี
สนามหลวง และแม่กองธรรมสนามหลวง คงเป็นไปตามจารีตเดิม โดยหลกัการแลว้แบ่งการศึกษา
พระปริยตัิธรรมออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกบาลี 1 แผนกธรรม 1 ในส่วนแผนกบาลี เรียนบาลี
ไวยากรณ์แลว้เรียนแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี ชั้นเรียนแผนก
บาลี ถูกแบ่งออกเป็น 9 ชั้นคือ ชั้นบาลีไวยากรณ์ ชั้นประโยค 1-2 ชั้นประโยค ป.ธ. 3, 4, 5, 6, 7, 8 
และ 9  ผูส้อบได้ประโยค ป.ธ.3 ได้รับการแต่งตั้ งเป็นเปรียญ คือทรงตั้ งเป็น “พระมหา” และ 
“สามเณรเปรียญ” ชั้นประโยค 1-2 ไดรั้บวุฒิบตัร ชั้นประโยค ป.ธ. 3-8 ไดรั้บประกาศนียบตัรและ
พดัยศ  ชั้นประโยค ป.ธ.9 ไดรั้บปริญญาบตัรและพดัยศ เป็นปริญญาตรีทางศาสนา และถา้สามารถ
สอบชั้นประโยค ป.ธ.9 ไดใ้นขณะเป็นสามเณร ทรงกรุณาโปรดให้การอุปสมบทสามเณรรูปนั้นอยู่
ในพระบรมราชูปถมัภ ์เรียกว่า “บวชนาคหลวง” ผูส้อบไดเ้ปรียญธรรม 9 ประโยค อยูใ่นสมณเพศ 
ได้รับนิตยภตัเท่ากบัพระราชาคณะชั้นสามัญผูมี้วิทยฐานะชั้นประโยค ป.ธ.3 หรือเทียบเท่าพระ
คณาจารยเ์อก ในส่วนแผนกธรรม เรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาที่นักปราชญแ์ปลจาก
ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแล้ว และเรียบเรียงส านวนให้เหมาะสม มีอยู่ 2 ประเภท คือ ส าหรับ
พระภิกษุสามเณร เรียกว่า “นักธรรม” ส าหรับคฤหัสถ์ เรียกว่า “ธรรมศึกษา” โดยชั้นจดัเป็น 3 คือ 
ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก  เฉพาะนักธรรม จดัเป็นวิทยฐานะของพระภิกษุสามเณรในระดบัหน่ึง แต่ละ
ชั้นมีประกาศนียบตัรเป็นส าคญั 
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 พระนิมิต กล่ินดอกแกว้ (2549, หนา้ 33) ไดก้ล่าวว่า พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม หมายถึง 
ระบบการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ตามหลกัสูตรพระปริยตัิธรรม แผนกธรรมของ
กองธรรมสนามหลวง แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ นกัธรรมชั้นตรี นกัธรรมชั้นโท และนกัธรรมชั้นเอก 
 นภมณฑล สิบหม่ืนเป่ียม, และวลยัพร ศิริภิรมย ์(2545, หน้า 12) ไดก้ล่าวว่า พระปริยตัิธรรม 
แผนกธรรม หมายถึง การศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาส าหรับพระภิกษุและสามเณร แม่ชีและ
คฤหสัถ ์ตามหลกัสูตรของคณะสงฆ ์มี 3 ชั้น คือ นกัธรรมชั้นตรี นกัธรรมชั้นโท นกัธรรมชั้นเอก 
 บุญศรี พานะจิตต ์และคณะ (2545, หนา้ 17) ไดก้ล่าววา่ พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม คือ 
การศึกษานกัธรรมจดัส าหรับพระภิกษุสามเณรแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท 
นกัธรรมชั้นเอก และธรรมศึกษาจดัส าหรับคฤหสัถ์ส าหรับ หลกัสูตรแบ่งเป็น 3 ชั้น คือธรรมศึกษา
ตรี ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก 
 สรุปไดว้า่ พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม หมายถึง ระบบการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
และคฤหสัถ ์ตามหลกัสูตรพระปริยตัิธรรม แผนกธรรมของแม่กองธรรมสนามหลวง แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ระดบั คือ 1. นักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นตรี 2. นักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นโท 3. นักธรรม/
ธรรมศึกษาชั้นเอก ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม ทั้งในส่วนของนักธรรม
และธรรมศึกษา ก าหนดให้เรียนดว้ยกนัทั้งหมด 4 วิชา ประกอบดว้ย 1. วิชาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม 
2. วชิาธรรม 3. วชิาพทุธประวตัิ 4. วชิาวนิยั 
 2.5.2 ความเป็นมาเกี่ยวกับพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกนัว่า นักธรรม เกิดขึ้นตามพระด าริ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย
เพือ่ใหภิ้กษุสามเณรผูเ้ป็นก าลงัส าคญัของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยไดส้ะดวก  
และทัว่ถึง อันจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบติั ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กวา้งไกล
ออกไป การศึกษาพระพทุธศาสนาของพระสงฆไ์ทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลีที่เรียกวา่ 
การศึกษาพระปริยตัิธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ไดย้ากส าหรับพระภิกษุสามเณรทัว่ไป จึงปรากฏว่า
พระภิกษุผูมี้ความรู้ในพระธรรมวนิยัอยา่งทัว่ถึงมีจ  านวนน้อย จึงเป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลน
พระภิกษุผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถท่ีจะช่วยกิจการของทางพระพุทธศาสนาทั้งในดา้นการศึกษา 
การปกครอง และการแนะน าสั่งสอนประชาชน ดงันั้น สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส จึงได้ทรงพระด าริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้นส าหรับสอนภิกษุ
สามเณรวดับวรนิเวศวิหาร เป็นคร้ังแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวดับวรนิเวศวิหาร เม่ือ พ.ศ. 
2435 เป็นตน้มา โดยทรงก าหนดหลกัสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรไดเ้รียนรู้พระพุทธศาสนาทั้ง
ทางดา้นหลกัธรรม พทุธประวตัิ และพระวนิยั ตลอดถึงหดัแต่งกระทูธ้รรม เม่ือทรงเห็นว่าการเรียน
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การสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดงัน้ีไดผ้ล ท าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้กวา้งขวางขึ้นเพราะ
เรียนรู้ไดไ้ม่ยาก จึงทรงด าริที่จะขยายแนวทางน้ีไปยงัพระภิกษุสามเณรทัว่ไปดว้ยประกอบกบัใน 
พ.ศ. 2448 ประเทศไทยเร่ิมมีพระราชบญัญติัเกณฑท์หาร ซ่ึงภิกษุทั้งหมดจะไดรั้บการยกเวน้ส่วน
สามเณรจะยกเวน้ให้เฉพาะสามเณรผูรู้้ธรรม ทางราชการไดข้อให้พระสงฆ์ช่วยก าหนดเกณฑข์อง
สามเณรผูรู้้ธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงก าหนดหลกัสูตรองค์
สามเณรรู้ธรรมขึ้น ต่อมาไดท้รงปรับปรุงหลกัสูตรสามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น “องคน์ักธรรม” ส าหรับ
พระภิกษุสามเณรชั้นนวกะ (คือผูบ้วชใหม่) ทัว่ไป ไดรั้บพระบรมราชานุมตัิ เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2454 และโปรดใหจ้ดัการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นคร้ังแรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกนั โดยใช้
วดับวรนิเวศวหิาร วดัมหาธาตุ และวดัเบญจมบพติร เป็นสถานที่สอบ การสอบคร้ังแรกน้ี มี 3 วิชา คือ
ธรรมวิภาคในนวโกวาท แต่งความแกก้ระทูธ้รรม และแปลภาษามคธเฉพาะทอ้งนิทานในอรรถกถา
ธรรมบท 
 พ.ศ. 2455 ทรงปรับปรุงหลกัสูตรองคน์ักธรรมให้เหมาะสมส าหรับภิกษุสามเณรทัว่ไป
จะเรียนรู้ไดก้วา้งขวางยิง่ขึ้น โดยแบ่งหลกัสูตรเป็น 2 อยา่ง คือ อยา่งสามญั เรียนวิชาธรรมวิภาค 
พทุธประวตัิ และเรียงความแกก้ระทูธ้รรม และอยา่งวสิามญั เพิ่มแปลอรรถกถาธรรมบทมีแกอ้รรถ
บาลีไวยากรณ์และสมัพนัธ ์และวนิยับญัญติัท่ีตอ้งสอบทั้งผูท่ี้เรียนอยา่งสามญัและวสิามญั 
 พ.ศ. 2456 ทรงปรับปรุงหลกัสูตรองคน์ักธรรมอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงไดเ้พิ่มหลกัธรรมหมวด 
คิหิปฏิบติัเขา้ในส่วนของธรรมวภิาคดว้ย เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส หากภิกษุ
สามเณรรูปนั้น ๆ มีความจ าเป็นจะตอ้งลาสิกขาออกไปดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง เรียกว่า นักธรรมชั้นตรี 
การศึกษาพระธรรมวินัยในแบบใหม่น้ี ไดรั้บความนิยมจากหมู่พระภิกษุสามเณรอยา่งกวา้งขวาง 
และแพร่หลายไปอยา่งรวดเร็วเพยีง 2 ปีแรกก็มีภิกษุสามเณรสมคัรเขา้สอบสนามหลวงเกือบพนัรูป
เม่ือทรงเห็นว่าการศึกษานักธรรมได้อ านวยคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและพระภิกษุสามเณร
ทัว่ไป ในเวลาต่อมาจึงทรงพระด าริขยายการศึกษานกัธรรมใหท้ัว่ถึงแก่ภิกษุทุกระดบั คือ ไดท้รงตั้ง
หลกัสูตรนักธรรมชั้นโท ส าหรับภิกษุชั้นมชัฌิมะ คือมีพรรษาเกิน 5 แต่ไม่ถึง 10 และนักธรรมชั้น
เอก ส าหรับภิกษุชั้นเถระ คือ มีพรรษา 10 ขึ้นไป ดงัที่เป็นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะ
สงฆสื์บมาตราบถึงทุกวนัน้ี 
 ต่อมาพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ วดัราชบพิธฯ 
ทรงพิจารณาเห็นว่า การศึกษานักธรรมมิไดเ้ป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แมผู้ท้ี่ยงัครอง
ฆราวาสวสิยัก็จะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษานักธรรมดว้ย โดยเฉพาะส าหรับเหล่าขา้ราชการครู
จึงโปรดให้ทรงตั้งหลกัสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า“ธรรมศึกษา”มีครบทั้ง 3 ชั้น คือ
ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกนักบัหลกัสูตรนักธรรมของภิกษุสามเณร เวน้แต่
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วินัยบญัญติัที่ทรงก าหนดใชเ้บญจศีลเบญจธรรม และอุโบสถศีลแทน ไดเ้ปิดสอบธรรมศึกษาตรี
คร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2472 และเปิดสอบครบทุกชั้นในเวลาต่อมา มีฆราวาสทั้งหญิงและชายเขา้สอบ
เป็นจ านวนมาก นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กวา้งขวางยิง่ขึ้นตราบจนถึงทุก
วนัน้ี (ส านกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม, 2550, หนา้ 13-15) 
 2.5.3 การจัดการศึกษาโดยสถาบันพระพุทธศาสนา 
 กฎกระทรวงวา่ดว้ยสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบนัทางพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. 2548 และพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2535 สถาบนัพระพุทธศาสนามีสิทธิจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ส านัก 
ศาสนศึกษาและส านกัเรียน เน่ืองจากในมาตร 12 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ไดมี้บญัญติัให้สถาบนัศาสนามีสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงสถาบนัพระพทุธศาสนาถือเป็นสถาบนัศาสนา ดงันั้นเพือ่ใหส้ถาบนัพระพุทธศาสนาสามารถจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาเถรสมาคมได ้โดยรัฐจะส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาของ
สถาบนัพระพทุธศาสนาเพื่อให้ผูเ้รียนซ่ึงเป็นพระภิกษุและสามเณรไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่า
เทียมกบัการศึกษาในรูปแบบอ่ืน จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ีว่าดว้ยสิทธิในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสถาบนัทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อนัเป็น
พระราชบญัญติัที่มีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบั มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าได ้โดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
      ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงน้ี 
   “โรงเรียน” หมายความวา่ สถานศึกษาที่วดัจดัการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา 
   “ส านกัศาสนศึกษา” หมายความวา่ สถานศึกษาที่วดัจดัการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนก 
ธรรมหรือพระปริยตัิธรรม แผนกบาลี ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศก าหนด 
   “ส านกัเรียน” หมายความวา่ สถานศึกษาที่จดัการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม หรือ 
พระปริยตัิธรรม แผนกบาลี ซ่ึงเป็นส านกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และส านักเรียนคณะจงัหวดั 
ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศก าหนด 
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      ขอ้ 2 ใหส้ถาบนัทางพระพุทธศาสนามีสิทธิจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ พระภิกษุและ
สามเณร ในโรงเรียน ส านกัศาสนศึกษา และส านักเรียน การจดัตั้ง ยบุ รวม เลิกและการด าเนินการ
ของโรงเรียน ส านักศาสนศึกษา หรือส านักเรียนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาเถรสมาคม
ประกาศก าหนด 
      ขอ้ 3 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบนัพระพทุธศาสนาแบ่งเป็นระดบั ดงัต่อไปน้ี 
   1.การศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา เป็นการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
   2. การศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม และการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลี   
ที่ไดจ้ดัใหแ้ก่พระภิกษุและสามเณรซ่ึงมีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากวา่ระดบัประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า 
และไดศ้ึกษา วชิาสามญัเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดโดยค าแนะน าของมหาเถรสมาคม ซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แบ่งเป็นระดบั ดงัต่อไปน้ี 
   ก. การศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
   ข. การศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นการศึกษาใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
      ขอ้ 4 ใหโ้รงเรียน ส านกัศาสนศึกษา และส านกัเรียน ไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นวิชาการ 
และเงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจดัการศึกษา 
      ขอ้ 5 ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ โรงเรียน ส านักศาสนศึกษา หรือส านักเรียนตั้งอยูใ่น
เขตพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ขอ้เสนอแนะการจดัการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกสามญั
ศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม และพระปริยตัิธรรม แผนกบาลี 
      ขอ้ 6 ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการส านักศาสนศึกษา และคณะกรรมการ 
ส านักเรียน ท าหน้าที่ก  ากบัดูแลการจดัการศึกษาของโรงเรียน ส านักศาสนศึกษาและส านักเรียน 
แลว้แต่กรณี ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมหาเถรสมาคม รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนระบบการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
      องคป์ระกอบ จ านวน คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ ์วธีิการไดม้า วาระการด ารงต าแหน่งและการ
พน้จากต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการ
ส านักศาสนศึกษา และคณะกรรมการส านักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีมหาเถรสมาคมก าหนด 
(ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง, 2556, หนา้ 299-306) 
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      สรุปไดว้า่ การศึกษาพระปริยตัิธรรมด าเนินการโดยคณะสงฆ ์ซ่ึงมีมหาเถรสมาคมเป็น
องคก์รสูงสุดไดม้อบหมายใหแ้ม่กองธรรมสนามหลวงและแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นผูท้ี่มีอ  านาจ
หนา้ที่ในการก ากบั ดูแล และบริหาร โดยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของมหาเถรสมาคม และให้มีความ
สอดคลอ้งกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยสถาบนัพระพทุธศาสนา พ.ศ. 2548  
 2.5.4 รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
 การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของเหล่าบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
เป็นกิจการของคณะสงฆป์ระการหน่ึงที่ส าคญัยิง่ในอ านาจหนา้ที่ของมหาเถรสมาคม มาตรา ๑๕ ตรี 
มีความตอนหน่ึงว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์และในระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ของมหาเถรสมาคม ไดมี้การก าหนดวิธีด าเนิน การควบคุมและ
ส่งเสริมศาสนศึกษาวา่ “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาใหด้ าเนินไปดว้ยดี” 
 พระธรรมปริยตัิโสภณ (วรวทิย ์คงฺคปญฺโญ) (2548, หนา้ 28)ไดก้ล่าวถึงการจดัการศาสน
ศึกษาดงักล่าววา่ คณะสงฆ์ยงัมิไดก้  าหนดวตัถุประสงคไ์วโ้ดยชดัเจนแต่โดยหลกัสูตรและเน้ือวิชา
แลว้คงอนุมานไดว้า่มีวตัถุประสงค ์9 ประการคือ  
 1. เพือ่พระสงฆรั์กษาตนและหมู่คณะ  
 2. เพือ่ใชอ้บรมสัง่สอนพระธรรมวนิยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์ 
 3. เพือ่ใชพ้ฒันาชาติบา้นเมืองดว้ยคุณธรรมของพระศาสนา  
 4. เพือ่ใชใ้นกิจการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา  
 5. เพือ่รักษาหลกัพระธรรมวนิยัของพระพทุธศาสนา  
 6. เพือ่สร้างศาสนทายาทสืบอายพุระพทุธศาสนา  
 7. เพือ่ความมัน่คงแห่งพระพทุธศาสนา  
 8. เพือ่ความตั้งมัน่แห่งพระสทัธรรม  
 9. เพือ่ความมัน่คงของประเทศชาติอนัเป็นส่วนรวม 
 พระราชบญัญตัิคณะสงฆไ์ดก้  าหนดอ านาจหนา้ที่ของเจา้อาวาสไวใ้นมาตรา 37 ว่า “เป็น
ธุระในการศึกษาอบรมและสัง่สอนพระธรรมวนิัยแก/บรรพชิตและคฤหัสถ์” (กนก แสนประเสริฐ, 
2549, หนา้ 9) จึงเห็นไดว้า่เจา้อาวาสเป็นผูจ้ดัการศาสนศึกษาและวดัเป็นสถานศึกษา 
 ค าสั่งมหาเถรสมาคม เร่ือง ให้ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ.2528 ก็ก าหนดให้
เป็นหนา้ที่ของเจา้อาวาสโดยตรง และใหเ้จา้คณะสงักดัร่วมจดัดว้ย ดงัน้ี 
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 1) เจา้อาวาสเป็นผูจ้ดัการศาสนศึกษาในฐานะเจา้ส านกัเรียนหรือเจา้ส านกัศาสนศึกษา 
 2) เจา้คณะจงัหวดัเป็นผูจ้ดัการในฐานะเจา้ส านกัเรียน คณะจงัหวดั 
 3) ในบางกรณีใหเ้จา้คณะเจา้สงักดัร่วมจดัดว้ย 
 ทั้งน้ี องคป์ระกอบในการจดัการศาสนศึกษาจะดีหรือไม่ประการใดขึ้นกบัเจา้ส านักเรียน
และหรือเจา้ส านกัศึกษา และครูอาจารย ์ผูบ้ริหารการศาสนศึกษาที่ไดช่้วยแบกภาระการศาสนศึกษา
อยา่งเตม็ก าลงั อนัเป็นการแสดงความกตญัญูต่อพระศาสนาและคณะสงฆ ์
 กรมการศาสนา (2541, หน้า 15) ไดร้ะบุไวว้่า การศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม 
ส านกัเรียนวดัและคณะจงัหวดัเป็นผูจ้ดัสอนในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษาสงฆ์ 
โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นผูรั้บผิดชอบก าหนดหลักสูตรและจดัการสอบโดยใช้ขอ้สอบ
กลางเรียกว่า “การสอบสนามหลวง” ในทุกระดบั ส่วนการจดัการเรียนการสอนและการบริหาร
ส านกัเรียน วดัและทอ้งถ่ินด าเนินการเอง โดยคณะกรรมการการศึกษาสงฆ์มิไดเ้ขา้ไปควบคุมดูแล 
และไม่มีกฎระเบียบวา่ดว้ยการบริหารส านกัเรียน การจดัการศึกษาขึ้นอยูก่บัความพร้อมของส านัก
เรียน ดา้นบุคลากรทุนทรัพย ์และผูเ้รียนเป็นส าคญั บางปีไม่ไดจ้ดัเพราะขาดความพร้อม วดัที่เป็ด
เป็นส านกัเรียนแลว้มีกฎระเบียบเก่ียวกบัการศึกษาพระปริยติัธรรมไม่เหมือนกนั ต่างด าเนินงานตาม
ความเหมาะสม สภาพการจดัการศึกษาภายในส านกัเรียนโดยทัว่ไปขึ้นอยูก่บัเจา้ส านกัเรียน 
 ส าหรับการจดัโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกธรรมนั้น ส่วนใหญ่
แลว้จะมีการจดัรูปแบบการจดัการองคก์ร 2 แบบ จ าแนกตามขนาด (จ านวนนักเรียน) ของโรงเรียน
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม ดงัแสดงในแผนภาพที่ 2.1 และ 2.2 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 การบริหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรมขนาดเล็ก 
 
