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The purposes of this research were 1) to study the Buddhist leadership by 

principles on the Sappurisa - dharmma of administrators in schools under secondary 

educational service area office 19 2) to compare the leadership by the Buddhist 

sevenfold Sappurisa dharmma of schools administrators secondary educational service 

area office area 19,classified by sex, educational, academic standing, school sizes and 

province. The sample consisted of 306 government teacher form schools in the 

secondary educational service area office area 19 in 2016. The rating scale ques-

tionnaire, frequencies, percentages, means, standard deviation, t-test, F-test. If found 

significant difference in statistical will test by multiple comparison according to 

Scheffe’method or Fisher’s Least-Significant Difference (LSD).  

The results of the study were as follows: 

1. The buddhist leadership by principles on the Sappurisa - Dharmma of 

administrators in schools under secondary educational service area office 19. was 

found to be overall and each aspect at a level. 

2. The comparison of government teacher’s opinion with different genders, 

educational, academic standing, school and province, on the Buddhist leadership by 

principles on the Sappurisa - Dharmma of administrators in schools under secondary 

educational service area office 19. Overview of issues and issues were found on no 

difference in statistically significant level at .05. The government teacher’s opinion 

with different school sizes on Overview of issues and issues were found on 

difference in statistically significant level at .01.  
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ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชางและคณาจารยทุก
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ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน ท่ีเสียสละเวลาอันมีคาชวยเติม

เต็มใหวิทยานิพนธนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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พระครูปริยัติกิจวรวัฒน (พระมหาสมนึก สุนฺทโร) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร  

ดร.ดุษฎีวัฒน แกวอินทร ดร.พิทยา แสงสวาง นายไพโรจน พรมสอน เปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 

ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางท่ีถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ี

ถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีอํานวยความสะดวก และให

ความรวมมือชวยเหลือผูวิจัยดวยดีตลอดจนใหขอเสนอแนะและอ่ืนๆ ในการทําวิทยานิพนธ ครั้งนี้ใหมี

ความสมบูรณยิ่งข้ึนคุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแด

บุพการี บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบัน ทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษา

และประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หนา 

3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 19 จําแนกตามจังหวัด และขนาดของโรงเรียน 83 

4.1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 90 

4.2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน 92 

4.3 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 

ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ 93 

4.4 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 

อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ 94 

4.5 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 

อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ 95 

4.6 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 

มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ 96 

4.7 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 

กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ 97 

4.8 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 

ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ 98 

4.9 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 

ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ 99 
 



ซ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.10 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีเพศตางกัน 100 

4.11 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศ

ตางกัน 101 

4.12 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 102 

4.13 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 104 

4.14 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 105 

4.15 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 106 

4.16 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 107 

4.17 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 108 

4.18 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 109 



ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.19 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรู หลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับ 

การศึกษาตางกัน 110 

4.20 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการ 

ศึกษาตางกัน 111 

4.21 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 113 

4.22 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 114 

4.23 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 115 

4.24 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 116 

4.25 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 117 

4.26 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพ รวม

และรายดาน จําแนกตามวิทยฐานะ 118 



ญ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีวิทยฐานะตางกัน 120 

4.28 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญ 

ุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 121 

4.29 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและ

รายขอ ท่ีมีวิทยฐานะตางกัน 123 

4.30 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญ 

ุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 125 

4.31 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ 

ท่ีมีวิทยฐานะตางกัน 128 

4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 10 จําแนกตามวิทย 

ฐานะ 130 

4.33 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญ 

ุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 131 

4.34 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีวิทย

ฐานะตางกัน 133 



ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน ขอท่ี 6 จําแนกตามวิทยฐานะ 135 

4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน ขอท่ี 7 จําแนกตามวิทยฐานะ 136 

4.37 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญ 

ุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 137 

4.38 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมี

วิทยฐานะตางกัน 139 

4.39 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ ขอท่ี 4 จําแนกตามวิทย 

ฐานะ 141 

4.40 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญ 

ุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 142 

4.41 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีวิทยฐานะ 

ตางกัน 144 

4.42 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญ 

ุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 146 
 



ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.43 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีวิทย

ฐานะตางกัน 148 

4.44 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคค 

ลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 150 

4.45 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมี

วิทยฐานะตางกัน 152 

4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 4 จําแนกตามวิทยฐานะ 154 

4.47 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและ 

รายดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 155 

4.48 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีขนาดของโรงเรียนตางกัน 157 

4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 159 

4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง จําแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน 160 
 



ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.51 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 161 