 จากภาพที่ 2.1 แสดงใหเ้ห็นรูปแบบการจดัการองคก์ารของโรงเรียนพระปริยติัธรรมท่ีไม่
ซบัซอ้น เน่ืองจากมีจ านวนพระภิกษุสามเณรเรียนน้อย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการจดัของแต่ละวดัที่มี
โรงเรียนพระปริยตัิธรรมขนาดเล็ก นัน่เอง 
 

เจา้อาวาส 

ครูสอน ครูสอน ครูสอน 
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ภาพที่ 2.2 การบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมขนาดใหญ่ 
 
 จากภาพที่ 2.2 แสดงใหเ้ห็นรูปแบบการจดัองคก์ารของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมที่มีความ
ซบัซอ้นมากขึ้น เน่ืองจากมีจ านวนพระภิกษุสามเณรเรียนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของการ
จดัองคก์ารในโรงเรียนพระปริยติัธรรมขนาดใหญ่ ตั้งแต่ระดบัต าบล อ าเภอ และคณะจงัหวดั 
 สุจิตรา อ่อนคอ้ม และคณะ (2547, หนา้ 6)  ไดก้ล่าวเพิม่เติมว่า วดัที่จดัการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จนั้น จะตอ้งมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัชุมชน กิจกรรมที่วดัจดัขึ้นโดยมากจะไดรั้บความอุปถมัภ์
จากชุมชน เช่น พธีิแห่เทียนพรรษา เทศน์มหาชาติ เขา้พรรษา ออกพรรษา เป็นตน้ ซ่ึงประชาชนใน
ชุมชนจะใหค้วามร่วมมือดว้ยการมาช่วยจดัท าส่ิงต่าง ๆ พร้อมทั้งการบริจาคเงินช่วยซ้ือวสัดุอุปกรณ์
ที่ใชใ้นพธีิกรรมทางศาสนา และถวายอาหารแก่พระภิกษุสามเณร นอกจากนั้น มีการบริจาคเงินช่วย
สนับสนุนกิจกรรม เม่ือเงินเหลือจากการใช้จ่าย ทางวดัก็จะเก็บมาใชเ้ป็นทุนในการจดัการศึกษา
ต่อไป 
 ส่วนการแสวงหานักเรียนนั้ นจะต้องมีการเตรียมการและวางแผนจัดหานักเรียนใน
โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม ประการแรกตอ้งมีการติดต่อประสานงานกบัสถานศึกษาใน
พื้นที่ใกลเ้คียงกบัวดั ดว้ยการมอบทุนอาหารกลางวนัหรือเข้าไปจดัส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน
เป็นประจ า นอกจากนั้นวดัตอ้งจดัโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
เยาวชนในพื้นที่ไดเ้ขา้มาบวชเรียนระยะหน่ึงก่อน หลงัจากส้ินสุดโครงการถา้มีสามเณรรูปใดไม่ลา

ผูอ้  านวยการส านกัเรียน (เจา้อาวาส) 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัเรียน 

อาจารยใ์หญ่ 

ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ 

เลขานุการส านกัเรียน 

ครูสอน ครูสอน ครูสอน 
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สิกขาจะใหเ้ขา้เรียนต่อในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ที่สามารถสร้างศาสนทายาทแก่
พระศาสนาสืบไป อยา่งไรก็ตาม ตอ้งไม่ขดักบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 15(2) ความว่า การศึกษานอกระบบเป็นหลกัสูตรที่มี
ความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาการจดัการศึกษา 
การวดัผลประเมินผล ซ่ึงเป็นเงื่อนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้ง
มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 สรุปไดว้า่ การบริหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรมเป็นภาระหน้าที่ของพระภิกษุ
ผูด้  ารงต าแหน่งพระสงัฆาธิการในแต่ละระดบั โดยมีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้
ด าเนินการไปดว้ยดี และเจา้คณะจงัหวดัมีฐานะเป็นผูจ้ดัการส านักเรียนคณะจงัหวดั ส่วนเจา้อาวาสมี
ฐานะเป็นผูจ้ดัการศาสนศึกษาในฐานะเจา้ส านกัเรียนหรือเจา้ส านกัศาสนศึกษาโดยต าแหน่ง แต่มิได้
มีกฎระเบียบว่าดว้ยการบริหารส านักเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม  ดงันั้น ในการจดัการศึกษา
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จึงขึ้นอยูก่บัความพร้อมของส านักเรียนด้านบุคลากร ทุนทรัพย ์ฯลฯ 
ซ่ึงองคป์ระกอบในการจดัการศาสนศึกษาจะดีหรือไม่ประการใดนั้นขึ้นกบัเจา้ส านักเรียนและหรือ
เจา้ส านกัศึกษา และครูอาจารย ์ผูบ้ริหารการศาสนศึกษาที่ไดช่้วยแบกภาระการศาสนศึกษาอยา่งเต็ม
ก าลงั รวมถึงการสนบัสนุนจากพทุธศาสนิกชนในชุมชนดว้ย 
 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศ้ึกษาคน้ควา้ต ารา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบว่า 
มีงานวจิยั และวทิยานิพนธ ์ที่มีเน้ือหาที่เก่ียวขอ้ง กบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู ส านักเรียนสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จังหวดันครปฐม 
ดงัต่อไปน้ี 
 พระครูกุมภวาปีคณารักษ ์ (พรหมสิทธ์ิ) (2544) ได้วิจยัเร่ือง  “ความพึงพอใจของครู-
อาจารย ์ที่มีต่อการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
สงักดักรมศาสนา จงัหวดัอุดรธานี”  ผลการวิจยัพบว่า  “ครู-อาจารย ์โดยส่วนรวมและจ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารของโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม โดยรวมและรายด้านทั้ ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
คุณธรรมในการครองตน และมีขอ้ที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมากและค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละ
ด้านดังน้ี มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่เบียดเบียนใคร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละต่อครูและเพื่อน
ร่วมงานและมีความเพยีรพยายามในการท างานตามหนา้ที่ และอุทิศเวลาให้งานอยา่งเต็มที่ ส่วนครู-
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อาจารยท์ี่อยูใ่นโรงเรียนขนาดต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติัตนตามคุณธรรมโดยรวมและ
เป็นรายดา้น 3 ดา้น ของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 0.05” 
 ณัชญานุช สุดชาดี (2553) ไดว้จิยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ
การบริหารจดัการหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในโรงเรียนตน้แบบการ
ใชห้ลกัสูตร จงัหวดัขอนแก่น” ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตร จงัหวดั
ขอนแก่น มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากและเม่ือไดพ้ิจารณา
แต่ละดา้นพบค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อยเป็น ดงัน้ี คือ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 
ส่วนการบริหารจดัการหลงัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 จงัหวดัขอนแก่น
โดยรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือไดพ้ิจารณาแต่ละดา้นพบค่าเฉล่ียเรียง
ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยเป็น ดงัน้ี คือ ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการวางแผนและ
ด าเนินการการใชห้ลกัสูตร ดา้นการเพิ่มพูนคุณภาพการใชห้ลกัสูตร ดา้นการวิจยัและพฒันา ดา้นการ
ประเมินการใชห้ลกัสูตร และดา้นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 
 สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงกบัการจดัการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
เครือข่ายโรงเรียนท่ี 22 ส านกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การสร้างแรงบนัดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุน้ 
ทางปัญญา และการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ระดบัปฏิบติัการจดัการความรู้ของครูในเครือข่าย
โรงเรียนที่ 22 ส านกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ การจดัการความรู้ของครูอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย คือ การก าหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การน าความรู้ไปใช ้การสร้างความรู้ การเก็บ
ความรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ 2) ภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเครือข่าย 
โรงเรียนที่ 22 ส านกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานและกลุ่มสาระท่ีสอน โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั และการจดัการ
ความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือ
จ าแนกตามกลุ่มสาระที่สอน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีดา้นการ
ก าหนดความรู้ และดา้นการเก็บความรู้ ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้าง
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ความรู้ ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ และดา้นการน าความรู้ไปใช ้แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 3)  ภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน ที่ 22 ส านักงาน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (Xtot ) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการจดัการความรู้ของครูในเครือข่าย
โรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (Ytot) ในระดับ ปานกลาง (r= 0.53) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
 ไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549) ไดว้ิจยัเร่ือง “พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารที่สัมพนัธ์กบัความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนจงัหวดัขอนแก่น” 
ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีระดบัพฤติกรรมมาก ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพโดยภาพรวมการปฏิบติัสู่ความเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จะเห็นว่าทุกขอ้ท่ีมีระดบัพฤติกรรมมาก
โดยดา้นการก าหนดนโยบายมุ่งสู่การปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีค่าเฉล่ียที่สูงสุด การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารที่สัมพนัธ์กบัความเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพ พบวา่โดยภาพรวมมีความสมัพนัธร์ะดบัสูงมากอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก ส่วนดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจมีความสัมพนัธ์
ระดบัสูง 
 สราญรัตน์ จนัทะมล (2548) ไดว้ิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษาอ าเภอวงัสะพงุ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2” ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมและ
รายดา้นพบวา่ ผูบ้ริหารมีระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมาก ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่
ผูบ้ริหารแสดงออกมากกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส่วนภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงที่ผูบ้ริหารแสดงออกนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน คือดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
 นรรฐรส กาบเครือ (2547) ไดว้ิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
กบัพฤติกรรมการเผชิญปัญหา กรณีศึกษาบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง” ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ของพนักงานระดบัหัวหน้างานขึ้นไป ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง 
เม่ือพิจารณาในรายองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ พบว่า มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจมากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา พร้อมทั้งดา้นการค านึงถึง ความเป็น
ปัจเจกบุคคล และด้านการมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ ตามล าดบั พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของ
พนักงานระดบัหัวหน้างานขึ้นไปแบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง และพฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหาแบบดอ้ยประสิทธิภาพอยูใ่นระดับต ่า เม่ือพิจารณาในรายองค์ประกอบดา้นต่าง ๆ พบว่า 
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ประชากรมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพ ดา้นการมุ่งเน้นการแกปั้ญหามากท่ีสุด
มากกว่าพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพด้านการมุ่งเน้นอารมณ์สนับสนุนการ
แกปั้ญหา โดยทั้ง 2 ดา้นนั้น มีค่าอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนัทั้งสองดา้นพร้อมทั้งพบว่า มีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่มากกวา่พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบดอ้ยประสิทธิภาพทุกดา้นเช่นกนั ส าหรับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในภาพรวมและรายองคป์ระกอบ ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเผชิญปัญหาทั้งในภาพรวมและรายองคป์ระกอบ ที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ชรัตน์ จีนขาวข า (2547) ไดว้ิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3” ผลการวิจยัพบว่า 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการสร้างบารมี และดา้น
การค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นล าดับสุดท้ายการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมจ าแนกตามเพศและประเภทสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นจ าแนกตามเพศ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติและจ าแนก
ตามประเภทสถานศึกษา ดา้นการค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ในส่วนดา้นการสร้างบารมี
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ธวชัชยั หอมยามเยน็ (2548) ไดว้จิยัเร่ือง “ศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2” ผลการวิจยัพบว่า 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตาม
ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมากเรียงจากล าดบัมากไปหา
น้อยดงัน้ี การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการชิอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา ตามล าดบัส่วนดา้นการค านึงถึงความ เป็นปัจเจก
บุคคล โดยเฉพาะผูบ้ริหารรับฟังเร่ืองราวและความคิดเห็นของผูร่้วมงานดว้ยความสนใจและตั้งใจ
จริงอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
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 ค านึง ผุดผ่อง (2547) ไดว้ิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
พฒันาชายฝ่ังตะวนัออก” ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่พฒันาชายฝ่ังตะวนัออก โดยรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ระดบัองคก์รการเรียนรู้ของโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่พฒันาชายฝ่ังตะวนัออก โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัองคก์รการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่พฒันาชายฝ่ังตะวนัออก โดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 นุชรา เพิม่พลู (2550) ไดว้จิยัเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวดัลาดสนุ่น 
จงัหวดัปทุมธานี” ผลการวจิยัพบวา่ ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนวดัลาด
สนุ่น ตามทฤษฎีสองปัจจยั พบว่า ทั้งปัจจยักระตุน้และปัจจยัค  ้ าจุนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานในระดบัมาก โดยปัจจยักระตุน้จ  านวน 6 ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต ่าสุด 
ดงัน้ี 1) ดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน 2) ดา้นผลส าเร็จในการท างาน 3) ดา้นการท างานดว้ย
ตนเองอยา่งอิสระ 4) ดา้นการยอมรับในผลงานที่ส าเร็จ 5) ดา้นความรับผิดชอบ และ 6) ดา้นการ
เจริญเติบโต ส่วนปัจจยัค  ้าจุนจ านวน 9 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ดงัน้ี 1) ดา้นความมัน่คงในการท างาน 2) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 3) ดา้นความสัมพนัธ์กบั
หัวหน้างาน 4) ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 5) ดา้นเงินเดือน 6) ดา้นต าแหน่งหน้าท่ี 7) ดา้น
นโยบายและการบริหาร 8) ดา้นสภาพการท างาน และ 9) ดา้นชีวติส่วนตวั 
 ผาสุข จิตนาวสาร (2548) ไดว้ิจยัเร่ือง “แรงจูงใจการท างานของขา้ราชการครูโรงเรียนชล
กนัยานุกูล” ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจการท างานโดยรวมของขา้ราชการครูโรงเรียนชลกนัยานุกูล 
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจการท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบสามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 1) องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานแรงจูงใจการท างานดา้นความส าเร็จของ
งานมีระดบัแรงจูงใจการท างานสูงที่สุด ส่วนดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงานมีแรงจูงใจการท างาน
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงเรียงล าดบัจาก สูงไปหาต ่า ไดแ้ก่ ดา้น
การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ความรับผดิชอบ 2) องคป์ระกอบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิงานโดยตรง พบว่าดา้นชีวิตส่วนตวัมีระดบัแรงจูงใจการท างานสูงที่สุด ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งสูงเรียงล าดบัจากสูงไปหาต ่า ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นเงินเดือน/สวสัดิการ 
ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายการบริหารอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
สูงและดา้นการบงัคบับญัชามีแรงจูงใจการท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า การเปรียบเทียบแรงจูงใจการ
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ท างานของราชการครูโรงเรียนชลกนัยานุกูล พบว่า ขา้ราชการครูมีต  าแหน่ง รายได ้วุฒิการศึกษาสูง 
อายรุาชการมาก สถานภาพทางครอบครัวหยา่ร้าง จะมีแรงจูงใจการท างานสูงกว่าขา้ราชการครูที่มี
ต  าแหน่ง รายได ้วฒิุการศึกษา อายรุาชการนอ้ยกวา่และสถานภาพทางครอบครัวโสดและสมรส 
 เยน็ตะวนั แสงวเิศษ (2553) ไดว้จิยัเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 - 40 ปี มีภูมิล าเนาเดิมอยูภ่าคใต ้ต าแหน่งหน้าท่ีเป็นบุคลากรทาง
การศึกษา การศึกษาระดบัปริญญาตรี อายรุาชการ 6 - 10 ปี และมีเงินเดือนระหว่าง 6,000 - 10,000 
บาท ผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือได้
พจิารณาเป็นรายดา้นทั้ง 10 ดา้น พบว่า ทุกดา้นมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นนโยบายของหน่วยงาน ดา้นความสัมพนัธ์ กบัเพื่อนร่วมงานดา้นความกา้วหน้า
ในต าแหน่งหนา้ท่ีดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้ม ในการท างาน และดา้นเงินเดือน 
สวสัดิการและเงินรางวลั ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
พบว่า เพศ และภูมิล าเนาเดิมที่แตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุ
ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา อายรุาชการ และเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานที่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ชลิล ปาลเดชพงศ ์(2548) ไดว้ิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในกลุ่มโรงเรียน
เลิศหลา้”  ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเลิศหลา้ มีระดบัแรงจูงใจในการท างาน โดยเรียง 
ล าดบัจากมากไปหาน้อย จ านวน 10 ดา้น ดงัน้ี ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จ ในการปฏิบตัิงาน 
ดา้นความสมัพนัธก์บัหน่วยงาน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับ ดา้นสถานภาพหน่วยงาน ดา้นภาวะเงื่อนไขในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่
การงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และแรงจูงใจในระดบัปานกลาง จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความรู้สึกมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ดา้นชีวิตส่วนตวั และดา้นเงินเดือน
หรือรายได ้
 โชติกา ระโส (2555) ไดว้จิยัเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร มหาวิทยาลยั
ราชภฎันครสวรรค์”  ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์ มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจ
เกือบทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ดา้นความ



81 
 

รับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ยกเวน้ดา้นการยอมรับนับถือ ที่มีแรงจูงใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง 2) บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมและใน
แต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 3) บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยรวม 
ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 4) บุคลากรที่มีลกัษณะการ
ปฏิบติังานต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ดา้นการยอมรับนับถือ และดา้นความรับผิดชอบแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบ ความแตกต่าง 5) บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน โดยรวมและในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 
 อุบล สุวรรณศรี (2549) ไดว้จิยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1”  ผลการวจิยัพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน 
กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 มีพฤติกรรมแบบมุ่งสมัพนัธ ์และแบบมุ่งงานอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือจ าแนกตามเพศ 
วุฒิการศึกษา และเขตอ าเภอท่ีตั้ง การบริหารงานของผูบ้ริหารที่ต่างกนั มีพฤติกรรมของผูบ้ริหาร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูผูส้อน 
จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ าเภอท่ีตั้ ง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ณัฐชานันท์ ทิพยมนตรี (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
โรงเรียนกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษา
วงัจนัทร์ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี เขต 2”  ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในโรงเรียน
ประถมศึกษาเครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา และความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูเครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จ าแจก
ตามประสบการณ์ในการสอนและขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 4) ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาเครือข่าย
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การศึกษาวงัจนัทร์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอน
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ แต่จ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า รายดา้นแตกต่างกัน
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัที่ 0.5 (p<.05) เม่ือเปรียบเทียบ
รายคู่พบว่า ครูโรงเรียนขนาดกลางและเล็กมีความพึงพอใจมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ส่วน
โรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดกลางแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 5) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนใน
โรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สังกดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 มาลา ทดัมาลี (2544) ไดว้ิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารกบั
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานโรงเรียนศรีหฤทยั จงัหวดัปราจีนบุรี”  ผลการวิจยัพบว่า 1) การใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนศรีหฤทยั จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกนัอยา่งมีนัย
ทางสถิติ 2) แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูปฏิบตัิการสอน โรงเรียนศรีหฤทยั จงัหวดัจนัทบุรี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกนัอยา่งมีนัยทางสถิติ 3) การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารทั้งโดยรวม 
และรายดา้นมีความสมัพนัธท์างบวกกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูปฏิบติัการสอนอยา่งมีนัย
ทางสถิติในระดบัค่อนขา้งสูง 
 สรุปไดว้า่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัในการปฏิบติัภารกิจอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงใหส้ าเร็จบรรลุเป้าหมาย การที่ผูป้ฏิบติังานในองคก์รหรือหน่วยงานจะเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานมากหรือน้อยขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหาร และส่ิงจูงใจที่มีอยูใ่นองคก์รนั้นเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญั หากองคก์รนั้นมีความเขา้ใจและให้ความสนใจรูปแบบและพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานที่มี
ประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจที่เหมาะสมก็จะสามารถโน้มน้าวจิตใจของผูป้ฏิบัติงานให้เกิด
ความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองคก์าร พร้อมที่จะเสียสละอุทิศทั้งแรงกายแรงใจ ในการปฏิบตัิงานให้
ส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารบุคลากรถือเป็นปัจจยัส าคญัที่จะน าไปสู่การบริหารงานองคก์าร
ใหป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์



บทที่ 3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงานของครูส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม” เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
ผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบ 
ด้วยคณะผูบ้ริหาร และครูผูส้อน ในส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม เป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม ในการด าเนินการวจิยัไดก้  าหนดขั้นตอนและระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิยั 
 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบ
และระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 จดัเตรียมโครงการวจิยั เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ จากหนังสือ ต ารา 
เอกสาร ขอ้มูล สถิติ วิทยานิพนธ์ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัท าและด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
แลว้เสนอโครงร่างต่อภาควชิาการบริหารการศึกษา เพือ่ขอความเห็นชอบและขออนุมตัิจากบณัฑิต
วทิยาลยั 