4.52 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 162 

4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 163 

4.54 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญ 

ุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 164 

4.55 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและ

รายขอ ท่ีมีขนาดของโรงเรียนตางกัน 167 

4.56 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ขอท่ี 1 จําแนก

ตามขนาดของโรงเรียน 169 

4.57 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ขอท่ี 2 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน 170 

4.58 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ขอท่ี 8 จําแนกตาม 

ขนาดของโรงเรียน 171 



ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.59 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญ 

ุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 172 

4.60 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ ท่ี

มีขนาดของโรงเรียนตางกัน 175 

4.61 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 1 จําแนกตามขนาด

ของโรงเรียน 177 

4.62 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 5 จําแนกตามขนาด

ของโรงเรียน 178 

4.63 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 6 จําแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน 178 

4.64 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญ 

ุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 179 

4.65 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีขนาด

ของ โรงเรียนตางกัน 181 

4.66 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญ 

ุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 183 



ฒ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.67 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมี

ขนาดของโรงเรียนตางกัน 185 

4.68 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญ 

ุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 186 

4.69 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีขนาด

ของโรงเรียนตางกัน 188 

4.70 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 190 

4.71 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส 

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 2 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 191 

4.72 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 3 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 191 

4.73 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 6 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 192 
 
 
 



ณ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.74 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 7 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 193 

4.75 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญ 

ุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 194 

4.76 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีขนาด

ของโรงเรียนตางกัน 195 

4.77 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ จําแนก

ตามขนาดของโรงเรียน 196 

4.78 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ขอท่ี 1 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 199 

4.79 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ขอท่ี 2 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 200 

4.80 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ขอท่ี 3 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 201 
 



ด 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.81 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ขอท่ี 4 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 202 

4.82 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ขอท่ี 5 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 203 

4.83 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ขอท่ี 6 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 204 

4.84 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ขอท่ี 7 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 205 

4.85 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคค 

ลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 206 

4.86 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมี

ขนาดของโรงเรียนตางกัน 208 

4.87 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยม ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ 

จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 210 
 



ต 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.88 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 1 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 211 

4.89 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 2 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 212 

4.90 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 3 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 213 

4.91 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 4 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 214 

4.92 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

ในระบบการบริหารงานองคการใด ๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐหรือเอกชน กลไกท่ี

สําคัญท่ีจะทําใหดําเนินการไปสูจุดหมายท่ีดีงาม ก็คือ ผูนํา ท้ังนี้เนื่องจากผูนําเปนผูท่ีมีบทบาทในการ

กําหนดนโยบายการบริการ การจัดการรวมถึงความริเริ่ม ในการวางแผน การบริหารกํากับการและ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายขององคกร ผูนําจึงเปนผูท่ีมีอิทธิพล

ท่ีสามารถสงผลกระทบตอความเปนไปขององคกรในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารและงานบุคคล ดังนั้นในทุกองคกรจึงจําตองมีผูนําท่ีดี ท้ังชุมชน หนวยงาน องคกรระดับตาง ๆ 

หรือแมกระท่ังระดับประเทศ จําเปนตองมี “ผูนํา (Leader)” ท่ีจะเปนผูกําหนดทิศทางการดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย (Objective and Goal) ของหนวยงาน หรือองคกร ของตน (พระอุเทน 

ปริมุตฺโต, 2555) จากเหตุการณกอวินาศกรรมเวิลดเทรด สงครามตอสูการกอการราย และความออนแอ 

ทางเศรษฐกิจลวนแสดงใหใหเห็นบทบาทสําคัญของภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล ขาวการลมละลายของ

บริษัทคาพลังงานยักษใหญอยางเอนรอน (Emron) และบริษัทผูใหบริการดานโทรคมนาคมรายใหญ

อยางเวิลดคอม (Worldcom) หรือแมกระท่ังปญหาการเมืองไทยในปจจุบัน ลวนมีสาเหตุจากความ

ลมเหลวของผูนําท่ีขาดจริยธรรม ประกอบกับปจจุบันผูนําองคการยุคใหมตองเผชิญกับปญหาท่ีสลับ 

ซับซอน และหลากหลายภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงมีความยุงยากลําบากใน

การบริหารจัดการและนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว (สัมฤทธ กางเพ็ง, 2557) ใน

ระบบการบริหารงานองคการใด ๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐหรือเอกชน กลไกท่ีสําคัญท่ีจะทําให

ดําเนินการไปสูจุดหมายท่ีดีงาม ก็คือ ผูนํา ท้ังนี้เนื่องจากผูนําเปนผูท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย

การบริการ การจัดการรวมถึงความริเริ่ม ในการวางแผน การบริหารกํากับการและดําเนินการปรับปรุง