 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวจิยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง แกไ้ข 
ขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้น า
ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลของการวจิยั ผูว้จิยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปคน้ขอ้
คน้พบที่ไดจ้ากการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

3.2 ระเบียบกำรวจิยั 
 เพือ่ใหก้ารด าเนินการวิจยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีวิจยั 
ซ่ึงประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือ การสร้าง
เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติที่ใชใ้นวจิยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 แผนแบบกำรวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ที่มีแผนแบบของการวิจยัในลกัษณะของ
กลุ่มตวัอยา่งเดียว ตรวจสอบสภาพตามที่เป็นจริงโดยไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental 
case study) ซ่ึงน าเสนอเป็นแผนผงั (diagram) ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
   
  R หมายถึง ตวัอยา่งที่ไดจ้ากการสุ่ม 
  X หมายถึง ตวัแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง ขอ้มูลที่ไดรั้บจากการศึกษา 
 

 ประชำกร  
 ประชากร ไดแ้ก่ ส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐมใน 7 
อ  าเภอ ประจ าปี 2557 จ านวน 214 ส านกัเรียน มีบุคลากรจ านวน 420 รูป 
 กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดั
นครปฐมใน 7 อ  าเภอ จาการค านวณโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan)ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 140 ส านกัสถานศึกษา 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละส านักสถานศึกษาประกอบดว้ยผูบ้ริหารและครูผูส้อน รวมทั้งส้ิน 420 
รูป ดงัตารางที่ 3.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          O 
   
  
R                         X 
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงจ ำนวนประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล  
 

ที่ อ ำเภอในจังหวัดนครปฐม วัด กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหำร ผู้สอน รวม 
1 อ าเภอเมือง 42 25 25 49 74 
2 อ าเภอก าแพงแสน 37 24 24 43 67 
3 อ าเภอชยัศรี 45 31 31 58 89 
4 อ าเภอดอนตูม 17 14 14 43 57 
5 อ าเภอบางเลน 41 25 25 45 70 
6 อ าเภอสามพราน 26 17 17 34 51 
7 อ าเภอพทุธมณฑล 6 4 4 8 12 
 รวม 214 140 140 280 420 

 
 ตัวแปรที่ใช้ศึกษำ 

 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกับ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
เก่ียวกบั อาย ุระดบัการศึกษาแผนกนักธรรม ระดบัการศึกษาแผนกบาลี ระดบัการศึกษาทางโลก 
ต าแหน่งหนา้ที่ปัจจุบนัในส านกัเรียน ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 

 2. ตวัแปรตน้ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบั ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (Xtot) ทฤษฎีของแบส และ 
อโวลิโอ (Bass & Avolio) ประกอบดว้ย 

  2.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) หมายถึง ผูบ้ริหารแสดงบทบาทความเป็น
ผูน้ าอย่างโดดเด่น มีการสร้างความเช่ือมั่นให้ผูต้ามยินดีปฏิบติังาน มีวิสัยทศัน์ มีบทบาทการ
บริหารงานท าใหผู้ร่้วมงานมีความจงรักภกัดี สร้างความเช่ือถือใหก้บัผูร่้วมงาน ยดึถือกฎระเบียบใน
การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความรับผิดชอบในการท างานไม่เหลวไหล และ
ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งที่ดีแก่บุคลากร 
  2.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) หมายถึง ผูบ้ริหารมีเทคนิคการจูงใจ มีการกระตุน้ให้
ผูร่้วมงานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีการวางแผนการบริหารงานอยา่งเป็นขั้นตอน 
อุทิศตนเพือ่ทีมงาน มีบทบาทใหผู้ร่้วมงานเห็นคุณค่าของผลการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้เกิดการท างาน
แบบมีส่วนร่วมกับผูเ้ก่ียวขอ้ง ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบและคุม้ค่า ใช้วิธีอย่างหลากหลายให้
ผูร่้วมงานปฏิบติังานตามหนา้ที่ และมีการก าหนดทางเลือกในการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูร่้วมงาน 
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  2.3 การกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) หมายถึง ผูบ้ริหารกระตุน้ให้เห็นถึงวิธีการหรือ
แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ท าให้ผูร่้วมงานมีความพึงพอใจและตั้ งใจที่จะแก้ปัญหาในการ
ปฏิบตัิงาน กระตุน้ใหผู้ร่้วมงานมีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาของงาน 
มีความสามารถในการตดัสินใจที่เหมาะสม สามารถน าความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 
และมีความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาของงาน 

  2.4 การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) หมายถึง ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ตั้งใจที่จะพฒันา
ผูร่้วมงาน ติดตามดูแลผลงานการปฏิบติังานผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล มีการติดต่อส่ือสารและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน เอาใจใส่ความตอ้งการและความแตกต่างของผูร่้วมงานแต่ละคน มีความ
ชดัเจนในการท างานเป็นระบบและตรวจสอบได ้มีการจดัระบบองคก์รไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม มีการติดตาม
และประเมินผลตลอดเวลา 
 3. ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู (Ytot) ตามทฤษฎี
ของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ประกอบดว้ย 
  3.1 ความส าเร็จในการท างาน (Y1) หมายถึง การประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน 

มีความปลาบปล้ืมใจในความส าเร็จของงาน มีผลการปฏิบตัิงานปรากฏอยา่งเด่นชดั ความส าเร็จใน
การปฏิบติังานเป็นแรงกระตุน้ที่จะก่อใหเ้กิดความเตม็ใจในการท างาน 

  3.2 การไดรั้บการยอมรับนับถือ (Y2) หมายถึง การไดส้ร้างช่ือเสียงให้กบัหน่วยงาน 
การไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเม่ือปฏิบติังานไดดี้เด่น การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บ
การแสดงความช่ืนชมยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสต่าง ๆ การมีผลการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับของ
คนทัว่ไป 
  3.3 ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ (Y3) หมายถึง การไดป้ฏิบติังานตรงกบัความสนใจ 
การไดป้ฏิบตัิงานที่ทา้ทายความสามารถ การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ที่ 
ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน 
  3.4 ความรับผดิชอบ (Y4) หมายถึง การไดรั้บผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ 
การไดรั้บมอบหมายปฏิบตัิงานที่เพิ่มมากขึ้น การไดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิ่มมากขึ้น 
การไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 

  3.5 ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (Y5) หมายถึง การไดรั้บนิตยภตัตาม
ความเหมาะสมและเป็นธรรม ไดรั้บการส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การได้
ปฏิบติังานที่เพิม่พนูประสบการณ์จนเกิดความช านาญ การไดเ้พิม่พนูความรู้โดยการเขา้ร่วมประชุม
ฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
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 เคร่ืองมือที่ใช้กำรวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบ 
ด้วย อายุ ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม ระดับการศึกษาแผนกบาลี ระดับการศึกษาทางโลก 
ต าแหน่งหนา้ที่ปัจจุบนัในส านกัเรียน ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั จ  านวน 6 ขอ้ 
ลกัษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านกัสถานศึกษาพระปริยติัธรรม
แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูส านักสถานศึกษา   
พระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 

 ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ของแบบสอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale)  ของลิเคิร์ท (Likert อา้งใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 37) และไดก้ าหนดค่าคะแนนของ
ช่วงน ้ าหนกัเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบั 5 หมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร/แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู อยูใ่นระดบั
มากที่สุด มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
 ระดบั 4 หมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร/แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู อยูใ่นระดบั
มากที่สุด มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร/แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู อยูใ่นระดบั
มากที่สุด มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 2 หมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร/แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู อยูใ่นระดบั
มากที่สุด มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

 ระดบั 1 หมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร/แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู อยูใ่นระดบั
มากที่สุด มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือวิจัย 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างขอ้
ค  าถาม 



88 
 

 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดยน า 
แบบสอบถาม ให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน พิจารณาปรับแกไ้ขตามรายละเอียดของตวัแปร โดยใช้
เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence)  
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่แกไ้ขปรับปรุงแลว้ ไปทดลอง (Try out) กบัผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน ในส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 รูป 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ไดรั้บคืน มาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-coefficient) ของครอนบาค (Cron bach) (Lee J. 
Cron bach, 1974, p. 161) ซ่ึงพบวา่ ไดค้่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.97 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจาก คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ไปยงัเจา้คณะจงัหวดันครปฐม เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ใน 7 อ าเภอ 

 2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม จ านวน 420 ชุด น าไปแจกด้วยตนเอง ให้กับกลุ่มตวัอย่างตอบ
แบบสอบถาม พร้อมทั้งรวบรวมคืนให้แกผูว้จิยั คิดเป็นร้อยละ 100% 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เม่ือไดรั้บขอ้มูลกลบัคืนมา ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม มารวบรวมแล้วจดัท าขอ้มูล  โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. พจิารณาแบบสอบถามทั้งหมด เพือ่คดัเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ 
 2. ลงรหสัในแบบสอบถาม และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูล ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
อาย ุระดบัการศึกษาแผนกนักธรรม ระดบัการศึกษาแผนกบาลี ระดบัการศึกษาทางโลก ต าแหน่ง
หนา้ที่ปัจจุบนัในส านักเรียน ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบนั โดยใชค้่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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 2. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐมโดยการหาค่าเฉล่ีย (  ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัแนวคิดของเบสท ์(Best, 1970, pp. 
204-208) เพื่อใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มูล โดยน าค่าเฉล่ียไปเทียบกบัเกณฑ ์ตามแนวคิด
ของเบสท ์(Best, 1970, p. 190) 
 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร/แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู  
อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร/แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู  
อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร/แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู  
อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร/แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู  
อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 3.7.3 การวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 สรุปไดว้่า การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชส้ านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม เป็นหน่วยวเิคราะห์ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ส านักสถานศึกษา
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย คณะผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 
จ านวน 420 รูป ไดม้าโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ตามสัดส่วนของส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม 
แผนกธรรม ซ่ึงไดมี้ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจาการค านวณโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
ตามทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio) และแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ตามทฤษฎีของ
เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่วจิยั คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู  ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม” 
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเรียงล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 สญัลกัษณ์ที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการเสนอผลการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย
ของสญัลกัษณ์ที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 n  หมายถึง  ผูใ้หข้อ้มูล 
 X   หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ  
 R2  หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิการท านาย 
 b   หมายถึง  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย 
 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผูว้ิจัยประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงได้
เลือกใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 วเิคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม 
 ตอนที่ 3 วเิคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม
แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 



91 
 
 ตอนที่ 4 วิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีคุณลักษณะ
ขอ้มูลทัว่ไป คือ คือ อาย ุระดบัการศึกษาแผนกนกัธรรม ระดบัการศึกษาแผนกบาลี ระดบัการศึกษา
ทางโลก ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนัในส านักเรียน ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั 
โดยการวเิคราะห์หาค่า ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบ 
การบรรยาย 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
15-29 ปี 77 18.3 
30-44 ปี 136 32.4 
45-59 ปี 138 32.9 
60 ปี ขึ้นไป 69 16.4 

รวม 420 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ45-59 ปี จ านวน 138 รูป คิด
เป็นร้อยละ 32.9 รองลงมามีอาย ุ30-44 ปี จ านวน 136 รูป คิดเป็นร้อยละ 32.4 และน้อยที่สุด มีอาย ุ
60 ปี ขึ้นไป ขึ้นไป จ านวน 69 รูป คิดเป็นร้อยละ 16.4 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

แผนกนักธรรม 
 

ระดับการศึกษา แผนกนักธรรม จ านวน ร้อยละ 

นกัธรรมตรี 3 0.7 
นกัธรรมโท 34 8.1 
นกัธรรมเอก 383 91.2 

รวม 420 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา แผนกนักธรรมเอก 
จ านวน 383 รูป คิดเป็นร้อยละ 91.2 รองลงมานักธรรมโท จ านวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.1 และ 
นอ้ยที่สุด นกัธรรมตรี จ  านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 0.7 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา

แผนกบาลี 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีวฒิุ 256 61.0 
ป.ธ. 1-2 -  ป.ธ. 3 45 10.7 
ป.ธ.  4 – 6 70 16.7 
ป.ธ. 7 – 9 49 11.6 

รวม 420 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา แผนกบาลี ไม่มีวุฒิ 
จ  านวน 256 รูป คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา ป.ธ.  4 – 6 จ  านวน 70 รูป คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ
นอ้ยที่สุด ป.ธ. 1-2 - ป.ธ. 3 จ  านวน 45 รูป คิดเป็นร้อยละ 10.7 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษาทางโลก 
 

ระดับการศึกษาทางโลก จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 68 16.2 
มธัยมศึกษา 134 31.9 
ปริญญาตรี 103 24.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 115 27.4 

รวม 420 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาทางโลก
ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 134 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมามีระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
115 รูป คิดเป็นร้อยละ 27.4 และนอ้ยที่สุดระดบัประถมศึกษา จ านวน 68 รูป คิดเป็นร้อยละ 16.2  
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่

ปัจจุบันในส านักเรียน 
 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันในส านักเรียน จ านวน ร้อยละ 
ครูสอน 163 38.8 
อาจารยใ์หญ่ 39 9.3 
เจา้ส านกัเรียน 218 51.9 

รวม 420 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต  าแหน่งหน้าที่ปัจจุบนัใน
ส านักเรียนเป็นเจา้ส านักเรียน จ านวน 218 รูป คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาเป็นครูสอน จ านวน 
163 รูป คิดเป็นร้อยละ 38.8 และนอ้ยที่สุดเป็นเจา้ส านกัเรียน จ านวน 39 รูป คิดเป็นร้อยละ 9.3 
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์การท างานใน

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
 

ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
1-5 ปี 110 26.2 
6-10 ปี 89 21.2 
11-15 ปี 92 21.9 
มากกวา่ 15  ปี 129 30.7 

รวม 420 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบวา่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งหนา้ที่ปัจจุบนั มากกวา่ 15  ปี จ  านวน 129 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมา 1-5 ปี จ านวน 
110 รูป คิดเป็นร้อยละ 26.2 และนอ้ยที่สุด 6 -10 ปี จ  านวน 89 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.2 
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 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
จังหวัดนครปฐม 
 การวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนก
ธรรม จงัหวดันครปฐม ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

 n = 420 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 4.44 0.48 มาก 
2.  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 4.47 0.41 มาก 
3.  ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา 4.45 0.44 มาก 
4. ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 4.42 0.45 มาก 

รวม 4.44 0.45 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม
แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในแต่ละดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย พบวา่ ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ อยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาได้แก่ ด้านการกระตุน้เชาวปั์ญญา อยู่ในระดับมากและด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด
ไดแ้ก่ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั   
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัด
นครปฐม ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

 n = 420 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  ผูบ้ริหารแสดงบทบาทความเป็นผูน้ าอยา่งโดดเด่น 4.37 0.65 มาก 
2.  ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้ต้ามยนิดีปฏิบติังาน 4.40 0.62 มาก 
3. ผูบ้ริหารแสดงวสิัยทศัน์ 4.40 0.63 มาก 
4. ผูบ้ริหารมีบทบาทการบริหารงานท าใหผู้ร่้วมงานมีความ

จงรักภกัดี 
 

4.45 
 

0.64 
 

มาก 
5. ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือถือใหก้บัผูร่้วมงาน 4.45 0.65 มาก 
6. ผูบ้ริหารยดึถือกฎระเบียบในการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 4.44 0.57 มาก 
7. ผูบ้ริหารมีความซ่ือสตัย ์สุจริต 4.42 0.62 มาก 
8. ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบในการท างานไม่เหลวไหล 4.52 0.56 มากที่สุด 
9. ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร 4.50 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.48 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษา 
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพจิารณาในแต่ละขอ้ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการท างานไม่เหลวไหล อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นตวัอยา่งที่ดีแก่บุคลากร อยูใ่นระดบัมากที่สุด และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารแสดงบทบาทความเป็นผูน้ าอยา่งโดดเด่น อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัด
นครปฐม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

 n = 420 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานเห็นแก่ประโยชน์รวม 4.49 0.59 มาก 
2.  ผูบ้ริหารมีการวางแผนการบริหารงานอยา่งเป็นขั้นตอน 4.48 0.57 มาก 
3. ผูบ้ริหารมีเทคนิคการจูงใจใหผู้ร่้วมงานเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
 

4.50 
 

0.56 
 

มากที่สุด 
4. ผูบ้ริหารอุทิศตนเพือ่ทีมองคก์ร 4.55 0.53 มากที่สุด 
5. ผูบ้ริหารมีบทบาทให้ผูร่้วมงานเห็นคุณค่าของผลการ

ปฏิบตัิงาน 
 

4.49 
 

0. 8 
มาก 

6. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหท้  างานแบบมีส่วนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 4.46 0.56 มาก 
7. ผูบ้ริหารมีการบริหารการใชท้รัพยากรอยา่งเป็นระบบและ

คุม้ค่า 
 

4.43 
 

0.58 
มาก 

8. ผูบ้ริหารใชก้ลยทุธ์ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.40 0.55 มาก 
9. ผูบ้ริหารมีการก าหนดทางเลือกในการปฏิบติังานใหแ้ก่

ผูร่้วมงาน 
 

4.41 
 

0.54 
 

มาก 
รวม 4.47 0.41 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษา 
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา 
ในแต่ละขอ้ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารอุทิศ
ตนเพื่อทีมองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีเทคนิคการจูงใจให้ผูร่้วมงาน
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารใชก้ลยทุธใ์นการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัด
นครปฐม ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา 

 n = 420 

ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  ผูบ้ริหารกระตุน้ใหเ้กิดทกัษะในการแกไ้ขปั้ญหา 4.35 0.61 มาก 
2.  ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานมีความพงึพอใจและตั้งใจแกปั้ญหา

ในการปฏิบตัิงาน 
 

4.45 
 

0.57 
 

มาก 
3. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูผูส้อนมีความกระตือรือร้น 4.44 0.60 มาก 
4. ผูบ้ริหารสามารถน าความรู้มาใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาของ

งานได ้
 

4.50 
 

0.58 
 

มากที่สุด 
5. ผูบ้ริหารสามารถน าความรู้มาใชใ้นการตดัสินใจที่เหมาะสม 4.55 0.57 มากที่สุด 
6. ผูบ้ริหารสามารถน าความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาไดเ้ป็น

อยา่งดี 
 

4.44 
 

0.60 
 

มาก 
7. ผูบ้ริหารสามารถน าความรู้ในการอบรมผูบ้ริหารมืออาชีพ

มาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4.40 
 

0.58 
 

มาก 
รวม 4.45 0.44 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถาน 
ศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพจิารณาในแต่ละขอ้ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสามารถน าความรู้มาใชใ้นการตดัสินใจที่เหมาะสม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสามารถน าความรู้มาใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาของงานได ้อยูใ่นระดบัมากที่สุด และขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดไดแ้ก่ ผูบ้ริหารกระตุน้ใหเ้กิดทกัษะในการแกไ้ขปั้ญหา อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัด
นครปฐม ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 

 n = 420 

ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  ผูบ้ริหารมีจุดมุ่งหมายที่จะพฒันาผูร่้วมงาน 4.40 0.57 มาก 
2.  ผูบ้ริหารติดตามดูแลผลงานการปฏิบติังานผูร่้วมงาน 

เป็นรายบุคคล 
 

4.43 
 

0.60 
 

มาก 
3. ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 4.45 0.57 มาก 
4. ผูบ้ริหารเอาใจใส่ต่อผูร่้วมงานแต่ละคน 4.44 0.58 มาก 
5. ผูบ้ริหารยอมรับขอ้เสนอของผูร่้วมงาน 4.33 0.60 มาก 
6. ผูบ้ริหารมีการจดัระเบียบบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน 

ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

4.37 
 

0.56 
 

มาก 
7. ผูบ้ริหารมีการติดตามและการประเมินผลบุคคลากรใน

องคก์ร 
 

4.51 
 

0.58 
 

มากที่สุด 
รวม 4.42 0.45 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถาน 
ศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพจิารณาในแต่ละขอ้ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารมีการติดตามและการประเมินผลบุคคลากรในองคก์ร อยูใ่นระดบัมากที่สุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารยอมรับขอ้เสนอของผูร่้วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
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 ตอนที่ 3 วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม 
 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม 
แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงการสรุปค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็น

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

 n = 420 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู   
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  ดา้นความส าเร็จในการท างาน 4.53 0.49 มากที่สุด 
2.  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 4.46 0.49 มาก 
3.  ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตั ิ 4.45 0.47 มาก 
4. ดา้นความรับผดิชอบ 4.43 0.45 มาก 
5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 4.33 0.43 มาก 