แกไขปญหาตาง ๆ ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายขององคกร ผูนําจึงเปนผูท่ีมีอิทธิพลท่ีสามารถสงผล

กระทบตอความเปนไปขององคกรในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานท่ีเก่ียวของกับการบริหารและงาน

บุคคล ดังนั้นในทุกองคกรจึงจําตองมีผูนําท่ีดี ท้ังชุมชน หนวยงาน องคกรระดับตาง ๆ หรือแมกระท่ัง

ระดับประเทศ จําเปนตองมี “ผูนํา (Leader)” ท่ีจะเปนผูกําหนดทิศทางการดําเนินการตามวัตถุประสงค 

และเปาหมาย (Objective and Goal) ของหนวยงาน หรือองคกรของตน (พระอุเทน ปริมุตฺโต, 

2555) ภาวะผูนํา 3 (Leadership) ถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งและมีสวนตอความสําเร็จหรือ

ความลม เหลวหากองคกรใดมีผูนํา (Leader) หรือผูบริหารท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ความรูความสามารถ

ประสบ การณ ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ องคกรหรือหนวยงานนั้น ก็จะสามารถแขงขันกับผูอ่ืนและประสบ



2 

ความ สําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวไดเปนอยางดี ในสถานการณปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับ

ความทาทายในการท่ีจะดํารงอยู ในโลกทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน 

(Globalization) ความอยูรอดของประเทศชาตินั้นตองอาศัยองคประกอบท่ีหลากหลาย และไม

สามารถท่ีจะแบงมอบหรือระบุใหใครคนใดคนหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรับผิดชอบ ท่ีผาน

มามีเหตุการณหลายอยางท่ีเกิด ข้ึนและทําใหคนไทยไดเรียนรู มีประสบการณ และเกิดความตระหนัก 

แลววา “ภาวะผูนํา (Leadership) คุณธรรมและจริยธรรม (Virtue and Ethics)” มีความจําเปนและมี

ความสําคัญมากเพียงใดตอการบริหารและการพัฒนาชาติบานเมือง “วิกฤตผูนํา” และ “วิกฤตคุณธรรม

และจริยธรรม” กอใหเกิด “วิกฤตศรัทธา” ท่ีมีตอผูนํากลุมตาง ๆ และผูนําของชาติและสง ผลใหเกิด

ความขัดแยงและเหตุการณรุนแรงตาง ๆ มากมาย ขยายผลลุกลามไปเปนวงกวาง และนําไป สูความ

แตกแยกในสังคมอยางรุนแรงอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน เง่ือนไขความขัดแยงไมลงรอยของคนในชาติ

กลายเปนเง่ือนไขท่ีทําใหการขับเคลื่อนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเกิดภาวะชะงักงันไมมีทางออก

และกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงตอประเทศชาติเปนสวนรวม จึงเปนเรื่องจําเปนท่ีตอง

พิจารณาและศึกษาทําความเขาใจอยางจริงจังเพ่ือใหเห็นวา ภาวะผูนําคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผูบริหาร ควรเปนเชนไร จึงจะนํามาซ่ึงความยอมรับนับถือ เลื่อมใส ศรัทธาและใหความรวมมือของคน

ในหนวยงาน (พล.อ.ท.พิทยา แสงแกว, 2559) องคประกอบท่ีสําคัญของผูนํา คือจรรยาบรรณของผูนํา 

หรือของผูปกครองในฝูงโคแตละฝูง ยอมมีโคท่ีเปนผูนําและฝูงโคนั้นยอมเดินตามโคหัวหนานั้นฉันใด ใน

หมูมนุษยยอมตองมีหัวหนาเปนผูนําหมูคณะและหมูคณะนั้นยอมดําเนินตามผูนําของตนฉันนั้น ผูนําใน

หมูมนุษยเราเรียกกันวานักปกครอง จะเปนนักปกครองระดับใดก็ตามถือวามีหนาท่ีเปนผูนําสังคมใน

ระดับของตนท้ังสิ้น และจัดวาเปนผูมีอํานาจสูงสุดในสังคมนั้น ๆ อาจนําสังคมของตนใหเจริญกาวหนา

โดยไมหยุดยั้งก็ได อาจนําสังคมของตนใหถึงความวิบัติลมจมไดท้ังนี้อยูท่ีมโนธรรมสํานึกความรับผิดชอบ

ตอสวนรวมไปถึงนโยบายและวิธีการ ท่ีผูนํามาปกครองหรือบริหารหมูคณะของตน (พระบุญเรือง ฐิตธัม

โม,2549) ภาวะผูนําท่ีดีและมีประสิทธิ ภาพประเมินไดจากการเปลี่ยนแปลง ท่ีทําใหบุคคลมีการ