รวม 4.44 0.38 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ของส านักสถานศึกษา
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น
ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน อยูใ่นระดบัมากที่สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมากและ
ดา้นที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดบั   
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
จังหวัดนครปฐม ด้านความส าเร็จในการท างาน 

 n = 420 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  การประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน 4.51 0.60 มากที่สุด 
2.  มีความปลาบปล้ืมใจในความส าเร็จของงาน 4.53 0.58 มากที่สุด 
3. มีผลการปฏิบติังานปรากฏอยา่งเด่นชดั 4.52 0.57 มากที่สุด 
4. ความส าเร็จในการปฏิบติังานเป็นแรงกระตุน้ที่จะก่อใหเ้กิด

ความเตม็ใจในการท างาน 
 

4.55 
 

0.54 
 

มากที่สุด 
รวม 4.53 0.49 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความส าเร็จในการท างาน อยูใ่น ระดบั
มากที่สุด เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมาก
ที่สุด ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการปฏิบติังานเป็นแรงกระตุน้ที่จะก่อให้เกิดความเต็มใจในการท างาน 
อยูใ่นระดบัมากที่สุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีความปลาบปล้ืมใจในความส าเร็จของงาน อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ การประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
จังหวัดนครปฐม ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  

 n = 420 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  การไดส้ร้างช่ือเสียงใหก้บัหน่วยงาน 4.47 0.58 มาก 
2.  การไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเม่ือปฏิบติังานไดดี้เด่น 4.45 0.61 มาก 
3. การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 4.45 0.58 มาก 
4. การไดรั้บการแสดงความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาส

ต่าง ๆ 
 

4.47 
 

0.60 
 

มาก 
5. การมีผลการปฏิบติังานเป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป 4.44 0.56 มาก 

รวม 4.46 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ อยูใ่นระดบั
มากที่สุด เม่ือพจิารณาในแต่ละขอ้ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดมี 
2 ขอ้ ไดแ้ก่ การไดส้ร้างช่ือเสียงให้กบัหน่วยงาน และการไดรั้บการแสดงความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชา
ในโอกาสต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมามี 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา และ
การไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเม่ือปฏิบติังานไดดี้เด่น อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ไดแ้ก่ 
การมีผลการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
จังหวัดนครปฐม ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

 n = 420 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  การไดป้ฏิบติังานตรงกบัความสนใจ 4.44 0.53 มาก 
2.  การไดป้ฏิบตัิงานที่ทา้ทายความสามารถ 4.46 0.54 มาก 
3. การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 4.45 0.55 มาก 
4. ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน 4.44 0.55 มาก 

รวม 4.45 0.47 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ อยูใ่น ระดับ
มาก เม่ือพจิารณาในแต่ละขอ้ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ 
การไดป้ฏิบติังานท่ีทา้ทายความสามารถ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดมี 2 ข้อ ได้แก่ การได้
ปฏิบติังานตรงกบัความสนใจ และความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
จังหวัดนครปฐม ด้านความรับผิดชอบ 

 n = 420 

ด้านความรับผิดชอบ 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  การไดรั้บผดิชอบต่อการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 4.40 0.60 มาก 
2.  การไดรั้บมอบหมายปฏิบติังานท่ีเพิม่มากขึ้น 4.50 0.57 มากที่สุด 
3. การไดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิม่มากขึ้น 4.50 0.55 มากที่สุด 
4. การไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 4.32 0.59 มาก 

รวม 4.43 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพจิารณาในแต่ละขอ้ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดมี 2 ขอ้ 
ไดแ้ก่ การไดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิม่มากขึ้น และการไดรั้บมอบหมายปฏิบติังานที่เพิ่ม
มากขึ้น อยูใ่นระดบัมากที่สุด รองลงมา ไดแ้ก่ การไดรั้บผดิชอบต่อการปฏิบติังานอยา่งเต็มที่ อยูใ่น
ระดบัมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ การไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
จังหวัดนครปฐม ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

 n = 420 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1.  การไดรั้บนิตยภตัตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 4.30 0.61 มาก 
2.  ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 4.31 0.57 มาก 
3. การไดป้ฏิบติังานที่เพิม่พนูประสบการณ์จนเกิดความ

ช านาญ 
 

4.33 
 

0.55 
 

มาก 
4. การไดเ้พิม่พนูความรู้โดยการเขา้ร่วมประชุมฝึกอบรมอยา่ง

สม ่าเสมอ 
 

4.36 
 

0.58 
 

มาก 
รวม 4.33 0.43 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.17 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าที่การ
งาน อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ การไดเ้พิม่พนูความรู้โดยการเขา้ร่วมประชุมฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ อยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ การไดป้ฏิบติังานท่ีเพิ่มพูนประสบการณ์จนเกิดความช านาญ อยู่ใน
ระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ การไดรั้บนิตยภตัตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 
อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
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 ตอนที่ 4 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม จังหวัดนครปฐม 
 การวเิคราะห์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  ส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม เป็นการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารรายดา้นและโดยภาพรวมกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาในภาพรวม 
ดงัตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 วิเคราะห์ ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
 
 x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5 Xtot Ytot 
x1 1           
x2 .751** 1          
x3 .626** .761** 1         
x4 .588** .654** .750** 1        
y1 .671** .689** .665** .685** 1       
y2 .718** .725** .701** .660** .774** 1      
y3 .542** .565** .611** .718** .604** .696** 1     
y4 .611** .670** .687** .684** .656** .678** .725** 1    
y5 .371** .466** .423** .468** .324** .334** .355** .611** 1   
Xtot .872** .910** .878** .835** .774** .804** .688** .752** .489** 1  
Ytot .726** .772** .763** .790** .837** .878** .831** .893** .621** .868** 1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 ตารางที่ 4.18 โดยภาพรวม ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม
แผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรม 
แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .01 โดยมีค่าสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
เม่ือพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ .01 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจที่
ระดบั .01 ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญาที่ระดบั .01 และดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคลที่ระดบั .01 
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ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์ ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม  
 
แหล่งความแปรปรวน df ss Ms F Sig 

 
Regression 1 48.459 48.459 1.39463 .000b 
Residual 419 14.531 .035   
Total 420 62.991    
      

ตัวแปรที่ได้รับคดัเลือกเข้าสมการ B Std.E. Beta T Sig. 
      

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในภาพรวม (Xtot) .865 .023 .877 37.336 .000 
ค่าคงที่ (Constant) .596 .103  5.771 .000 
      

  

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .877a 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square)  .769 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .769 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) .186 

 
 ตารางที่ 4.19 พบวา่ ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารใน
ภาพรวมในภาพรวม (Xtot) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) ในการท านาย
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู (Ytot) เท่ากับ .877a ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) 
เท่ากบั .769 นั้นคือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในภาพรวม (Xtot) สามารถท านายภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
ในส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม ในภาพรวมไดร้้อยละ .769 ค่าประสิทธิภาพใน
การท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั.769 และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
ท านาย (Standard Error) เท่ากบั .186 ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในภาพรวม (Xtot) 
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ในภาพรวม (Ytot) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวเิคราะห์การถดถอย(Ytot) = 0.596 + 0.865 (Xtot) 
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ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ส านักสถานศึกษาพระปริยั ติธรรม   แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน (Y1) 

 
แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

 
Regression 62.670 3 20.890 208.695 .000b 
Residual 41.641 417 .100   
Total 104.310 420    

 

ตัวแปรที่ได้รับคดัเลือกเข้าสมการ B Std.E. Beta T Sig. 
 

ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .350 .055 .316 6.399 .000 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) .373 .043 .359 8.697 .000 
ดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) .229 .057 .205 4.006 .000 
ค่าคงที่ (Constant) .308 .170  1.810 .071 

 

 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .775a 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square)  .601 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .598 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) .316 

 
 ตารางที่ 4.20 พบว่า ตวัแปรที่ได้รับการคดัเลือกเขา้สมการ คือ ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .775a ค่าประสิทธิภาพในการท านาย 
(R Square) เท่ากบั .601 หมายถึง ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
(X1) และด้านการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Y1) ไดร้้อยละ .601 และค่า
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากบั .598 และมีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .316 ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ดา้นการค านึงถึงปัจเจก
บุคคล (X4) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) และการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอย (Y1) = 0.308 + 0.350 (X4) + 0.373 (X1) + 
0.229 (X3) 
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ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ (Y2) 

 
แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

 

Regression 66.614 3 22.205 269.133 .000b 
Residual 34.322 417 .083   
Total 100.936 420    
ตัวแปรที่ได้รับคดัเลือกเข้าสมการ B Std.E. Beta T Sig. 
ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .214 .050 .197 4.321 .000 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) .435 .039 .426 11.178 .000 
ดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) .326 .052 .296 6.282 .000 
ค่าคงที่ (Constant) .129 .154  .837 .403 

 

 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .812a 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square)  .660 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .658 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) .287 

 
 ตารางที่ 4.21 พบว่า ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้สมการ คือ ด้านการค านึงถึงปัจเจก
บุคคล (X4) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) และด้านการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) มีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .812a ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) 
เท่ากบั .660 หมายถึง ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) และ
การกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) สามารถท านายแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ด้านการไดรั้บการ
ยอมรับนับถือ (Y2) ไดร้้อยละ .660 ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแล้ว (Adjusted R Square) 
เท่ากบั .658 และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .287 ในลกัษณะ
น้ีแสดงวา่ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) และการกระตุน้
เชาวน์ปัญญา(X3) ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ (Y2) 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอย (Y2) = 
0.129 + 0.214 (X4) + 0.435 (X1) + 0.326 (X3) 
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ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ (Y3) 

 
แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

 

Regression 52.051 3 17.350 177.852 .000b 
Residual 40.583 417 .098   
Total 92.634 420    

 

ตัวแปรที่ได้รับคดัเลือกเข้าสมการ B Std.E. Beta T Sig. 
 

ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .567 .054 .544 10.513 .000 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) .164 .042 .168 3.879 .000 
ดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) .116 .056 .110 2.058 .040 
ค่าคงที่ (Constant) .695 .168  4.142 .000 

 

 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .750a 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square)  .562 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .559 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) .312 

 
 ตารางที่ 4.22 พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
(X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) และดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .750a ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) เท่ากบั .562 
หมายถึง ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) และการกระตุน้
เชาวน์ปัญญา (X3) สามารถท านายแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ 
(Y3) ไดร้้อยละ .562 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .559 และมี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .312 ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ดา้นการ
ค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) และการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) 
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ในมาตรฐานที่ 3 ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ (Y3) อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอย (Y3) = 0.695 + 
0.567 (X4) + 0.164 (X1) + 0.116 (X3) 
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ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม ด้านความ
รับผิดชอบ (Y4) 

 
แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

 

Regression 51.406 3 17.135 193.848 .000a 
Residual 36.772 417 .088   
Total 88.178 420    

 

ตัวแปรที่ได้รับคดัเลือกเข้าสมการ B Std.E. Beta T Sig. 
 

ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .321 .051 .316 6.253 .000 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) .221 .040 .231 5.472 .000 
ดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) .322 .054 .314 5.999 .000 
ค่าคงที่ (Constant) .598 .160  3.746 .000 

 

 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .764a 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square)  .583 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .580 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) .297 

 
 ตารางที่ 4.23 พบว่า ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการคือ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
(X4) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) และการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)เท่ากับ .764a ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) เท่ากับ .583 
หมายถึงดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) และการกระตุน้
เชาวน์ปัญญา (X3) สามารถท านายแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู คือ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
(X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) และการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) ไดร้้อยละ .583 ซ่ึงค่า
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากบั .580 และมีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .297 ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ดา้นการค านึงถึงปัจเจก
บุคคล (X4) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) และการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ดา้นความรับผดิชอบ (Y4) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยที่
สามารถเขียนเป็นรูปสมการวเิคราะห์การถดถอย (Y4) = 0.598 + 0.321 (X4) + 0.221(X1) + 0.322 (X3) 
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ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม  ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน (Y5) 

 
แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig 

 

Regression 18.893 3 6.298 42.868 .000a 
Residual 61.115 417 .147   
Total 80.009 420    

 

ตัวแปรที่ได้รับคดัเลือกเข้าสมการ B Std.E. Beta T Sig. 
 

ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .303 .066 .313 4.584 .000 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) .122 .052 .135 2.353 .019 
ดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) .091 .069 .093 1.315 .189 
ค่าคงที่ (Constant) 2.039 .206  9.901 .000 

 

 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .486a 
ประสิทธิภาพในการท านาย (R Square)  .236 
ประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแลว้ (Adjusted R Square) .231 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) .383 

 
 ตารางที่ 4.24 พบวา่ ตวัแปรที่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
(X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) และดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .488a ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) เท่ากบั .236 
หมายถึง ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) และการกระตุน้
เชาวน์ปัญญา (X3) สามารถท านายการแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน (Y5) ไดร้้อยละ .236 ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R 
Square) เท่ากบั .231 และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .383    
ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) และ
การกระตุน้เชาวน์ปัญญา (X3) ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน (Y5) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการ
วเิคราะห์การถดถอย (Y5) = 2.039 + 0.303(X4) + 0.122(X1) + 0.091 (X3) 
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ตารางที่ 4.25 สรุปการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม 
จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

(Xtot) 

𝑌 𝑡𝑜𝑡 β = .596 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน(Ytot ) 

(Ytot      ) (Xtot) 
 

ความส าเร็จในการท างาน    (Y1 ) 

(Y1 )           (x4)(x1) (x3) 
 

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ(Y2  ) 

(Y2 )  (x4)(x1) (x3) 
 

(ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ Y3  ) 

(Y3  )   (x4)(x1) (x3) 
 

ความรับผดิชอบ       (Y4  ) 

(Y4  ) (x4)(x1) (x3) 
 

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่
การงาน Y5  )  

( Y5  ) (x4)(x1) (x3) 

 

ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ (X1) 

 

𝑌 1β= .373 
𝑌 2β= .435 
𝑌 3β= .164 
𝑌 4β= .221 

          𝑌 5β= .122 

การกระตุน้เชาวน์ปัญญา
(X3) 

𝑌 1β= .229 
𝑌 2β= .326 
𝑌 3β= .116 
𝑌 4β= .322 

          𝑌 5β= .091 

การค านึงถึง 
ปัจเจกบุคคล (X4) 

 

𝑌 1β= .350 
𝑌 2β= .214 
𝑌 3β= .567 
𝑌 4β= .321 
 𝑌 5β= .303 

 

     หมายถึง ตวัแปรที่เขา้สมการ 
     βหมายถึง   สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านักสถาน 
ศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 1) เพื่อศึกษาภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จังหวดันครปฐม 2) เพื่อศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
และ 3) เพือ่ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูส านักสถานศึกษา
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหาร และครูผูส้อน ในส านักสถานศึกษาพระ
ปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม จ านวน 140 ส านกัเรียน จากการใชว้ิธีเปิดตารางของเครซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และมีจ านวนคณะผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 420 รูป 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับ
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม จ านวน 4 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่ง
มีอุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจของผูบ้ริหาร 3) ดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญา
ของผูบ้ริหาร 4) ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคลของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการสอน และแบบสอบถามเก่ียวกบั
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
จ านวน 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นความส าเร็จในการท างาน 2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ 3) ดา้นลกัษณะ
ของงานที่ปฏิบตัิ 4) ดา้นความรับผดิชอบ และ 5) ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน 
 จากนั้นน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อค  านวณหาค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม โดยการใช้
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) สรุปผลการศึกษา
คน้ควา้ตามล าดบัดงัน้ี 
 
 



115 
 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม” สรุปไดด้งัน้ี 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ45-59 ปี จ านวน 138 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 32.9 รองลงมามีอาย ุ30-44 ปี จ านวน 136 รูป คิดเป็นร้อยละ 32.4 และน้อยที่สุด มีอาย ุ60 ปี 
ขึ้นไป ขึ้นไป จ านวน 69 รูป คิดเป็นร้อยละ 16.4 มีระดบัการศึกษา แผนกนักธรรมเอก จ านวน 383 
รูป คิดเป็นร้อยละ 91.2 รองลงมานักธรรมโท จ านวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.1และน้อยที่สุด 
นกัธรรมตรี จ านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 0.7 มีระดบัการศึกษา แผนกบาลี ไม่มีวุฒิ จ  านวน 256 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา ป.ธ.  4 – 6 จ  านวน 70 รูป คิดเป็นร้อยละ 16.7 และน้อยที่สุด ป.ธ. 1-2 - 
ป.ธ. 3 จ  านวน 45 รูป คิดเป็นร้อยละ 10.7 มีระดบัการศึกษาทางโลกระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 134 
รูป คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมามีระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 115 รูป คิดเป็นร้อยละ 27.4 และ
นอ้ยที่สุดระดบัประถมศึกษา จ านวน 68 รูป คิดเป็นร้อยละ 16.2 มีต  าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบนัในส านัก
เรียนเป็นเจา้ส านกัเรียน จ านวน 218 รูป คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาเป็นครูสอน จ านวน 163 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 38.8 และน้อยที่ สุดเป็นเจ้าส านักเรียน มีจ านวน 39 รูป คิดเป็นร้อยละ 9.3 
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั มากกว่า 15  ปี จ  านวน 129 รูป คิดเป็นร้อยละ 
30.7 รองลงมา 1-5 ปี จ านวน 110 รูป คิดเป็นร้อยละ 26.2 และน้อยที่สุด 6 -10 ปี จ  านวน 89 รูป คิด
เป็นร้อยละ 21.2 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม จังหวัดนครปฐม โดยรวมและจ าแนกในแต่ละด้าน 
 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย พบวา่ ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ
กระตุน้เชาวปั์ญญา รองลงมา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
ไดแ้ก่ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ตามล าดบั 
 1) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาการเป็นรายขอ้ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า  “ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการท างานไม่
เหลวไหล” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร” ขอ้ท่ีค่าเฉล่ีย
นอ้ยที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “ผูบ้ริหารแสดงบทบาทความเป็นผูน้ าอยา่งโดดเด่น” ตามล าดบั 
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 2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “ผูบ้ริหารอุทิศตนเพื่อทีมองค์กร” รองลงมาได้แก่ ขอ้ที่ว่า 
“ผูบ้ริหารมีเทคนิคการจูงใจให้ผูร่้วมงานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน” ขอ้ท่ีค่าเฉล่ีย
นอ้ยที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “ผูบ้ริหารมีการก าหนดทางเลือกในการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูร่้วมงาน” ตามล าดบั 
 3) ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ พบว่า 
ข้อที่ มีค่าเฉล่ียมากที่ สุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า “ผูบ้ริหารสามารถน าความรู้มาใช้ในการตัดสินใจที่
เหมาะสม” รองลงมาได้แก่ ขอ้ที่ว่า “ผูบ้ริหารสามารถน าความรู้มาใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาของ
งานได”้ ขอ้ที่ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “ผูบ้ริหารกระตุน้ให้เกิดทกัษะในการแกไ้ขปั้ญหา” 
ตามล าดบั 
 4) ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่า อยูใ่นระดับมาก เม่ือพิจารณาการเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “ผูบ้ริหารมีการติดตามและการประเมินผลบุคคลากร
ในองคก์ร” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน” ขอ้ท่ีค่าเฉล่ีย
นอ้ยที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “ผูบ้ริหารยอ่มรับขอ้เสนอของผูร่้วมงาน” ตามล าดบั 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูส านักสถานศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม 
 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิ
ธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นตามล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ รองลงมา ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ รองลงมา 
ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการ
งาน ตามล าดบั 
 1) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบว่า อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาการเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานเป็นแรงกระตุน้ที่จะ
ก่อใหเ้กิดความเตม็ใจในการท างาน” รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “มีความปลาบปล้ืมใจในความส าเร็จ
ของงาน” ข้อที่ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน” 
ตามล าดบั 
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 2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาการเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดมีดว้ยกนั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “ผูบ้ริหารอุทิศตนเพื่อทีมองคก์ร” และ 
“การไดรั้บการแสดงความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสต่าง ๆ” รองลงมามี 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า 
“การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา” และ “การไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเม่ือปฏิบติังานไดดี้เด่น” 
ขอ้ที่ค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “การมีผลการปฏิบติังานเป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป” ตามล าดบั 
 3) ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ  พบว่า อยูใ่นระดับมาก เม่ือพิจารณาการเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “การไดป้ฏิบตัิงานที่ทา้ทายความสามารถ” รองลงมา
ไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ที่” ขอ้ที่ค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดมี 
2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “การไดป้ฏิบติังานตรงกบัความสนใจ” และ “ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน” 
ตามล าดบั 
 4) ดา้นความรับผดิชอบ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุดมี 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “การไดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิ่มมากขึ้น” และ 
“การไดรั้บมอบหมายปฏิบติังานท่ีเพิ่มมากขึ้น” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “การไดรั้บผิดชอบต่อการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี” ขอ้ที่ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “การไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบตัิงานตาม
ความเหมาะสม” ตามล าดบั 
 5) ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาการ
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากที่สุด พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “การไดเ้พิ่มพูน
ความรู้โดยการเขา้ร่วมประชุมฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “การไดป้ฏิบตัิงาน
ที่เพิม่พนูประสบการณ์จนเกิดความช านาญ” ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “การไดนิ้ตยภตั
ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม” ตามล าดบั 
 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม 
 การวเิคราะห์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  ส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม เป็นการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารรายดา้นและโดยภาพรวมกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1) ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู 
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม  แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม พบวา่ ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารในส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม อยา่งมีนัยส าคญั
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ทางสถิติระดบั .01 โดยมีค่าสมัพนัธก์นัในทางบวก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการสร้างบารมีที่
ระดบั . 01 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจที่ระดบั . 01 ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญาที่ระดบั . 01 และดา้น
การค านึงถึงปัจเจกบุคคลที่ระดบั . 01 
 2) ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม  แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั  . 01 โดยมีค่าสมัพนัธก์นัในทางบวก 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลที่ระดับ .01 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ . 01 และการกระตุน้เชาวน์ปัญญาที่ระดบั . 01 
 3) ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม  แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ 
พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั.01 โดยมีค่าสมัพนัธ์กนัในทางบวก 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคลที่ระดับ .01 ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ .01 และการกระตุน้เชาวน์ปัญญาที่ระดบั .01 
 4) ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม  แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ พบว่า 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .01 โดยมีค่าสัมพนัธ์กนัในทางบวก เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคลที่ระดบั .01 ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  
.01 และการกระตุน้เชาวน์ปัญญาที่ระดบั .01 
 5) ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม  แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความรับผิดชอบ พบว่า ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารในส านกัสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความ
รับผดิชอบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั.01 โดยมีค่าสมัพนัธก์นัในทางบวก เม่ือพิจารณารายดา้น 
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พบว่า ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคลที่ระดบั .01 ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ .01 และการ
กระตุน้เชาวน์ปัญญาที่ระดบั .01 
 6) ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม  แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หนา้ที่การงาน พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม มีความ 
สัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั.01 
โดยมีค่าสมัพนัธก์นัในทางบวก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคลที่ระดบั 
.01 ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ .01 และการกระตุน้เชาวน์ปัญญาที่ระดบั .01 
 

5.2 อภปิรายผล  
 จากผลการวิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัขอน าเสนอตามวตัถุประสงค์
การวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารส านักสถานศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม จังหวัดนครปฐม โดยรวม พบว่า 
 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่ อาจเป็นเพราะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียน มี
วสิยัทศัน์กวา้งไกล มีความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ และมีความฉลาดทั้งทางสติ 

ปัญญา ทางอารมณ์ และความฉลาดทางคุณธรรม ประกอบกบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ในปัจจุบนัจะตอ้ง
ปรับตวัและพฒันาตนเองใหส้ามารถบริหารใหอ้งคก์ารมีการเปล่ียนแปลงและท างานให้สอดคลอ้งเขา้
กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมี
บุคลิกลกัษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลง สามารถแกไ้ขปัญหาองคก์ารหรือเหตุการณ์นั้นไดลุ้ล่วงไป
ดว้ยดี และสามารถส่งเสริมการปฏิบติังานของครูผูส้อนและท าให้การปฏิบติังานภายในองคก์ารดีขึ้น
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ลิขิต ธีรเวคิน ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของผูน้ าในยคุปัจจุบนั วา่ 1) มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจดัการ วิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหา 2) มีความกลา้หาญ กลา้ตดัสินใจ 
กลา้รับผิดชอบและมีความมุ่งมัน่ 3) ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีกฎมีเกณฑ ์4) มีเกียรติและศกัด์ิศรี มีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต มีอุดมการณ์ 5) เสียสละและอดทน 6) มีเมตตาธรรม 7) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในทุก ๆ 
ดา้น 8) มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 9) ใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 10) กระจาย
อ านาจ มอบหมายงานใหผู้อ่ื้นรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 11) แกไ้ข ปรับปรุงกลยทุธ์ในการปฏิบตัิงาน 
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12) มีทรัพยากรและงบประมาณที่เพยีงพอ 13) มีการประนีประนอมเพือ่ลดความขดัแยง้ภายในองคก์าร 
14) สามารถกอบกูว้กิฤตเพือ่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติและพร้อมที่จะกา้วต่อไปขา้งหน้าตามวิสัยทศัน์ที่ได้
วางไว ้15) ช้ีแจงถึงเหตุผล นโยบายต่าง ๆ และรับฟัง ความคิดเห็นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพศาล แสนยศบุญเรือง ไดว้จิยัเร่ือง “พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารที่สมัพนัธก์บัความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนจงัหวดัขอนแก่น” 
ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีระดบัพฤติกรรมมาก ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพโดยภาพรวมการปฏิบติัสู่ความเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้จะเห็นวา่ทุกขอ้ที่มีระดบัพฤติกรรมมากโดย
ด้านการก าหนดนโยบายมุ่งสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีค่าเฉล่ียสูงสุด การศึกษาความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารที่สมัพนัธก์บัความเป็นผูบ้ริหารมือ
อาชีพ พบวา่โดยภาพรวมมีความสมัพนัธร์ะดบัสูงมากอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยดา้น
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลมีความสมัพนัธก์นัในระดบัสูงมาก ส่วนดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจมีความสมัพนัธร์ะดบัสูง  
 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
 1. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า ผูบ้ริหาร 
ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง เป็นที่น่ายกยอ่ง เคารพนับถือ เป็นที่ไวว้างใจท าในส่ิงที่ถูกตอ้งเป็นผูมี้
ศีลธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเล่ียงที่จะใชอ้  านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่จะประพฤติตนเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม และท าให้ผูร่้วมงานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้
ร่วมงานกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การมีอิทธิพลอยา่ง
มีอุดมการณ์ หมายถึง การที่ผูน้  าประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งหรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นที่
ยกยอ่ง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความ
ภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั ผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบ
ผูน้ าของเขา และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แกร่ี เดสเลอร์ (Gary Dessler) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัที่ดีของ
ผูน้ าวา่มี 6 ประการ ดงัน้ี 1. เป็นผูน้ าที่มีแรงจูงใจ หมายถึง เป็นผูท้ี่มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที่จะ
ประสบความส าเร็จมีพลงัอยา่งมาก และมีความมุ่งมัน่ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 2. มีความตอ้งการที่
จะเป็นผูน้ า ชอบที่จะเป็นผูน้ ามากกวา่ผูต้าม และจะเป็นผูท้ี่มีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น 3. มีความซ่ือสัตยแ์ละ
มีคุณธรรม 4. เป็นผูมี้ความมั่นใจ ซ่ึงความมั่นใจจะมีบทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจ และท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเช่ือมัน่ในผูน้ า 5. มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด 6. ตอ้งเป็นผูท้ี่
รู้จกัองคก์ารเป็นอยา่งดี เพราะจะเป็นขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม สอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของ สราญรัตน์ จนัทะมล ไดว้ิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอวงัสะพุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2” ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านพบว่า ผูบ้ริหารมีระดับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมาก ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงที่ผูบ้ริหารแสดงออกมากกวา่ดา้นอ่ืน คือ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ส่วนภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีผูบ้ริหารแสดงออกนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน คือดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
 เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ พบวา่ 
 ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ ขอ้ท่ีว่า “ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการท างานไม่
เหลวไหล” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ผูบ้ริหารกระท าตนเป็น
แบบอยา่งในการอุทิศเวลา เสียสละประโยชน์ ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง แน่วแน่ในอุดมคติ ความเช่ือและค่านิยมของตน ให้ความส าคญักบัภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั
ร่วมกนั ใหก้ าลงัใจ และความไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน แสดงจุดยนืที่ชดัเจนในการ
แสดงขอ้คิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัมีการปฏิบตัิตนตามหลกัคุณธรรม และ
จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี แก่ผูร่้วมงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิมม์ และปีเตอร์สัน (Timm 
and Peterson) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของผูน้ าท่ีดีในมุมมองของผูป้ฏิบติังาน 1. เป็นผูท้ี่มีความสามารถ
ในการส่ือสาร (Effectively communicate) รวมถึงมีความสามารถในการรับฟังดว้ย 2. เป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 
(Exhibit Integrity) มีความซ่ือสัตย ์ (Honesty) และน่าไวว้างใจ(Trustworthy) 3. เป็นผูท้ี่มีความสนุก 
สนานกบัการท างานเป็นทีม (Enjoy Team Work) ผูป้ฏิบติังานตอ้งการผูน้ าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพวกเขา
และสามารถท างานร่วมกบัพวกเขาไดเ้ป็นอยา่งดี 4. เป็นผูท้ี่มีวิสัยทศัน์ (Be Visionary) และบอกกล่าว
วสิยัทศัน์นั้นต่อผูป้ฏิบติังาน มีความคิดสร้างสรรค ์และท างานกบัผูป้ฏิบติังานเพื่อจะน าทีมงานไปสู่
วิสัยทศัน์นั้น 5. เป็นผูท้ี่กลา้ตดัสินใจ (Make Decisions) มีความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นนัก
วางแผน และเป็นผูมี้ความสามารถในการจดัระบบการท างานที่ดี 6. เป็นผูใ้ส่ใจต่อความรู้สึกของ
ผูป้ฏิบตัิงาน (Demonstrate Caring) รวมทั้งมีความเป็นห่วงเป็นใย เห็นอกเห็นใจ และให้การสนับสนุน
ผูป้ฏิบตัิงานดว้ย 7. เป็นแบบอยา่งที่ดีได ้(Be a Model) ซ่ึงมีความส าคญัคือจะส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผูป้ฏิบตัิงาน 8. เป็นผูท้ี่อุทิศตนเองใหก้บังาน (Be Dedicated) และท างานหนักเพื่อให้งานไดบ้รรลุตาม
เป้าหมาย 9. เป็นผูท้ี่มีสามารถจูงใจผูอ่ื้นได ้(Be a Motivator) 10. เป็นผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ (Be Expert) 
มีความรู้ มีความสามารถ และมีความเฉลียวฉลาด 11. เป็นผูท้ี่มีความกลา้หาญ (Be Courageous) และ
กลา้ที่จะยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 ขอ้ที่ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่ ขอ้ที่ว่า “ผูบ้ริหารแสดงบทบาทความเป็นผูน้ าอย่างโดด
เด่น” อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า ผูบ้ริหารคือ ผูป้ฏิบตัิงานในฐานะที่เป็นผูน้ าขององคก์าร 
ท าหน้าที่บริหารจดัการเป็นไปดว้ยดี รวมทั้งท  าหน้าที่ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลที่
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เก่ียวขอ้ง จ าเป็นตอ้งแสดงตนตามบทบาทหน้าที่ หรือแสดงความสามารถให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือ
เพือ่น ร่วมงาน หน่วยงานอ่ืนเห็นถึงความมีพลงัอ านาจ แต่ไม่ใช่อิทธิพลที่มาจากอ านาจหน้าที่โดย
ต าแหน่ง และเช่ือมัน่ในตนเองเพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดี เช่น ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน มีความ
รับผดิชอบในหนา้ที่สูง การอุทิศตน โดยไม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตวั ซ่ึงเห็นไดจ้ากการที่บุคลากร 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้การยอมรับศรัทธา นิยมชมชอบให้ความไวว้างใจ ให้ความเคารพ มีการ
เลียนแบบพฤติกรรม ผูบ้ริหารเพื่อกา้วสู่ความส าเร็จ เป็นตน้ โดยสังเกตจากการที่ทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมที่จดัขึ้น และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เครช ครัตช์ฟิลด์ และบลัลคัชี (Krech, 
Crutchfield and Ballachey) ไดก้ล่าวถึง บทบาทหน้าท่ีของผูน้ าในการท างานเป็นกลุ่มไวก้วา้ง ๆ 
เป็น 2 ลกัษณะ คือ 1. หน้าที่หลกั (Primary Function) 1.1 ผูน้ าท  าหน้าที่เป็นผูบ้ริหาร (Executive) 
และเป็นผูป้ระสานงานกลุ่มโดยมอบหมายงานให้ผูรั้บผิดชอบน าไปปฏิบติั อาจจะเป็นผูต้ดัสิน
นโยบายและวตัถุประสงคข์องกลุ่มโดยตรงหรือไม่ก็ได ้แต่ก็ตอ้งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
บริหารงาน 1.2 ผูท้  าหนา้ที่วางแผน (Planner) เป็นผูมี้หน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ในภายหน้า
วา่ หากมีปัญหาแลว้จะแกปั้ญหานั้นอยา่งไร แลว้เตรียมแผนการไวล่้วงหนา้อาจจะเป็นแผนระยะสั้น
หรือยาวก็ได ้จะวางแผนคนเดียวหรือคนอ่ืนช่วยคิดก็ได ้1.3 ผูน้ าท  าหน้าที่เป็นผูว้างนโยบาย (Policy 
Maker) การวางนโยบายอาจจะมีผูร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นโดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางนโยบาย 
หรือผูน้ าเป็นผูว้างนโยบายเพียงผูเ้ดียว ในกรณีหลงัน้ีจะเกิดขึ้นกบัผูน้ าที่มีความเช่ียวชาญ นอกจากน้ี
ในฐานะที่ผูน้  าเป็นตวัแทนกลุ่มในการที่จะติดต่อภายนอก ในนามของกลุ่มและท าหน้าท่ีควบคุม
ความสมัพนัธใ์นกลุ่ม ขจดัความขดัแยง้ระหวา่งคนในกลุ่มกนัเอง รวมทั้งการลงโทษและการให้รางวลั 
สิทธิดงักล่าวน้ีจึงท าใหส้ามารถควบคุมกลุ่มและก าหนดนโยบายในกลุ่มได ้2. หน้าที่รอง (Secondary 
Function) 2.1 ท าหน้าที่เป็นบุคคลตวัอยา่ง (Exemplar) 2.2 ท าหน้าท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่ม (Symbol 
of The Group) ผูน้ าประเภทน้ี มกัจะเป็นบุคคลที่ไดด้ ารงต าแหน่งน้ีเป็นเวลานาน 2.3 ท าหน้าที่เป็น
ตวัแทนกลุ่ม รับผดิชอบในการแกไ้ขสถานการณ์เม่ือเกิดปัญหา หรือสมาชิกตอ้งการให้ช่วยตดัสินใจ 
2.4 ผูน้ าท  าหนา้ที่เป็นบุคคลในอุดมคติของเหล่าสมาชิก (Ideologist) เป็นผูท้ี่ไดรั้บการคารพยกยอ่งใน
ดา้นคุณค่าต่าง ๆ และทุกคนก็ให้ความเช่ือฟังในตวัผูน้ า 2.5 ผูน้ ามีบทบาทที่บุคคลอ่ืนตอ้งการจะเอา
เยีย่งอยา่ง 2.6 ผูน้ าท  าหนา้ที่ใหค้  าปรึกษาและรับฟัง พร้อมทั้งช่วยขจดัปัญหาคลา้ยกบัที่รองรับอารมณ์
ความทุกขค์วามโศกเศร้าของผูอ่ื้น ทั้งน้ีเพือ่ความคงอยูต่่อไปของกลุ่มนัน่เอง 
 2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า แรงบนัดาลใจ
เป็นพลงัเสริมในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายแบบยัง่ยนื ผูบ้ริหารมีการสร้างแรงบนัดาลใจใน
การท างานให้กบัเพื่อนร่วมงาน มีความตั้งใจ อยา่งแน่วแน่ที่จะปฏิบติังานให้ส าเร็จตามที่ก  าหนด 

อุทิศตนในการท างานเป็นตวัอยา่งที่ดีใหแ้ก่ผูร่้วมงาน แสดงถึงความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจต
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คติที่ดีในการท างานดา้นบวก มีการให้ขวญัและก าลงัใจผูร่้วมงานในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ขวญัชยั จะเกรง ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การสร้างแรง
บนัดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารกระตุน้ จูงใจใหผู้ร่้วมงานเกิดแรงบนัดาลใจ กระตือรือร้น 
ตระหนกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย ผูบ้ริหารจะท าใหผู้ร่้วมงานสมัผสักบัภาพท่ีงดงามของ
อนาคต ผูบ้ริหารจะสร้างเจตคติท่ีดีการคิดในแง่บวก และสร้างส่ือความคาดหวงัที่ตอ้งการอยา่ง
ชดัเจน ผูบ้ริหารจะอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมาย และวิสัยทศัน์ร่วมกนั สร้างความเช่ือมัน่ 
ความเขา้ใจ ให้ก าลงัใจท าให้ผูร่้วมงานเห็นคุณค่าของงาน มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างานและ
เช่ือมัน่ว่า จะสามารถปฏิบตัิงานบรรลุตามเป้าหมายได้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และยงั
สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง การที่
ผูน้  าประพฤติในทางที่จูงใจต่อผูร่้วมงาน ให้เกิดแรงบนัดาลใจกับผูร่้วมงานโดยการสร้างแรง
บนัดาลใจ การให้ความหมายและการทา้ทายในเร่ืองงานต่อผูร่้วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นรรฐรส กาบเครือ ไดว้ิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัพฤติกรรมการ
เผชิญปัญหา กรณีศึกษาบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง” ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ของพนกังานระดบัหวัหนา้งานขึ้นไปส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาใน
รายองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ พบว่า มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจมากที่สุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา พร้อมทั้งดา้นการค านึงถึง ความเป็นปัจเจกบุคคล และดา้น
การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ ตามล าดบั พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของพนกังานระดบัหวัหนา้งานขึ้น
ไปแบบมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัสูง และพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบดอ้ยประสิทธิภาพอยูใ่น
ระดบัต ่า เม่ือพิจารณาในรายองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ พบว่า ประชากรมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
แบบมีประสิทธิภาพ ดา้นการมุ่งเนน้การแกปั้ญหามากที่สุดมากกว่าพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมี
ประสิทธิภาพดา้นการมุ่งเน้นอารมณ์สนับสนุนการแกปั้ญหา โดยทั้ง 2 ดา้นนั้น มีค่าอยูใ่นระดบัสูง
เช่นกนัทั้งสองดา้นพร้อมทั้งพบวา่ มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมากกวา่พฤติกรรมการเผชิญปัญหา
แบบดอ้ยประสิทธิภาพทุกดา้นเช่นกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน
ภาพรวมและรายองคป์ระกอบ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเผชิญปัญหาทั้งในภาพรวมและราย
องคป์ระกอบ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ ของดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบวา่ 
 ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “ผูบ้ริหารอุทิศตนเพื่อทีมองคก์ร” ซ่ึงมีค่าแปลผล
อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่ ผูบ้ริหารมีการท างานดว้ยความทุ่มเท อุทิศตน เตม็ที่กบังาน
ทุกอยา่ง และมีการเตรียมพร้อมอยูเ่สมอส าหรับทุกสถานการณ์ท่ีส าคญั มีวิสัยทศัน์มุ่งสู่ความส าเร็จ
ขององคก์ร เป็นแบบอยา่งที่ดีให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดป้ฏิบติัตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