ปรับตัว และพรอมท่ีจะทํางานไปรวมกันเพ่ือความเจริญกาวหนาดวยกัน สวนการบริหารจะเก่ียวของไป

ในทางการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายขององคการตามแผน และใชกฎระเบียบ จัดการใหคงอยูใน

สภาพท่ีสมดุล (ประยุทธ ปยุตโต, 2540)  

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบ

การบริหารราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และงานของรัฐอยางอ่ืน ให

เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันใน

การปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะและการใชจายเงิน

งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนา เจาหนาท่ีของ
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รัฐใหมีความซ่ือสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม

เลือกปฏิบัต ิและปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  

รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ให

เปนไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจ 

หรือกระทําการโดยมิชอบท่ีเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระบวนการแตงตั้ง

หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ีของรัฐรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให

หนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน 

นั้น ๆ ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว (รัฐธรรมนูญ 2560 ก, หนา 19)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการใน

การจัดการศึกษาไวใน มาตรา 6 วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในมาตรา 23 วา

“การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน

ความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ

ระดับของการศึกษา” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 ก, หนา 5, 14) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 84 “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง

ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสมอภาคและเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยัน 

หม่ันเพียร ดูแลเอาใจใส รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยา 

บรรณวิชาชีพอยางเครงครัด” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 ก, หนา 31) ประกาศคณะกรรมการคุรุ

สภา พ.ศ. 2556 “หมวด 2 ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา สาระความรูและสมรรถนะของผู

ประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู “ตองมีการพัฒนาวิชาชีพความเปนผูนํา

ทางวิชาการ การบริหารสถานศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู กิจการและ

กิจกรรมนักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ” (ประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภา, 2556 ก, หนา 47) หากเราพิจารณาจากสภาพความเปนจริงในปจจุบันนั้น  

ก็จะพบวาผูนําขององคกรตาง ๆ กําลังเผชิญหนากับความทาทายของการเปลี่ยนแปลงบริบทสภาพ

สิ่งแวดลอมท่ีเต็มไปดวยความซับซอน รุนแรง และมีพลวัตสูง อันเกิดจากอิทธิพลของกระแสโลกา 

ภิวัตน มีผลทําใหศักยภาพในการแขงขันขององคการตาง ๆ สูงข้ึนตามลําดับ การท่ีองคการจะสามารถ

อยูรอดปลอดภัยภายใตสภาวการณดังกลาวยอมข้ึนอยูกับการตัดสินใจท่ีถูกตอง มีความสมเหตุสมผล 

รอบคอบและทันตอสถานการณของผูบริหารในฐานะท่ีเปนผูนําขององคกร ในสังคมไทยปจจุบันจะ

เห็นวา ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ การดําเนินชีวิตของ

คนไทยและวัฒนธรรมตาง ๆ ไดรับอิทธิพลหลอหลอมดวยหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ซ่ึง 

ไดฝงอยูในความคิดหรือชีวิตจิตใจของคนไทยเปนเวลานาน สามารถสังเกตไดจากผลสะทอนท่ีปรากฏ
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ออกมาในดานตาง ๆ เชนวิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอของชาวไทยตลอดจนถึงวัฒนธรรม

ประเพณีตาง ๆ ลักษณะดังกลาวซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยการนํา 

มาปฏิบัติดัดแปลงใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิต (สุทธิพงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์, 2539) การนํา

หลักธรรมมาใชกับการแกปญหาของสังคมถือเปนสิ่งสําคัญในสังคมไทยปจจุบัน ในสังคมทุก ๆ สังคม

ยอมมีผูนํา ซ่ึงเปนผูมีความรูและความสามารถในการนําสมาชิกไปสูเปาหมายท่ีไดวางเอาไวรวมกัน 

สังคมไทยก็เชนเดียวกัน ยอมมีผูนําท่ีมีภาวะผูนําเชิงพุทธ หมายถึง ผูท่ีมีความรอบรู รอบคอบ มี

วิสัยทัศน มีความรู ความสามารถรับผิดชอบในการทํางาน มีทักษะดานความสัมพันธ ระวางบุคคล 

มองผูใตบังคับบัญชาในแงดี มีความยุติธรรม มีหัวใจพระพรหม รูรักสามัคคี มีความเสียสละ ไมมี มา

นะทิฏฐิ ปราศจากอคติ ซ่ึงคุณธรรมตาง ๆ เหลานี้จะตองมีอยูในตัวของผูนําท่ีจะทําใหเกิดประโยชน

และประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานดวยการบริหารตน การบริหารคน และการบริหารงานในองคกร 

ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาถือวาการท่ีจะเปนผูนําท่ีมีภาวะผูนําเชิงพุทธท่ีดีนั้น ตองมีคุณสมบัติ

ตามหลักพุทธธรรม ผูนําท่ีมีภาวะผูนาเชิงพุทธท่ีจะนําบุคคลอ่ืนนั้น ตามรอยพระพุทธศาสนาถือวาเปน

ผูท่ีมีความสําคัญมาก ยิ่งองคกรมีขนาดใหญเทาใด ความสําคัญของผูนําท่ีมีภาวะผูนาเชิงพุทธ ท่ีมีตอ

สมาชิกในองคกร ก็ยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึน องคกรใดไดผูนําท่ีมีภาวะผูนําเชิงพุทธท่ีดี องคกรนั้นก็จะ

ดีไปดวย ในทางตรงกันขามองคกรใดไดผูนําท่ีไมมีภาวะผูนําเชิงพุทธ องคกรนั้นก็ตองประสบกับความ

ยากลําบากในการบริหารงานขององคกรนั้น ๆ ดวยเหตุผลดังกลาวองคการตาง ๆ จึงตองการผูนําท่ี

เปนบุคคลท่ีมีความรอบรูงาน รูจุดมุงหมายหมายของงาน มีความเขาใจตนเอง รูจักความพอดี รูจัก

บริหารเวลา มีมนุษยสัมพันธ และเขากับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี เพ่ือท่ีจะสามารถนําพาองคการ

พัฒนากาวหนา ไปไดอยางยั่งยืนและม่ันคง ทามกลางสภาพของการแขงขันท่ีรุนแรงเฉกเชนในปจจุบัน 

ภาวะผูนําเชิงพุทธ จึงเปนคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผูนําท่ีไมตกเทรนดและสามารถตอบสนองตอ

ความตองการขององคการในปจจุบันไดเปนอยางดียิ่ง (สุรศักดิ์ ชะมารัมย, 2558, หนา 4)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ก็เปนองคทางการศึกษาขนาดใหญ และ

มีผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 คือจังหวัด

เลยและจังหวัดหนองบัวลําภ ูจําเปนตองมีผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ท่ีมีความรอบรู รอบคอบ มี

วิสัยทัศน มีความรู ความสามารถรับผิดชอบในการทํางาน มีทักษะดานความสัมพันธ ระวางบุคคล 

มองผูใตบังคับบัญชาในแงดี มีความยุติธรรม มีหัวใจพระพรหม รูรักสามัคคี มีความเสียสละ ไมมี มา

นะทิฏฐ ิปราศจากอคติ เพ่ือใหการบริหารงานในโรงเรียนเกิดประโยชนสูงสุด และนําพาองคการพัฒนา 

กาวหนา ไปไดอยางยั่งยืนและม่ันคง พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2540) กลาววา ผูบริหาร

โรงเรียนท่ีดีจะตองเปนผูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับทุกคนคือจะตองเปนผูท่ีสามารถครอง

ตน คือ สามารถประพฤติตนตามหลักพุทธธรรมใหเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน สามารถครองคน คือ 

ครองจิตใจของคนใหสามารถปฏิบัติงานดวยความพอใจ เต็มใจ มิใชมาจากการบังคับบัญชาตาม

บทบาทหนาท่ีแตเพียงอยางเดียวเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย 
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ภาวะผูนําท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัฒน จะเปนแบบอยางการเปนผูนําท่ีดีตามหลักพุทธธรรม ผูนําท่ี

ดีนั้นจะตองยึดหลัก "ธรรม" เชน พรหมวิหาร 4 ธรรมาธิปไตย พละ 4 และสัปปุริสธรรม 7 เปนตน 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาขางตน ผูวิจัยอยูในแวดวงการศึกษาจึงมีความ

สนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเรื่องเก่ียวกับการศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รวมกัน 2 จังหวัด คือ

จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลําภ ูผูทําวิจัยจึงมองเห็นถึงปญหาเก่ียวกับการบริหารงานสถานศึกษา 

จึงไดริเริ่มเรื่องการศึกษาภาวะผูนําตามหลักของพุทธธรรม โดยใชหลักสัปุริสธรรม คือ 1) ธัมมัญุตา 

รูหลักการ รูหลักความจริง 2) อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 3) อัตตัญุตา รูจักตน 4) มัตตัญุตา 

รูจักประมาณ 5) กาลัญุตา รูจักเวลา 6) ปริสัญุตา รูจักชุมชน 7) ปุคคลัญุตา ผูรูจักบุคคล เพ่ือ

เปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของสถานศึกษาในการบริหารงานและการควบคุมผูอยูใตบังคับ

บัญชาของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการบริหารงานดานการศึกษาสืบตอไป 

 

1.2. วัตถุประสงคการวิจัย  

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 

วิทยฐานะ ขนาดของโรงเรียน และจังหวัด 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของตัวแปรท่ีศึกษา ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการ

วิจัยได ดังนี้ 

1.3.1 ขาราชการครูท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรม ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแตกตางกัน 

1.3.2 ขาราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแตกตางกัน 

1.3.3 ขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแตกตางกัน 

1.3.4 ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดของโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็น

ตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสปัุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแตกตางกัน 
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1.3.5 ขาราชการครูท่ีอยูในจังหวัดตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแตกตางกัน 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซ่ึง เพศ ระดับการศึกษา วิทย

ฐานะ ขนาดของโรงเรียนและจังหวัด เปนตัวแปรตน และภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปนตัวแปรตาม 

ซ่ึงผูวิจัยเนนศึกษาตามหลักสัปุริสธรรม โดยเขียนเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1.1  

 

 ตัวแปรตน ตัวแปรตาม  

 (Independent Variable)  (Dependent Variable)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
 

เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

ระดับการศึกษา 

1. ปริญญาตรี  

2. สูงกวาปริญญาตรี 

วิทยฐานะ 

1. ไมมีวิทยฐานะ  

2. ชํานาญการ 

3. ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 

ขนาดของโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนขนาดกลาง 

3. โรงเรียนขนาดใหญและขนาด 

    ใหญพิเศษ 

จังหวัด 

1. เลย  

2. หนองบัวลําภ ู

 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (พระธรรมปฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต). (2540). ภาวะผูนํา. กรุงเทพ- 

มหานคร : ธรรมสภา.)  
 

1. ดานธัมมัญุตา (รูหลักการ รูหลักความจริง) 

2. ดานอัตถัญุตา (รูจักผล รูจุดหมาย) 

3. ดานอัตตัญุตา (รูจักตน)  

4. ดานมัตตัญุตา (รูจักประมาณ) 

5. ดานกาลัญุตา (รูจักเวลา) 

6. ดานปริสัญุตา (รูจักชุมชน) 

7. ดานปุคคลัญุตา (รูจักบุคคล) 
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แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว 3 ดาน ดังนี้ 

1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยผูวิจัยเนนศึกษาตามหลักสัปุริส

ธรรม (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2540, ภาวะผูนํา, กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา) คือ  

 1. ธัมมัญุตา (รูหลักการ รูหลักความจริง)  

 2. อัตถัญุตา (รูจักผล รูจุดหมาย)  

 3. อัตตัญุตา (รูจักตน)  

 4. มัตตัญุตา (ประมาณ)  

 5. กาลัญุตา (รูจักเวลา)  

 6. ปริสัญุตา (รูจักชุมชน)  

 7. ปุคคลัญุตา (รูจักบุคคล)  

1.5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.6.2.1 ประชากร (Population)  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในปการศึกษา 2559 จํานวน 2,052 คน 

 1.6.2.2 กลุมตัวอยาง (Sample)  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในปการศึกษา 2559 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) โดยใช

ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 1979 (อางใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544, หนา 119) ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 306 คน 

1.5.3 ขอบเขตดานตัวแปร 

 1.5.3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม มีดังนี้  

 1) เพศ แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

   (1) ชาย 

   (2) หญิง 

 2) ระดับการศึกษา แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
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   (1) ปริญญาตร ี   

   (2) สูงกวาปริญญาตร ี  

 3) วิทยฐานะ แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  (1) ไมมีวิทยฐานะ  

   (2) ชํานาญการ 

   (3) ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 

 4) ขนาดของโรงเรียนแบงออกเปน 3 ขนาด ดังนี้ 

   (1) โรงเรียนขนาดเล็ก 

   (2) โรงเรียนขนาดกลาง 

   (3) โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ 

 5) จังหวัด แบงออกเปน 2 จังหวัด ดังนี้ 

   (1) เลย  

   (2) หนองบัวลําภู 

 1.5.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปุริสธรรม ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยผูวิจัย

เนนศึกษาตามหลักสัปุริสธรรม คือ 

 1) ธัมมัญุตา  รูหลักการ รูหลักความจริง 

 2)  อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 

 3)  อัตตัญุตา รูจักตน 

 4)  มัตตัญุตา  รูจักประมาณ 

 5)  กาลัญุตา  รูจักเวลา 

 6)  ปริสัญุตา  รูจักชุมชน 

 7)  ปุคคลัญุตา  รูจักบุคคล 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ทําใหทราบถึงระดับระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.6.2 ทําใหทราบความแตกแตงภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
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1.6.3 ผลท่ีไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 และจังหวัดอ่ืน ๆ ตอไป 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