http://th.jobsdb.com/TH/th/V6/JS/JobSearch/JobSearch.asp?PN=JobListing
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/JobSeeker/article/july09-01.htm
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สินีนาฎ โพธิจิญญาโน ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารในการสร้างแรงจูงใจให้ผูร่้วมงานเห็นคุณค่าของการปฏิบติังานโดยการเป็นแบบอยา่งที่ดี
แก่ผูร่้วมงาน มีความตั้งใจแน่วแน่ อุทิศตวัเพื่อเป้าหมายการปฏิบตัิงาน กระตุน้ให้ผูร่้วมงานเห็น
ความส าคัญของจุดมุ่งหมายการปฏิบัติงานโดยการสร้างเจตคติในทางบวกต่อเป้าหมายการ
ปฏิบติังานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและเม่ือตอ้งพบกับอุปสรรค ผูบ้ริหารสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่วา่จะสามารถแกไ้ขปัญหาและกา้วสู่การพฒันาองคก์ารไดอ้ยา่งมัน่ใจ  
 ข้อที่ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ผูบ้ริหารใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ” อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า ผูบ้ริหารไดมี้การจดัการบริหารองคก์รเป็นอยา่งดี 
มีวิสัยทศัน์ที่กวา้งไกล มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุรศกัด์ิ ปาแฮ (อา้งในศกัด์ิไทย สุรกิจบวร) ที่ไดก้ล่าวถึง
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพวา่ควรมีลกัษณะดงัน้ี 1. การมองไกลอยา่งต่อเน่ืองและ
พร้อมที่จะเปล่ียนแปลง ตอ้งเป็นผูท้ี่มีวิสัยทศัน์ (Vision) สามารถก าหนดกลยทุธ์ในการบริหาร 
(Strategic management) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปล่ียนแปลง ดังนั้น
ผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพตอ้งมีทกัษะส าคญัในการก าหนดเป้าหมายของการท างาน และก าหนด
นโยบายและวิธีการท างานที่ชดัเจน 2. สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ (Analysis situation) 
เพือ่ก าหนดแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบตัิงานใหบ้รรลุไดต้ามเป้าหมายและนโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ไวต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในสงัคม ภายนอกและภายในองคก์รทั้งในและนอก
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งรู้จกัในการวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ไดรั้บมาอีก
ดว้ย 4. ความสามารถในการจดัระบบการส่ือสารให้ไดผ้ล (Effective communication) เพื่อเช่ือมโยง
ข่าวสารต่าง ๆ ไดท้ัว่ถึงทุกระดบัขององคก์ร หน่วยงาน/สถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพ
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ไดเ้ป็นอยา่งดี 5. ความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource management) ตอ้งสามารถวางแผนบุคลากร สรรหา คดัเลือก 
ก าหนดระบบการงบประมาณ ความกา้วหน้าในอาชีพ การพฒันาทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์
ปัจจยัที่เก่ียวกบับุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ทราบแนวคิด ทศันคติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและน ามาเป็น
ขอ้มูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล 6. คุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร สามารถเป็นแบบอยา่งที่ดีใน
การประพฤติปฏิบตัิเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใชเ้ป็นแบบอยา่ง ไม่ใชต้  าแหน่งหน้าที่ในการงานแสวงหา
ผลประโยชน์ตนเองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม 
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 3. ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา พบว่า อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า ผูบ้ริหาร
สนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหา เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหามีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีการกระตุน้ให้ผูร่้วมงานตระหนักถึงปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาไวล่้วงหน้า สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ประนอม แมนมาศวหิค ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การกระตุน้การใชปั้ญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน้  า
แสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการ  กระตุน้ให้ผูป้ฏิบตัิเห็นวิธีการหรือ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหม่ๆและส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัมีการแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์
ปัญหาโดยการใชข้อ้มูลและผูน้ ายงักระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความคิดสร้างสรรคด์ว้ยวิถีทางแบบใหม่ๆ 
และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ หวลกระสินธุ์ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การกระตุน้การใช้
ปัญญา หมายถึง วิธีการที่ผูน้  าย ัว่ยผุูต้ามให้แกปั้ญหาดว้ยวิธีการอยา่งใหม่ กระตุน้การสร้างระบบ
ความคิดเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผูต้ามรู้จักวิเคราะห์ปัญหา 
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สนับสนุนให้แก้ปัญหาในลกัษณะป้องกนัไวก่้อนมากกว่าตามไปแกปั้ญหา 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชรัตน์ จีนขาวข า ไดว้ิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3” ผลการวิจยั
พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการสร้างบารมี 
และด้านการค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นล าดับสุดทา้ยการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 โดยรวมจ าแนกตามเพศและประเภทสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจ าแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติและจ าแนกตาม
ประเภทของสถานศึกษา ดา้นการค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนดา้นการสร้างบารมีแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ ของดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา พบวา่ 
 ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “ผูบ้ริหารสามารถน าความรู้มาใชใ้นการตดัสินใจที่
เหมาะสม” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า ผูบ้ริหารไดมี้การน าเอาความรู้
ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีมีอยูม่าประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจในการบริหารจดัการในองคก์รเป็น
อยา่งดี น าพาองคก์รไปสู่ความประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชาญชยั อาจินสมาจาร 
ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีต่าง ๆ ของผูน้ า ดงัน้ี 1. ผูน้ าจะตอ้งวางแผนงานและก าหนดจุดมุ่งหมาย ซ่ึงเรียก
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หนา้ที่น้ีวา่ การวางแผน 2. ผูน้ าจะตอ้งมีการวางแผนงานและอุปกรณ์เพื่อท ากิจกรรม ซ่ึงเรียกหน้าที่
น้ีวา่ การจดัการ 3. ผูน้ าจะตอ้งคดัเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบตัิ ซ่ึงเรียกหนา้ที่น้ีวา่ การจดัการบุคลากร 
4. ผูน้ าจะตอ้งเป็นผูน้ าในการท างานของคนงาน ซ่ึงเรียกหน้าที่น้ีว่า การสัง่การ 5. ผูน้ าจะตอ้งควบคุม
กิจกรรมของคนงาน ซ่ึงเรียกหนา้ที่น้ีวา่ การควบคุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กวี วงศพ์ุฒ ไดก้ล่าวว่า “หน้าที่
ของผูน้ า หมายถึง งานท่ีผูน้ าตอ้งรับผิดชอบตามท่ีองค์การก าหนดไว ้มีลักษณะประเภทงานที่ผูน้  า 
จะตอ้งท าและจะตอ้งใชผู้อ่ื้น คืองานที่ผูน้  าจะตอ้งท าดว้ยตนเอง งานประเภทผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าไม่ได ้
เพราะขาดขอ้มูล ขาดความรู้ ประสบการณ์ยงัไม่ถึงขาดการยอมรับเป็นตน้ งานที่ตอ้งใชผู้อ่ื้นท าแทน
เพราะว่าถ้าผูน้ าท  าเอง ก็จะไม่ส าเร็จตามเวลาที่ก  าหนด ถือว่าเป็นการมอบหมายงาน แต่ยงัคงตอ้ง
รับผดิชอบอยู”่ 
 ขอ้ที่ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “ผูบ้ริหารกระตุน้ให้เกิดทกัษะในการแกไ้ขปั้ญหา” 
อยูใ่นระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ผูบ้ริหารตอ้งการที่จะให้หาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาใน
หน่วยงาน ใหรู้้สึกวา่ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นส่ิงท่ีทา้ทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนั ให้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ขึ้นในหน่วยงานและเป็นส่วนท่ีส าคญัของการ
พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานในการที่จะตระหนัก เขา้ใจ และรู้จกัแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การกระตุน้การใชปั้ญญา 
หมายถึง การที่ผูน้  ามีการกระตุน้ผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู ้
ตามมีความตอ้งการที่จะหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงานเพือ่หาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม 
เพือ่ท  าใหเ้กิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์โดยผูน้ ามีการคิดและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์มีการตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (Reframing) การมองปัญหาและการเผชิญ
กบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวถีิทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการ
พิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา  มีการให้ก าลังใจผูต้ามให้พยายามหาแนวทาง
แกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ ผูน้ าจะมีการกระตุน้ให้ผูต้ามแสดงความคิดและเหตุผลและไม่วิจารณ์
ความคิดของผูต้ามแมว้า่มนัจะแตกต่างไปจากความคิดของตนเอง ผูน้ าท  าให้ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นส่ิงที่ทา้ทาย และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกันโดยผูน้ าจะสร้างความเช่ือมั่น 
ใหแ้ก่ผูต้ามวา่ ปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูน้ าจะพิสูจน์ให้
เห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งไดจ้ากความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงาน
ทุกคน ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ ให้ตั้งค  าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเช่ือและประเพณี การกระตุน้ 
ทางปัญญาเป็นส่วนที่ส าคญัของการพฒันาความสามารถของ ผูต้ามในการที่จะตระหนักเขา้ใจและ
แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
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 4. ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่า อยูใ่นระดบัมากที่สุด อภิปรายไดว้่า เน่ืองจาก
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนัและไม่เท่ากนั ผูบ้ริหารได้ค  านึงถึงจุดส าคญัจุดน้ี ท าให้
ผูบ้ริหารรู้จกัตวัคนของแต่ละบุคคลเพือ่วางแผนการด าเนินงาน มีการมอบหมายงานไดเ้หมาะสมกบั
บุคคลมากขึ้น ผูท้ี่มีความสามารถมากจะไดรั้บภาระงานมากขึ้นไปดว้ย ดงันั้นในการมอบหมายงาน
ผูบ้ริหารจะตอ้งมอบหมายงานให้บุคลากรตามความเหมาะสม  และตอ้งคิดว่าบุคลากรทุกคนควรมี
การพฒันาตนเองถา้มีความตั้งใจจริง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ขวญัชยั จะเกรง ไดใ้ห้ความหมายไว้
ว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารแสดงออกต่อผูร่้วมงานโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดว้ยความสัมพนัธ์ สนใจ ดูแล และเอาใจใส่ต่อผูร่้วมงานเป็น
รายบุคคล อยา่งใกลชิ้ด ส่งเสริมสนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ เป็นท่ีปรึกษาให้ผูร่้วมงานไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ของตนเองให้สูงขึ้นตามความตอ้งการความสนใจ ความรู้และความสามารถ ช่วยเหลือช้ีแนะให้
ประสบการณ์ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆดว้ยบรรยากาศการสนับสนุนผูร่้วมงานอยา่งเท่าเทียมกนัมีการ
ติดต่อส่ือสารสองทางเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะช่วยให้ไดข้อ้มูลในการตดัสินใจท่ีดีขึ้น และสามารถลด
ปัญหาคลุมเครือท าใหผู้ร่้วมงานรู้สึกมีคุณค่าและความส าคญั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แบส
และอโวลิโอ (Bass & Avolio) ไดก้ล่าววา่ การมุ่งเนน้ความสมัพนัธเ์ป็นรายคน เป็นพฤติกรรมของผูน้ า
ที่เก่ียวกบัการใหก้ารสนบัสนุน การกระตุน้ใหก้ าลงัใจและการเป็นพีเ่ล้ียงสอนแนะแก่ผูต้าม สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ธวชัชยั หอมยามเยน็ ไดว้ิจยัเร่ือง “ศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2” ผลการวิจยัพบว่า ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 2 โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามระดบัความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมากเรียงจากล าดบัมากไปหาน้อยดงัน้ี การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการชิอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ และด้านการ
กระตุน้การใชปั้ญญา ตามล าดบัส่วนดา้นการค านึงถึงความ เป็นปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะผูบ้ริหารรับฟัง
เร่ืองราวและความคิดเห็นของผูร่้วมงานดว้ยความสนใจและตั้งใจจริงอยูใ่นระดบัมากที่สุด  
 เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ ของดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล พบวา่ 
 ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “ผู ้บริหารมีการติดตามและการประเมินผล
บุคคลากรในองคก์ร” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่ เน่ืองจากศกัยภาพ
ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั จึงท าใหผู้บ้ริหารนั้นตอ้งรู้จกัครูแต่ละคนเพือ่วางแผนการด าเนินงาน 
หรือมอบหมายงานใหค้รูตามความเหมาะสมและให้ครูทุกคนไดมี้การพฒันาตนเองโดยสนับสนุน
ให้ครูเขา้รับการอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล หมายถึง ผูน้ าจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่ผู ้
ตามเป็นรายบุคคล และท าใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ าจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็น
ที่ปรึกษา (Advisor) ของผูต้ามแต่ละบุคคล เพือ่การพฒันาผูต้าม ผูน้ าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความ
ตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพของผู ้
ตามและเพือ่นร่วมงานใหสู้งขึ้น นอกจากน้ีผูน้ าจะตอ้งมีการปฏิบติัต่อผูต้ามโดยการให้โอกาสในการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให ้การสนบัสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ดา้นของความจ าเป็นและความตอ้งการ การประพฤติของผูน้ าแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนไดรั้บก าลงัใจมากกว่า บางคนไดรั้บอ านาจการตดัสินใจดว้ย
ตนเองที่มากกว่า บางคนมีมาตรฐานท่ีเคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานท่ีมากกว่า ผูน้ ามีการ
ส่งเสริมโดยการส่ือสารสองทาง และมีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบ ๆ (Management by walking 
around) มีปฏิสมัพนัธก์บัผูต้ามเป็นการส่วนตวั ผูน้ าสนใจในความกงัวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจก
บุคคลเป็นบุคคลทั้งหมด (As a whole person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต
ผูน้ าจะมีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้ าจะมีการ มอบหมาย
งานเพือ่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาสให้ผูต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเต็มที่
และเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ที่ทา้ทายความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้ามว่าตอ้งการค าแนะน า การสนับสนุน
และการช่วยใหก้า้วหนา้ในการท างานท่ีเขารับผิดชอบอยูห่รือไม่ โดยผูต้ามจะตอ้งไม่รู้สึกว่าเขาก าลงั
ถูกตรวจสอบ 
 ขอ้ที่ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “ผูบ้ริหารยอมรับขอ้เสนอของผูร่้วมงาน” ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า ผูบ้ริหารมีการบริหารงานแบบกลัยามิตรโดยให้ความเป็นกนัเองกบั
ผูร่้วมงานและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในการท างานและสร้าง
บรรยากาศการท างานใหดี้ยิง่ขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สินีนาฎ โพธิจิญญาโน ไดใ้หค้วามหมาย
ไวว้า่ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารที่มีการปฏิสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กบับุคคล เป็นผูใ้หก้ารดูแล เอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล สนใจ เขา้ใจและยอมรับในความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล เป็นผูค้อยสร้างบรรยากาศของการให ้ส่งเสริมและผลกัดนัให้ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติังานที่
แต่ละคนมีความสนใจและมีส่วนรับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถ ท าให้ผูร่้วมงานรู้สึกว่ามีคุณค่าและ
มีความส าคญั  
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 5.2.2 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม โดยรวม พบว่า 
 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู  ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดั
นครปฐม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า การที่บุคคลไดรั้บแรงจูงใจอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมท าใหค้นมีความพงึพอใจ แลว้ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการปฏิบติังานให้กบัองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงช่วยเสริมสร้างก าลงัใจในการปฏิบติังานให้แก่บุคคลในองคก์ร 

ช่วยเสริมสร้างขวญัและท่าทีท่ีดีในการท างานแก่ผูท้ี่ท  างานด้วย ทั้งยงัช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรมี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร ช่วยเสริมสร้างความสามคัคีของบุคคลและกลุ่มในองคก์ารช่วยให้การ
ควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ช่วยใหเ้กิดความเช่ือถือ ศรัทธาในองคก์ารที่ท  างาน
อยู่ บุคลากรมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภยั ช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าให้แก่ผูท้ี่ท  างาน ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน ช่วยใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นสอดคลอ้งกบั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ไดเ้สนอรายงานผลการวจิยัเร่ือง “การจูงใจในการ
ท างาน” (The Motivation of Work) ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) และ
ปัจจยัค  ้าจุน (Hygiene) ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัที่น าไปสู่ทศันคติในทางบวกเพราะท าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบตัิงาน ซ่ึงมีลกัษณะสัมพนัธ์กับเร่ืองของงานโดยตรงนั่นคือ ความตอ้งการที่จะไดรั้บ
ความส าเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (Self - Actualization or Self Realization) คือ เป้าหมาย
สูงสุดของมนุษยซ่ึ์งกล่าวตรงกนัในหลายทฤษฎี ส่วนปัจจยัค  ้าจุนไม่ใช่เป็นส่ิงจูงใจท่ีท าให้ผลผลิต
เพิม่ขึ้น แต่เป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงานที่ท  าอยู ่การคน้พบที่
ส าคญัจากการศึกษาของเฮิร์ซเบิร์ก คือ ปัจจยัค  ้าจุนนั้นจะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานที่ท  า 
กล่าวคือ ปัจจยัค  ้าจุนยอ่มจะเป็นสาเหตุท าใหค้นเกิดความไม่พอใจในงานที่ท  าถา้หากว่าปัจจยัค  ้าจุน
ไม่มีอยู ่แต่ถา้หากวา่ปัจจยัค  ้าจุนมีอยูก่็ไม่ไดห้มายความวา่คนจะมีความพอใจในงานที่ท  าเท่านั้นเอง 
ส่วนปัจจยัจูงใจก็ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที่เป็นสาเหตุท าให้คนเกิดความไม่พอใจในงานที่ท  า แต่จะเป็น
ปัจจยักระตุน้หรือจูงใจให้คนเกิดความพอใจในงานท่ีท าเท่านั้น ดงันั้น ขอ้สมมติฐานที่ส าคญัของ
เฮิร์ซเบิร์ก คือ ความพอใจในงานที่ท  าจะเป็นส่ิงที่จูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นุชรา เพิม่พลู ไดศ้ึกษาวจิยัเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวดัลาดสนุ่น จงัหวดั
ปทุมธานี” ผลการวิจยัพบว่า ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวดัลาดสนุ่น 
ตามทฤษฎีสองปัจจยั พบวา่ ทั้งปัจจยักระตุน้และปัจจยัค  ้าจุนก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานใน
ระดบัมาก โดยปัจจยักระตุน้จ  านวน 6 ดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต ่าสุด ดงัน้ี 1) ดา้น
ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 2) ดา้นผลส าเร็จในการท างาน 3) ดา้นการท างานดว้ยตนเองอยา่งอิสระ 
4) ดา้นการยอมรับในผลงานที่ส าเร็จ 5) ดา้นความรับผดิชอบ และ 6) ดา้นการเจริญเติบโต ปัจจยัค  ้าจุน
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จ านวน 9 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต ่าสุด ดังน้ี 1) ด้านความมั่นคงในการท างาน 
2) ด้านความสัมพนัธ์กับผูร่้วมงาน 3) ด้านความสัมพนัธ์กับหัวหน้างาน 4) ด้านการควบคุม
บงัคบับญัชา 5) ด้านเงินเดือน 6) ด้านต าแหน่งหน้าท่ี 7) ด้านนโยบายและการบริหาร  8) ด้าน
สภาพการท างาน และ 9) ด้านชีวิตส่วนตวั 
 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
 1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน พบว่า อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า การบริหาร 
งานมีการวางแผนงานไวอ้ยา่งเป็นระบบระเบียบรวมทั้งมีรายละเอียด ขอ้ก าหนดเก่ียวกบังานท่ีตอ้ง
ปฏิบตัิ (job description) ตามต าแหน่งงานจึงท าให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายที่วาง
ไว ้และเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังานสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ นุชรา เพิม่พลู ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ผลส าเร็จในการท างาน หมายถึง การที่บุคคล
มีความสามารถในการปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ินและประสบผลส าเร็จเรียบร้อยเป็นอยา่งดี ใชพ้ลงัและ
ความสามารถปฏิบตัิงานจนบรรลุวตัถุประสงค ์และสามารถใชส้ติ ปัญญาในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น
ใหส้ าเร็จลุล่วงไปได ้และสอดคลอ้งกบั สมยศ นาวกีาร ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ผลส าเร็จในการ
ท างาน ไวว้่า การที่บุคคลมีความสามารถในการปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ินและประสบผลส าเร็จเป็น
อยา่งดี มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จนเป็นที่
พอใจของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกพอใจ และปลาบปล้ืมใจในผลส าเร็จของงาน
เม่ือเขาไดป้ฏิบติังานหรือแกปั้ญหาไดเ้ป็นผลส าเร็จดา้นน้ีนับว่ามีความส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ผาสุข จิตนาวสาร ไดว้ิจยัเร่ือง “แรงจูงใจการท างานของขา้ราชการครูโรงเรียนชลกนัยานุกูล” 
ผลการวจิยัพบวา่ แรงจูงใจการท างานโดยรวมของขา้ราชการครูโรงเรียนชลกนัยานุกูล ส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจการท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบสามารถสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 1) องคป์ระกอบที่เก่ียวกบัการปฏิบติังานแรงจูงใจการท างานดา้นความส าเร็จของงานมีระดบั
แรงจูงใจการท างานสูงที่สุด ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานมีแรงจูงใจการท างานอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งต ่า ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เรียงล าดบัจากสูงไปหาต ่า ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บ
ความยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานความรับผดิชอบ 2) องคป์ระกอบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
โดยตรง พบว่า ดา้นชีวิตส่วนตวัมีระดบัแรงจูงใจในการท างานสูงที่สุด ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูงเรียงล าดบัจากสูงไปหาต ่า ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นเงินเดือน/สวสัดิการ ดา้นสภาพ 
การท างาน ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ดา้นนโยบายการบริหาร โดยอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงและ
ดา้นการบงัคบับญัชามีแรงจูงใจการท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 
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 เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ ดา้นความส าเร็จในการท างาน พบวา่ 
 ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “ความส าเร็จในการปฏิบตัิงานเป็นแรงกระตุน้ที่จะ
ก่อใหเ้กิดความเต็มใจในการท างาน” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า ในการ
ท างานผูบ้ริหารได้มีการพิจารณาถึงความถนัด ทกัษะ และการศึกษา ในการที่จะปฏิบตัิงานตามที่
มอบหมายให้ท  า ทั้งน้ีรวมถึงความสามารถปฏิบติังานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ซ่ึงจะท าให้การ
ปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้ก่อใหเ้กิดก าลงัใจในการปฏิบติังานและส่งผล
ใหเ้กิดการพฒันางานและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานยิง่ ๆ ขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สงวน 
สุทธิเลิศอรุณ กล่าวถึงความส าเร็จของงานไวว้่า เป็นปัจจยัจูงใจที่ส าคญัที่สุดของมนุษย ์ เพราะชีวิต
ของมนุษยต์อ้งปฏิบตัิงานเพือ่เงิน เพือ่เกียรติยศ เป้าหมายสูงสุด คือ ความส าเร็จที่มนุษยท์ุกคนพยายาม
ให้บรรลุผลส าเร็จดงักล่าว เพื่อให้สอดคลอ้งกบัค  ากล่าวที่ว่า “ค่าของคนอยูท่ี่ผลของงาน” มนุษยท์ี่
พยายามมุ่งความส าเร็จจะได้เกิดความภาคภูมิใจในศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยท์ี่ตอ้งการพบกับ
ความส าเร็จในชีวติ จะไดเ้ป็นเพชรในองคก์รนั้น ๆ 
 ขอ้ที่ค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “การประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน” อยูใ่นระดบั 
มากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานสูง ตอ้งการท างานเพื่องาน เพื่อ
เสริมสร้างความยิง่ใหญ่ และความส าเร็จของงานก็จะท าให้ผลงานดีขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ธงชยั สมบูรณ์ กล่าวไวว้า่ การที่คนท างานไดส้ าเร็จเสร็จส้ินและประสบผลส าเร็จเรียบร้อยเป็นอยา่งดี 
จึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานนั้น 
 2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ  พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า บุคลากร
ไดรั้บการยอมรับในความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานจากเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย 
เช่ือถือ และความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ตดัสินใจใน
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ รู้สึกวา่งานในต าแหน่งปัจจุบนัมีโอกาสส่งเสริมให้ไดรั้บความกา้วหน้า 
และรู้สึกว่าขอ้เสนอแนะต่อส่วนรวมได้รับการยอมรับและมีการน าไปปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สงวน สุทธิเลิศอรุณ กล่าวไวว้า่ การไดรั้บการยกยอ่งชมเชยเป็นปัจจยัจูงใจท่ีส าคญัและ
มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัค่าของคน หรือค่าแห่งความเป็นมนุษยท่ี์มีคุณค่า มีความหมายทั้ง
การพดูจาและงานที่รับผดิชอบส าเร็จลงดว้ยดี ยอ่มไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ทั้งจากผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงเป็นก าลงัใจให้แก่มนุษยค์น ๆ นั้น และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม 
ไดก้ล่าวถึงการไดรั้บการยอมรับนับถือว่า ถา้ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทัว่ ๆ ไปใน
สงัคม ใหค้วามส าคญั ยกยอ่ง ชมเชย แสดงความช่ืนชมยนิดีในผลงานและความสามารถ เม่ือท างาน
บรรลุผลจะเป็นส่ิงที่สร้างความประทบัใจ ท าใหพ้นกังานนั้นเกิดความภาคภูมิใจ มีก าลงัใจ มีผลใน
การกระตุน้จูงใจใหท้  างานไดดี้ยิง่ขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เยน็ตะวนั แสงวิเศษ ไดว้ิจยัเร่ือง 
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“แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี” ผลการวจิยัพบวา่ ทุกดา้นมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ ดา้น
ความรับผดิชอบ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการยอมรับนับ
ถือ ดา้นนโยบายของหน่วยงาน ดา้นความสมัพนัธ ์กบัเพือ่นร่วมงานดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หนา้ที่ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้ม ในการท างาน และดา้นเงินเดือนสวสัดิการ
และเงินรางวลั ตามล าดบั 
 เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบวา่ 
 ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ขอ้ที่ว่า “การไดส้ร้างช่ือเสียงให้กบัหน่วยงาน และการ
ไดรั้บการแสดงความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสต่าง ๆ” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อภิปรายไดว้า่ การยอมรับนบัถือเกิดจากการยกยอ่งและนับถือจากบุคคลอ่ืน โดยความรู้สึกภาคภูมิใจ
ของบุคคลจะมาจากช่ือเสียง เกียรติยศ และการช่ืนชมยนิดีจากสงัคม ดงัที่เราจะเห็นไดจ้ากบุคคลที่มี
หนา้ที่การท างานและรายไดท้ี่มัน่คง มีต  าแหนงหนา้ที่การงาน และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 
โดยจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม เพือ่ใหไ้ดรั้บการยอมรับและช่ืนชมจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ นุชรา เพิม่พลู ไดใ้หค้วามหมายของ การยอมรับในผลงานที่ส าเร็จ หมายถึง การไดรั้บการ
ยกยอ่งชมเชย รับรู้ ช่ืนชมยนิดี แสดงความนิยมเช่ือถือในความรู้ความสามารถ ในความส าเร็จของงาน 
ไดรั้บเกียรติและไดรั้บความส าคญัจากผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นร่วมงาน หรือบุคคลในหน่วยงาน 
 ขอ้ที่ค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ีวา่ “การมีผลการปฏิบติังานเป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป” 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งใจที่จะ
ท างานนั้นให้ส าเร็จด้วยดี โดยใช้สมองและความคิดในการท างาน ค  านวณผลประโยชน์ที่ได้รับ 
ค  านึงถึงผลเสียที่อาจ จะเกิดขึ้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พนสั หนันาคินทร์ ไดใ้ห้ความหมายของค า
วา่ การจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่ผูบ้ริหารใชม้าตรการต่าง ๆ เพื่อให้ผูป้ฏิบตัิงานเต็มใจที่จะท างาน
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์าร มาตรการต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจกระตุน้เป็นรายบุคคล 
กลุ่ม หรือจดัองคก์ารใหมี้สภาพที่ก่อใหเ้กิดความตอ้งการในส่วนของผูป้ฏิบติังานที่จะใชพ้ลงังานและ
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี เพือ่ใหเ้กิดความส าเร็จในการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือดว้ยความคิด
ริเร่ิมของตนเองท่ีจะน าความส าเร็จมาสู่องคก์าร 
 3. ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า ลกัษณะงานที่
ปฏิบตัิอยูข่องบุคลากรเป็นอิสระขึ้นอยูก่บัตวัเอง และเป็นงานที่ตรงกบัความรู้ ความสามารถ เป็นงานที่
ทา้ทายใหอ้ยากปฏิบติัตรงกบัความสนใจและความถนดัเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถซ่ึงส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจ และเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบติังานนั้นอยา่งตั้งใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พาทริค 
(Patrick) กล่าวถึงการท างานดว้ยตนเองอยา่งอิสระไวว้า่ เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในทางบวกแก่