ผูนํา (Leader) หมายถึง บุคคลใดก็ตามท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน มีความสามารถ มีทักษะ 

ท้ังศาสตรและศิลป ท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานหรือองคกรในกลุม มีบทบาทในการนํากลุมไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายในการทํางาน 

ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง การใชอิทธิพลและการใชอํานาจหนาท่ีโดยบุคคล

เหนือผูอ่ืนโดยใชศักยภาพท้ังทางดานศาสตรและศิลป ของตนนั้น นําพาและจูงใจผูรวมงานนั้นปฏิบัติ

ภารกิจ เพ่ือนํากลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกันขององคการ 

การบริหารเชิงพุทธ (Buddhist Ways Management) หมายถึง กระบวนการดําเนิน 

งานตามหนาท่ีทางการบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรอยางเปนผูรู ผูตื่น ผู

เบิกบาน โดยการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการในหนวยงาน 

ในสถานศึกษา เพ่ือใหกระบวนการทางการบริหารเกิดประโยชนตอหนวยงาน หรือสถานศึกษาสูงสุด 

ภาวะผูนําเชิงพุทธ (Buddhist Leadership) หมายถึง มีความรอบรูรอบคอบ และ

ประกอบไปดวยการเปนผูมีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถมีความรับผิดชอบ ในการทํางานและมี

ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผูใตบังคับบัญชา นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการ

บริหารองคการ หรือหนวยงาน มีการวางแผนในการบริหารตน การบริหารคน และการบริหารงาน โดย

ใหความสําคัญ ผูตาม สถานการณ ภารกิจ หลักการวิธีการ และเปาหมาย 

หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษเปนธรรมท่ี

เหมาะสมอยางยิ่ง ตอการเปนผูนําโดยเฉพาะผูท่ีเปนหัวหนาคน หรือผูบริหารท่ีจะตองเปนผูรูจักเหตุผล 

รูจักตัวเองและผูอ่ืน รูจักกาลเทศะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรูจักนิสัยความตองการความสามารถของ

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือจะไดเลือกใชคนใหถูกตองและเหมาะสม 

สัตบุรุษ หมายถึง คนท่ีมีคุณธรรม นานับถือ คนท่ีเปน 3สัมมาทิฐิ คนท่ีประพฤติธรรมเปน

ปกต ิท่ีประกอบดวย3สัปปุริสธรรม 7 ประการ 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม หมายถึง ความเปนผูนําของผูบริหารท่ีนําเอา

หลักการ ท้ัง 7 ขอ มาใชในการบริหารการจัดการ ภายในหนวยงานของตน เพ่ือนําพาองคการ ไปสู

เปาหมายท่ีตั้งไว ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากสูงสุด   
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ธัมมัญุตา (รูหลักการ รูหลักความจริง) หมายถึง เปนผูบริหาสถานศึกษาท่ีรูหลักยึด

หลักการในการบริหารอยางเปนข้ันตอน จัดทํานโยบายสอดคลองกับการบริหารงานรับฟงความคิดเห็น

ตลอดจน ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครูแสดงภาวะผูนํา ตอเพ่ือนรวมงานดวยความเอ้ือเฟอ 

สนใจไตถามทุกขสุข และใชหลักกัลยาณมิตรเปนแบบอยางท่ีดีของครูและนักเรียน 

อัตถัญุตา (รูจักผล รูจุดหมาย) หมายถึง เปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีรูจุดหมาย รู

เปาหมาย รูจักผลท่ีจะเกิดข้ึนอยางชัดเจน แลวมุงสูจุดหมาย เปาหมายนั้น จะตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน

กวางไกล หรือปรัชญา พันธะกิจเปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา จัดใหมีการรวมมือกับผูปกครอง 

วัดและชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนและชุมชน รูความมุงหมาย หรือเปาหมายของหลักการท่ีตนปฏิบัติ 

เขาใจวัตถุประสงคองคกร วาจะไปทางไหน เพ่ือประโยชนอะไร เพ่ือใหสามารถดําเนินการไปไดอยาง

ถูกตองตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางสูงสุด  

อัตตัญุตา (รูจักตน) หมายถึง เปนผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีคุณธรรมเปนผูท่ี รูจักตนเอง

อยูเสมอวาเปนผูนําวิสัยทัศน สามารถใชแรงจูงใจ กระจายวิสัยทัศนไปยังบุคคลตาง ๆ ได มีจิตใจโอบ