133 
 

พนกังาน ถา้พวกเขาชอบงานที่ท  าอยูแ่ลว้ ก็สามารถที่จะจูงใจไดง่้ายขึ้น แต่ถา้งานนั้นน่าเบ่ือหน่ายและ
ซ ้ าซาก จะท าใหพ้นกังานไม่มีความตอ้งการที่จะท างานหรือไม่ชอบงานท่ีท าอยู ่การกระตุน้ การจูงใจ 
ก็จะเกิดขึ้นไดย้าก ต าแหน่งหนา้ที่ของพนกังานก็มีส่วนสัมพนัธ์กบัการจูงใจเช่นเดียวกนั ถา้พนักงาน
ไม่ไดอ้ยูใ่นต าแหน่งหนา้ที่งานท่ีเหมาะสมกบัตวัเขาแลว้ มนัก็จะเป็นการยากท่ีจะท าให้พวกเขาพึงพอใจ
ในงาน และปฏิบติังานไดอ้ยา่งที่คุณตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมยศ นาวีการ ไดก้ล่าวว่า
การท างานดว้ยตนเองอยา่งอิสระ (work itself ) หมายถึง งานที่ผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติัแลว้รู้สึกว่าเป็น
งานที่น่าท า รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับ มีความพอใจ คุม้ค่าเวลา ท าแลว้มีศกัด์ิศรี ให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผาสุข จิตนาวสาร ไดว้ิจยัเร่ือง “แรงจูงใจการ
ท างานของขา้ราชการครูโรงเรียนชลกนัยานุกูล” ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจการท างานโดยรวมของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนชลกนัยานุกูล ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง และ
เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี องค์ประกอบที่เก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานแรงจูงใจการท างานดา้นความส าเร็จของงานมีระดบัแรงจูงใจการท างานสูงที่สุด ส่วนดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานมีแรงจูงใจการท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง โดยเรียงล าดบัจากสูงไปหาต ่า ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บความยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะงาน 
ความรับผดิชอบ 
 เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ พบวา่ 
 ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “การไดป้ฏิบตัิงานที่ทา้ทายความสามารถ” ซ่ึงมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอภิปรายได้ว่า ผูบ้ริหารได้มอบหมายงานท่ีแปลกใหม่และทา้ทาย
ความสามารถของบุคลากร เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการท างาน ให้บุคลากรไดล้องท าส่ิงใหม่ ๆ 
และไดเ้รียนรู้งานนอกเหนือจากเดิม ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ บรรยงค์ โตจินดา ที่กล่าวไวว้่า 
ผูป้ฏิบติังานควรตอ้งมีความรู้สึกวา่ งานที่เขาท ามีความน่าสนใจ น่าท า มีลกัษณะทา้ทายความสามารถ
ที่จะท าให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ได้ กล่าวคือ 
ลกัษณะงานเป็นส่ิงที่จูงใจบุคคลได ้ถา้ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานใชใ้หเ้ห็นการจูงใจ เช่น การใชเ้ทคนิค
การมอบหมายงานให้ตรงกบัความสามารถของบุคคล ตรงกบัความชอบหรือความถนัดของคน การ
มอบหมายงานที่มีลักษณะไม่ยากเกินความสามารถของผูป้ฏิบติังานหรือไม่มีปริมาณมากเกินไป 
รวมถึงการมอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม 
 ขอ้ที่ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “การไดป้ฏิบติังานตรงกบัความสนใจและความมุ่งมัน่
ในการปฏิบตัิงาน” อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอภิปรายได้ว่า งานที่ได้รับมอบหมายนั้ นตรงกับความรู้ 
ความสามารถ มีความถนดั เป็นงานที่มีโอกาสเรียนรู้งาน มีปริมาณงานที่พอเหมาะพอดี ท างานไดส้ าเร็จ 
มีประโยชน์ไดใ้ชเ้ทคนิคความรู้ความสามารถ  มีความน่าสนใจ และมีโอกาสที่จะปฏิบตัิไดค้รบ
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ตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการโดยล าพงั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นุชรา เพิ่มพูล ไดใ้ห้ความหมายของ
การท างานดว้ยตนเองอยา่งอิสระ หมายถึง งานที่ผูป้ฏิบตัิงานไดป้ฏิบตัิแลว้รู้สึกพอใจ ตรงกบัความ
ถนดัของตนเอง เป็นงานที่ตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ลกัษณะงานมีความทา้ทาย และสามารถ
ปฏิบตัิงานใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
 4. ดา้นความรับผิดชอบ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า บุคลากรรู้หน้าที่ของ
ตนเองและตระหนักในความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะปฏิบัติให้ส าเร็จ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว ์ไดก้ล่าวไวว้า่ ความรับผดิชอบ คือ ผูป้ฏิบตัิงานควรจะตอ้งมี
ความรู้สึกวา่เขามีส่ิงท่ีจะตอ้งรับผดิชอบทั้งต่อตนเองและต่องานของเขา โดยไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชา มีการควบคุมนอ้ยที่สุด เพราะความเช่ือในความรู้ความสามารถหรือเกิดขึ้นจากการที่
ไดรั้บหนา้ที่เป็นผูน้ า หรือผูป้ฏิบตัิงาน และงานท่ีไดรั้บผดิชอบนั้นตอ้งเป็นงานที่ยาก และทา้ทายต่อ
ความสามารถของผูป้ฏิบตัิงานในการปฏิบตัิงาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิด ธงชยั สมบูรณ์ ที่กล่าว
ไวว้า่ ความรับผดิชอบ คือ ความพงึพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงาน และมี
อ านาจในงานที่รับผิดชอบอยา่งเต็มที่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลิล ปาลเดชพงศ ์ไดว้ิจยัเร่ือง 
“แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเลิศหลา้”  ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรในกลุ่ม
โรงเรียนเลิศหลา้ มีระดบัแรงจูงใจในการท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย จ านวน 10 ดา้น  
ไดแ้ก่ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัหน่วยงาน ดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน ดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นสถานภาพ
หน่วยงาน ดา้นภาวะเงื่อนไขในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน ดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และแรงจูงใจในระดบัปานกลาง จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการ
บริหาร ดา้นความรู้สึกมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ดา้นชีวติส่วนตวั และดา้นเงินเดือนหรือรายได ้
 เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ ดา้นความรับผดิชอบ พบวา่ 
 ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดไดแ้ก่ ขอ้ที่ว่า “การไดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิ่มมากขึ้น
และการไดรั้บมอบหมายปฏิบติังานที่เพิม่มากขึ้น” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายได้
วา่ บุคลากรไดรั้บการไวว้างใจในการท างานจากผูบ้ริหาร บุคลากรมีความสุขที่ไดท้  างาน งานที่ไดรั้บ
มอบหมายเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีอิสระในการแกปั้ญหาเก่ียวกบังานที่ท  า มีส่วนช่วย
รับผดิชอบในการด าเนินงานขององคก์ร มีความรักและพร้อมที่จะปฏิบตัิงานให้ส าเร็จลุล่วงท าแลว้มี
โอกาสกา้วหนา้ และไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานจากหน่วยงาน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ สงวน สุทธิเลิศอรุณ ไดก้ล่าวไวว้่า ความรับผิดชอบเป็นปัจจยัจูงใจที่ส าคญัรองลงมา
จากลกัษณะของงาน เม่ือมนุษยค์นใดไดรั้บมอบหมายงานมาแลว้ จะเป็นโอกาสอนัดีที่จะพิสูจน์ค่า
ของความเป็นมนุษย ์ว่าเป็นมนุษยท์ี่มีคุณภาพกลาง สูงหรือต ่าซ่ึงอาจพิสูจน์ไดท้างหน่ึงจากความ
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รับผดิชอบ เพราะมนุษยท์ี่ไดรั้บมอบหมายงานจะไดรั้บความรู้ ความสามารถ ทกัษะและความมีวนิัย
ต่อการปฏิบติังาน หน้าที่การงานอนัแสดงถึงความรับผิดชอบ ซ่ึงจะเป็นบนัไดไปสู่งานที่ตอ้งใช้
ความรับผดิชอบมากขึ้นตามล าดบั นัน่คือ มนุษยจ์ะไดรั้บความไวว้างใจวา่เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ
สูง แสดงว่าได้รับการยกยอ่งชมเชยในความส าเร็จของงานนั้นมาแลว้ เป็นหลักประกนัในความ
รับผดิชอบของตนวา่จะไดรั้บมอบหมายงานที่มีเกียรติ มีศกัด์ิศรีและมีความหมาย 
 ขอ้ที่ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานตามความ
เหมาะสม” อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่ ผูบ้ริหารให้โอกาสแก่ผูป้ฏิบติังานไดรั้บผิดชอบต่อ
การปฏิบติังานของตนอยา่งเตม็ท่ี เพือ่ใหง้านที่ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ สมยศ นาวีการ ไดใ้ห้ความหมายของ ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง 
การที่ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานไดรั้บผดิชอบต่อการปฏิบติังานของตนอยา่งเต็มที่ 
ไม่จ าเป็นตอ้งตรวจตรา หรือควบคุมจนมากเกินไป กล่าวคือ ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 
 5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้
วา่ บุคลากรไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รในการพฒันาความรู้ ความสามารถ ดา้นการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงบุคลากรได้รับการสนับสนุนในการปฏิบตัิงาน
จากผูบ้งัคบับญัชา และมีการประเมินความสามารถของตนในการปฏิบตัิงาน รวมถึงมีโอกาสในการ
เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งตามความสามารถของตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จารุวรรณ กมลสินธุ ์
ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจ มีความส าคญัต่อการท างานของบุคคลเป็นอยา่งยิง่ เพราะวา่การท างานใด ๆ ก็ตาม 
ถา้จะให้ไดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตอ้งประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 2 ประการ กล่าวคือ 
ความสามารถ หรือทกัษะในการท างานของบุคคล และการจูงใจเพื่อโน้มน้าวบุคคลให้ใชค้วามสามารถ 
หรือทกัษะในการท างาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไลเกรน  (Lindgren) ที่ไดก้ล่าวว่า เป็นความ
ปรารถนาที่กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และเม่ือสามารถท าไดส้ าเร็จแลว้ก็จะบงัเกิด
ความสบายใจ เป็นแรงจูงใจที่จะลงมือกระท าต่อไปอีก ซ่ึงบุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างานให้
ประสบความส าเร็จสูงจะมีความทะเยอทะยานมีการมุ่งแข่งขนัและมีความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง
ใหดี้ขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โชติกา ระโส ไดว้จิยัเร่ือง “แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
ในกลุ่มโรงเรียนเลิศหลา้”  ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจ
เกือบทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ดา้นความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ดา้นความ
รับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน ยกเวน้ดา้นการยอมรับนบัถือ ที่มีแรงจูงใจอยู่
ในระดบัปานกลาง 
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 เม่ือพจิารณาการเป็นรายขอ้ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน พบวา่ 
 ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ขอ้ที่ว่า “การได้เพิ่มพูนความรู้โดยการเขา้ร่วมประชุม
ฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่ บุคลากรไดรั้บการฝึกฝน 
พฒันาให้มี ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน  และเป็นการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของงานซ่ึงตวับุคคลนั้นปฏิบติัอยู ่เพือ่มีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งหรือระดบัท่ีสูงขึ้นและ
เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้จริญกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงานต่อไป สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
พาทริค (Patrick) กล่าวไวว้่า บุคคลทุกคน ต่างก็ตอ้งการมีความกา้วหน้าในอาชีพการงาน และการ
จดัการกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลท าให้รู้สึกก้าวหน้าในอาชีพได้เช่นกัน 
ดงันั้น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งงาน จึงเป็นการยอมรับในผลงานและความส าเร็จของพนักงานช่วง
ที่ผา่นมา อีกทั้งยงัเป็นวธีิหน่ึงในการจูงใจ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งพจิารณาอยา่งเหมาะสม เพื่อให้พนักงาน
ไดมี้ความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง และยงัเป็นการบ ารุงรักษาพนกังานท่ีดีใหค้งอยูก่บัองคก์รตลอดไป 
 ขอ้ที่ค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ ขอ้ที่วา่ “การไดนิ้ตยภตัตามความเหมาะสมและเป็นธรรม” 
อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า ค่าตอบแทนในการท างานที่ท  ามีความมัน่คงกบัอนาคต มีการ
พิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทนมีความเหมาะกบัปริมาณงานที่ท  า ไดรั้บสวสัดิการ และ
บริการอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเดือนที่ไดรั้บมีความเหมาะสม ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
อบรมสามารถน ามาเบิกได ้และเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการพิจารณาความดีความชอบ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ยงยทุธ เกษสาคร ไดใ้ห้ความหมายของ ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน (advancement) 
หมายถึง การเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในองคก์รประจ าปี ซ่ึงถือว่าเป็นการปูนบ าเหน็จความดี
ความชอบ เป็นส่ิงส าคญัอนัหน่ึงในการที่จะบ ารุงรักษาบุคลากร เพราะอาจจะก่อให้เกิดทั้งผลดีและ
ผลเสียต่อการบริหารงานขององคก์ารได ้กล่าวไดว้า่ ถา้ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการพจิารณามีการเล่ือนขั้น
เงินเดือนโดยมีหลกัเกณฑแ์ละมีความยตุิธรรมแลว้ การเล่ือนขั้นเงินเดือนยอ่มเป็นแรงจูงใจ ท าให้
บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดี ซ่ึงยอ่มส่งผลสะทอ้นท าให้บุคลากรเกิดความรักใน
หน่วยงาน ตั้งใจปฏิบติังาน เสียสละอุทิศเวลาให้แก่หน่วยงานเป็นอยา่งดี ท าให้การบริหารงานใน
หน่วยงานนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.2.4 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดนครปฐม 
 การวเิคราะห์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  ส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม เป็นการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารรายดา้นและโดยภาพรวมกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา ดงัน้ี 
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 1) การวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
ในส านกัสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 
โดยมีค่าสัมพนัธ์กันในทางบวก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูมีความเช่ือมั่นและให้ความไวว้างใจแก่
ผูบ้ริหารอยา่งเต็มที่ และผูบ้ริหารได้แสดงการยอมรับในความรู้และความสามารถของผูร่้วมงาน
และไดส้ร้างความสมัพนัธอ์นัดีดว้ยการสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานเพิม่พนูความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ 
สร้างบรรยากาศในการท างานเป็นแบบกลัยาณมิตร การที่ผูบ้ริหารให้อ านาจและให้ความไวว้างใจ
แก่ผูร่้วมงาน จะท าใหผู้ร่้วมงานสามารถแสดงศกัยภาพในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชลิยา ด่านทิพารักษ ์ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจูงใจว่า มีประเด็นใน
การพจิารณาอยู ่3 ประการ คือ ความส าคญัที่มีต่อองคก์ารโดยส่วนรวม ความส าคญัที่มีต่อผูบ้ริหาร
และความส าคญัต่อบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 1. ความส าคญัต่อองคก์าร การจูงใจมีประโยชน์ต่อองคก์าร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการบริหารงานบุคคลในอนัท่ีจะสนองความตอ้งการดา้นพฤติกรรมของ
มนุษยใ์หแ้ก่องคก์ารในเร่ืองส าคญั ๆ คือ 1.1 ช่วยให้องคก์ารไดค้นดีมีความรู้ความสามารถมาร่วม
ท างานดว้ย 1.2 ท าให้องคก์ารมัน่ใจว่าบุคลากรขององคก์ารจะท างานตามที่ถูกมอบหมายงานได้
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 1.3 ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของ
องคก์าร 2. ความส าคญัต่อผูบ้ริหาร 2.1 ช่วยให้การมอบอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.2 ขจดัปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ในการบริหารงาน 2.3 เอ้ืออ านวยต่อ
การสัง่การ 3. ความส าคญัต่อบุคลากร 3.1 ช่วยใหบุ้คลากรสามารถสนองวตัถุประสงคข์ององคก์าร
และสนองความตอ้งการของตนเองไดพ้ร้อม ๆ กนั 3.2 ไดรั้บความยตุิธรรมจากองคก์ารและฝ่ายบริหาร 
3.3 มีขวญัในการท างาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุบล สุวรรณศรี ไดว้ิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมผู ้น าของผู ้บริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1”  ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 มีพฤติกรรมแบบมุ่งสัมพนัธ์ และแบบมุ่งงานอยูใ่นระดับ
ปานกลางเม่ือจ าแนกตามเพศ วฒิุการศึกษา และเขตอ าเภอที่ตั้ง การบริหารงานของผูบ้ริหารที่ต่างกนั มี
พฤติกรรมของผูบ้ริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ระดับของแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อน จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และเขตอ าเภอที่ตั้ง แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู
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โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุก
ดา้นมีความสมัพนัธท์างบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 2) การวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความส าเร็จในการท างาน พบว่า ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารในส านกัสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัพนัธก์นัในทางบวก อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารใหก้ารเสริมแรงและให้ก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าที่ ครูจึงปฏิบติัหน้าที่อยา่งเต็มความสามารถ 
รับผดิชอบในผลงาน งานที่ไดรั้บมอบหมายบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร ทนัตาม
ก าหนดเวลา มีความสามารถในการที่จะแกไ้ขปัญหา รู้จกัป้องกนัปัญหาที่เกิดขึ้นจนส าเร็จเป็นท่ีพอใจ 
ภาคภูมิใจแก่ตนเองผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐชานนัท ์ทิพยมนตรี ได้
วจิยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ เขต 2”  
ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมและรายด้านมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษา
วงัจนัทร์ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 3) การวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ พบว่า 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ 
ในการปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ด้านการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารเปิดโอกาสและให้การยอมรับความคิดเห็นที่ดีในการปฏิบตัิงานของครู 
ผูบ้ริหารแสดงความช่ืนชมต่อความส าเร็จในผลงานของครู ทั้งในและนอกโรงเรียนอยา่งเปิดเผย 
ดว้ยความเสมอภาคและครูในโรงเรียนต่างให้การยอมรับ ในความรู้ ศกัยภาพ ความสามารถของ
เพือ่นร่วมงาน อยา่งเปิดเผยและสร้างสรรค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชานันท ์ทิพยมนตรี ได้
วจิยัเร่ือง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สังกดัส านักงานเขตพื้นที่ เขต 2”  
ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการ
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ปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่าย
การศึกษาวงัจนัทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 4) การวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ในดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ พบว่า 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในส านกัสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ 
ในการปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นลกัษณะ 
ของงานที่ปฏิบตัิ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมพนัธ์กนัในทางบวก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารไดเ้ปิดโอกาสให้ครูไดป้ฏิบตัิงานตามวุฒิ หรือความถนัด ความสนใจ และความตอ้งการ
เพือ่ให้เกิดผลดีแก่ส านักเรียน ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในความสามารถ และศกัยภาพของครู โดยการ
มอบความไวว้างใจในการปฏิบติังานต่าง ๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชานันท ์ทิพยมนตรี ไดว้ิจยั
เร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี เขต 2”  
ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่าย
การศึกษาวงัจนัทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 5) การวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความรับผิดชอบ พบว่า ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารในส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จังหวดันครปฐม ด้านความ
รับผดิชอบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมพนัธ์กนัในทางบวก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารใหบุ้คลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมาย หรือปฏิบตัิงานในหนา้ที่ที่
รับผดิชอบไดอ้ยา่งเป็นอิสระในดา้นต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจในการด าเนินงาน
ที่ไดรั้บมอบหมายดว้ยของตนเอง การมีอิสระดงักล่าวท าใหบุ้คลากรสามารถทุ่มเทก าลงัแรงใจในการ
ปฏิบติังานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ความรู้ ความสามารถ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชานันท ์ทิพยมนตรี 
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ไดว้จิยัเร่ือง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ เขต 2”  
ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษาวงัจนัทร์ สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายการศึกษา
วงัจนัทร์ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 6) การวเิคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านัก 
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในส านักสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมพนัธ์
กนัในทางบวก อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารให้ครูไดมี้การพฒันาศกัยภาพอยูเ่สมอ และสนับสนุนให้
โอกาสไดเ้ล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้นรวมทั้งใหโ้อกาสไดรั้บการอบรมดูงานศึกษาต่อ เพือ่หาความรู้
เพิม่เติมและไดว้ฒิุที่สูงขึ้นไป สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยงยทุธ เกษสาคร ไดก้ล่าวว่า ความกา้วหน้า 
(Advancement) หมายถึง เม่ืองานประสบความส าเร็จ ก็ไดรั้บการตอบสนองในเร่ืองของการไดรั้บ
เล่ือนขึ้น เล่ือนต าแหน่งใหสู้งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพิม่เติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 
และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มาลา ทดัมาลี ไดว้จิยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชอ้  านาจของ
ผูบ้ริหารกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโรงเรียนศรีหฤทยั จงัหวดัปราจีนบุรี”  ผลการวิจยัพบว่า 1) การ
ใชอ้  านาจของผูบ้ริหารโรงเรียนศรีหฤทยั จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกัน
อยา่งมีนัยทางสถิติ 2) แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูปฏิบตัิการสอน โรงเรียนศรีหฤทยั จงัหวดั
จนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกนัอยา่งมีนัยทางสถิติ 3) การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารทั้ง
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูปฏิบติัการสอน
อยา่งมีนยัทางสถิติในระดบัค่อนขา้งสูง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  
ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกธรรม จงัหวดันครปฐม” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม 
ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีคะแนน
เฉล่ีย อยูร่ะดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยของทุกดา้น ดงันั้น ในการมอบหมายงานผูบ้ริหารจะตอ้ง
มอบหมายงานใหบุ้คลากรตามความเหมาะสม และตอ้งคิดวา่บุคลากรทุกคนควรมีการพฒันาตนเอง
ถา้มีความตั้งใจจริง ผูบ้ริหารควรมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในส านักสถานศึกษาไดพ้ฒันา
ตนเองโดยการส่งเขา้รับการอบรม ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพือ่ใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบตัิงาน  
 2) แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดั
นครปฐม ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน มีคะแนนเฉล่ีย อยูร่ะดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยของทุกดา้น ดงันั้นเพื่อเป็นการ
บ ารุงรักษาบุคลากร เพราะอาจจะก่อใหเ้กิดผลดีและผลเสียต่อการบริหารงานของส านักสถานศึกษาได ้
ผูบ้ริหารจึงควรพจิารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยมีหลกัเกณฑแ์ละมีความยติุธรรม เพราะการเล่ือนขั้น
เงินเดือนยอ่มเป็นแรงจูงใจ ท าให้ครูมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานที่ดี นอกจากน้ีควรส่งเสริม
และสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนในส านักสถานศึกษาไดมี้โอกาสเพิ่มพูนความรู้ความช านาญในการ
ท างาน เช่น การสนบัสนุนใหค้รูเขา้รับการอบรม การน าคณะครูไปศึกษาดูงานเพือ่พฒันางานในหนา้ที่ 
และความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากการวิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  
ส านักสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม” พบว่า ผูว้ิจยัมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่น่า 
สนใจน ามาท าวจิยัอีกหลายประเด็น แต่งานวจิยัเล่มน้ีไม่อาจน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะ
เพือ่การวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1) ควรศึกษา เร่ือง “รูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม”  
 2) ควรศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่ท  าให้เกิดภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงานของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม” 
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 3) ควรศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงานของครู ส านกัสถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม” 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  
 ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม  จังหวัดนครปฐม 

……………………………. 
 
ค าช้ีแจง        

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ ๑) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส านักสถานศึกษา 
พระปริยตัิธรรมแผนกธรรมจงัหวดันครปฐม ๒) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านัก
สถานศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม จงัหวดันครปฐม  และ ๓) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส านักเรียนสถานศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม 
จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาตอบค าถามให้ครบทุกตอนและทุก
ขอ้ค  าถามตามความเป็นจริงมากที่สุด     

ค าตอบของท่านจะได้รับการเก็บไวเ้ป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด
ทั้งส้ิน ผูว้ิจยัจะท าการประมวลผลออกมาเป็นภาพรวม แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ตอน โปรด
ตอบใหค้รบทุกตอน 
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ตอนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง O  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่านตาม

ความเป็นจริง 
        
1.1 อายุ  

 O 15 - 29 ปี               O 30   -  44  ปี              O   45 – 59   ปี        O   60  ปี 

1.2 ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม  

O นกัธรรมตรี         O นกัธรรมโท                O นกัธรรมเอก 
1.3 ระดับการศึกษาแผนกบาลี 

O ไม่มีวฒิุ                 O ป.ธ.  1- 2   -  ป.ธ.  3    O  ป.ธ.  4 – 6        O   ป.ธ. 7 – 9  

 1.4 ระดับการศึกษาทางโลก 

         O ประถมศึกษา     O มธัยมศึกษา            O ปริญญาตรี      O สูงกวา่ปริญญาตรี 
1.5 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันในส านักเรียน 

 O เจา้ส านกัเรียน    O อาจารยใ์หญ่          O  ครูสอน 
1.6 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

 O 1-5 ปี             O   6 -10   ปี             O 11 -15    ปี             O 16 ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรม จังหวัดนครปฐมต่อไปนี้มาก/น้อย เพียงใด 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่อง (     ) หน้าขอ้ความท่ีตรงกบัการมาใชบ้ริการของท่าน

ตาม  ความเป็นจริง 
  

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้บริหาร 
1 ผูบ้ริหารแสดงบทบาทความเป็นผูน้ าอยา่งโดดเด่น      
2 ผูบ้ริหารมีสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้ต้ามยนิดีปฏิบติังาน      
3 ผูบ้ริหารแสดงวสิยัทศัน์      
4 ผูบ้ริหารมีบทบาทการบริหารงานท าใหผู้ร่้วมงานมีความ

จงรักภกัดี 
     

5 ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือถือใหก้บัผูร่้วมงาน      
6 ผูบ้ริหารยดึถือกฎระเบียบในการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด      
7 ผูบ้ริหารมีความซ่ือสตัย ์สุจริต      
8 ผูบ้ริหารมีความรับผชิอบในการท างานไม่เหลวไหล      
9 ผูบ้ริหารมีประพฤติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร      

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจของผู้บริหาร 
10 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานเห็นแก่ประโยชน์ 

ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
     

11 ผูบ้ริหารมีการวางแผนการบริหารงานอยา่งเป็นขั้นตอน      
12 ผู ้บ ริหารมี เทค นิคการ จูงใจให้ผู ้ร่ วมงาน เ ห็นแ ก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
     

13 ผูบ้ริหารอุทิศตนเพือ่ทีมงาน      
14 ผูบ้ริหารมีบทบาทให้ผูร่้วมงานเห็นคุณค่าของผลการ

ปฏิบตัิงาน 
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ข้อที่ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

15 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหเ้กิดการท างานแบบมีส่วนร่วมกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

     

16 มีการบริหารการใชท้รัพยากรอยา่งเป็นระบบและคุม้ค่า      
17 ผูบ้ริหารใชว้ิธีอยา่งหลากหลายใหผู้ร่้วมงานปฏิบติังาน

ตามหนา้ที ่
     

18 มีการก าหนดทางเลือกในการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูร่้วมงาน      
ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญาของผู้บริหาร 

19 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการ
แกปั้ญหา 

     

20 ผู ้บริหารท าให้ผู ้ร่วมงานมีความพึงพอใจและตั้ งใจ
แกปั้ญหาปฏิบติังาน 

     

21 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูผูส้อนมีความกระตือรือร้น      
22 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาของงาน      
23 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการตดัสินใจที่เหมาะสม      
24 ผูบ้ริหารมีสามารถน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้

เป็นอยา่งดี 
     

25 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา 
ของงาน 

     

ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลของผู้บริหาร 
26 ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผูร่้วมงาน      
27 ผูบ้ริหารติดตามดูแลผลงานการปฏิบติังานผูร่้วมงานเป็น

รายบุคคล 
     

28 ผูบ้ริหารติดต่อส่ือสารและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูร่้วมงาน 

     

29 ผูบ้ริหารเอาใจใส่ความตอ้งการและความแตกต่างของ
ผูร่้วมงานแต่ละคน 
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ข้อที่ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

30 ผูบ้ริหารมีความชัดเจนในการท างานเป็นระบบและ
ตรวจสอบได ้

     

31 ผูบ้ริหารมีการจดัระบบองคก์รไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม      
32 ผูบ้ริหารมีการติดตามและประเมินผลตลอดเวลา      

 
ตอนที่ 3 ท่านมีความคดิเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ส านักสถานศึกษา พระปริยัติ

ธรรม แผนกธรรม จังหวัดนครปฐมต่อไปนี้มาก/น้อย เพียงใด 
 

ข้อที่ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู   

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 
 33 การประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน      
34 มีความปลาบปล้ืมใจในความส าเร็จของงาน      
35 มีผลการปฏิบตัิงานปรากฏอยา่งเด่นชดั      
36 ความส าเร็จในการปฏิบัติงานเป็นแรงกระตุ ้นที่จะ

ก่อใหเ้กิดความเตม็ใจในการท างาน 
     

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
37 การไดส้ร้างช่ือเสียงใหก้บัหน่วยงาน      

38 การไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเม่ือปฏิบติังานไดดี้เด่น      
39 การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา      
40 การไดรั้บการแสดงความยนิดีจากผูบ้งัคบับญัชาใน

โอกาสต่าง ๆ 

     

41 การมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป      
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ข้อที่ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู   

ส านักสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
42 การไดป้ฏิบติังานตรงกบัความสนใจ      

43 การไดป้ฏิบตัิงานที่ทา้ทายความสามารถ      
44 การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่ง

เตม็ที่ 
     

45 ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน      
ด้านความรับผิดชอบ 
46 การไดรั้บผดิชอบต่อการปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ท่ี      
47 การไดรั้บมอบหมายปฏิบตัิงานที่เพิม่มากขึ้น      
48 การไดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้งัคบับญัชาเพิม่ 

มากขึ้น 
     

49 การไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานตามความเหมาะสม      
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
50 การไดนิ้ตยภตัตามความเหมาะสมและเป็นธรรม      
51 ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อใน 

ระดบัที่สูงขึ้น 
     

52 การไดป้ฏิบติังานที่เพิม่พนูประสบการณ์จน 

เกิดความช านาญ 
     

53 การไดเ้พิม่พนูความรู้โดยการเขา้ร่วมประชุม 

ฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
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ตอนที่ 4     ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อ 
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ของครู ส านกัสถานศกึษา พระปริยตัิธรรมแผนกธรรม  
จงัหวดันครปฐม  

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การวเิคราะห์ค่าดชันี IOC (Index of Item Objective Congruence) 
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ผลการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพือ่งานวจิยั 
เร่ือง : ภาวะผู้น าของผู้บริหารทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของครู    

ส านักสถานศึกษา พระปริยตัิ   ธรรมแผนกธรรม   จงัหวดันครปฐม 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC


  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่2  คนที่ 3 

การสร้างบารมี 
ขอ้ที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 6 0 +1 +1 3 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 7 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 8 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 9 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
การสร้างแรงบันดาลใจ 
ขอ้ที่ 10 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที 11 0 +1 +1 3 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 12 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 13 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 14 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 15 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 16 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 17 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 18 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
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ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC


  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่2  คนที่ 3 

การกระตุ้นเชาว์ปัญญา 
ขอ้ที่ 19 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที ่20 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 21 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 22 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 23 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 24 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 25 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
ขอ้ที่ 26 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 27 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 28 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 29 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 30 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 31 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 32 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ด้านความส าเร็จในการท างาน 
ขอ้ที่ 33 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 34 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 35 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 36 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ขอ้ที 37 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 38 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 39 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 40 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 41 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
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ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC


  หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่2  คนที่ 3 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ขอ้ที่ 42 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 43 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 44 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 45 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ความรับผิดชอบ 
ขอ้ที่ 46 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 47 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 48 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที่ 49 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

ขอ้ที ่50 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที ่51 0 +1 +1 2 0.67 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที ่52 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้
ขอ้ที ่53 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใชไ้ด ้

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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การหาค่าความเช่ือมั่น  
RELIABILITY ANALYSIS SCALE (ALPHA) 

No 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

a1 233.17 424.420 .547 .972 
a2 233.23 423.013 .622 .972 
a3 233.13 425.223 .577 .972 
a4 233.17 420.626 .712 .971 
a5 233.20 419.545 .692 .972 
a6 233.13 420.809 .634 .972 
a7 233.10 424.990 .519 .972 
a8 233.07 422.478 .628 .972 
a9 233.03 426.585 .515 .972 
b1 233.00 424.000 .571 .972 
b2 233.03 425.275 .579 .972 
b3 232.93 425.789 .583 .972 
b4 233.10 427.334 .474 .972 
b5 233.10 422.507 .626 .972 
b6 232.97 423.620 .679 .972 
b7 233.23 421.151 .705 .972 
b8 233.13 424.120 .631 .972 
b9 233.10 426.714 .445 .972 
c1 233.23 426.944 .340 .973 
c2 233.17 419.730 .624 .972 
c3 233.03 423.689 .656 .972 
c4 233.17 419.523 .688 .972 
c5 233.00 424.690 .615 .972 
c6 233.10 415.610 .772 .971 
c7 233.13 420.947 .695 .972 
d1 233.17 418.075 .685 .972 
d2 233.00 425.103 .594 .972 
d3 232.93 423.444 .704 .972 
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No 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

d4 232.97 423.551 .682 .972 
d5 233.10 423.059 .602 .972 
d6 233.00 424.276 .559 .972 
d7 233.07 421.857 .593 .972 
e1 233.10 424.024 .634 .972 
e2 233.10 423.128 .599 .972 
e3 233.03 419.275 .772 .971 
e4 233.00 423.448 .676 .972 
f1 232.93 422.616 .746 .971 
f2 233.07 415.168 .790 .971 
f3 233.03 422.999 .690 .972 
f4 233.20 422.510 .636 .972 
f5 233.10 420.507 .712 .971 
g1 233.20 418.510 .734 .971 
g2 233.13 423.154 .678 .972 
g3 233.10 421.541 .668 .972 
g4 233.07 418.202 .814 .971 
h1 233.43 412.047 .520 .973 
h2 233.17 417.937 .751 .971 
h3 233.20 417.683 .704 .971 
h4 233.20 415.545 .784 .971 
i1 233.43 411.013 .617 .972 
i2 233.43 412.047 .520 .973 
i3 233.17 417.937 .751 .971 
i4 233.20 417.683 .704 .971 

 
 N of Case   =  30  N of Items  =  53  Alpha        =  .972 
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