ออมอารี เสียสละ มีความรับผิดชอบสูงและมีคุณธรรม แคไหน เพียงไร แลวตองประพฤติตนเปนแบบ 

อยางท่ีดีแกครูและนักเรียน มีความสุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ ในสถานการณตาง ๆ เปนผูนําแหง

การเปลี่ยนแปลงใหสมกับภาวะนั้น ๆ และรูท่ีจะแกไขปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนตอไปยอมทําใหผูนํานั้นสามารถ 

นําพาครู และนักเรียน หมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความสงบสุข และเจริญกาวหนาตอไป  

มัตตัญุตา (รูจักประมาณ) หมายถึง เปนผูบริหารสถานศึกษา ท่ีรูจักประมาณ รูจักความ

พอดี สามารถวางตนวางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารงานปรับเปลี่ยนแผน การดําเนินงานตาม

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม จัดวางระบบการเงิน การบัญชี และพัสดุ ใหเปนระเบียบแบบ

แผน บริหารงบประมาณได อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในการท่ีจะบริหารงานทุกอยางใหลุลวงไปดวยดีตามเปาหมายท่ีวางไวเกิดประโยชนสูงสุดกับ

สถานศึกษา  

กาลัญุตา (รูจักเวลา) หมายถึง เปนผูบริหารสถานศึกษาท่ี รูจักเวลาท่ีเหมาะสม ในการ

ทํากิจการทุกอยางอยางถูกตอง รูจักบริหารเวลาใหเหมาะสม รูจักคุณคาของเวลา รูจักการวางแผนการ

ใชเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางถูกตอง เอาใจใสติดตาม

การทํางานทุกระยะ อุทิศเวลาใหกับราชการ แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได ทันตอเหตุการณและเวลา เพ่ือให

งานสําเร็จเรียบรอย สามารถนําพาครูและนักเรียน สังคม ไปสูความสงบสุขและกาวหนาตามความ

เหมาะสมแหงเวลาอันควร 

ปริสัญุตา (รูจักชุมชน) หมายถึง เปนผูบริหารสถานศึกษาท่ี รูจักชุมชนรูสังคม มีมนุษย

สัมพันธ เปนนักประสานงานท่ีดีกับทุกคน ทุกองคกร และทุกภาคสวนอยางถูกตองในทุก ๆ ดาน ท้ัง

ดานกฎเกณฑ ประเพณี วัฒนธรรม นําภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถ่ินมาใช สนับสนุนการอนุรักษ
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วัฒนธรรมของทองถ่ิน เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานตามแผนงานไดอยางถูกตองสอดคลองตามสังคมนั้น ๆ อีกท้ังสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ให

ถูกตองตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางทันโลกทันเหตุการณ เพ่ือนําพาครูและนักเรียน ชุมชน 

รวมถึงสังคมไปสูความเจริญกาวหนาตอไป 

ปุคคลัญุตา (รูจักบุคคล) หมายถึง เปนผูบริหารสถานศึกษา ท่ีรูจักบุคคล สามารถบรรจุ

แตงตั้งหรือจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน ประเภทของบุคคลท่ีจะตองเก่ียวของดวยโดยเฉพาะผูรวม 

งาน สามารถปฏิบัติงานและดําเนินการไปดวยกัน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตอเขาอยางถูกตองเหมาะสม

และไดผล ตลอดจนสามารถเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย สงเสริม

ขวัญกําลังใจบุคลากร ท้ังในดานสวนตัวและการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหเกิดประโยชนและความกาวหนา

ท้ังแกผูปฏิบัติงาน หมูคณะและองคกรตามเปาหมายท่ีไดวางไว ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะตองรูจัก

เลือกบุคคลผูเปนคนดี ผูเปนบัณฑิต เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครูและนักเรียน สังคม เพราะ

การเลือกคบคนไมดี หรือคนพาล ยอมนํามาซ่ึงความหายนะแกตนเอง หมูคณะและสังคม  

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ขาราชการครู หมายถึง ตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19  

เพศ หมายถึง ขาราชการครูเพศชายและขาราชการครูเพศหญิง ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของขาราชการครู แบงออกเปน 2 

ระดับ คือปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19  

วิทยฐานะ หมายถึง ตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 

4 วิทยฐานะ ไดแก ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชียวชาญพิเศษ  

ขนาดของโรงเรียน หมายถึง เกณฑการแบงขนาดของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนท่ีมีนักเรียนต่ํากวา 500 คน)  

โรงเรียนขนาดกลาง (โรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต 500-1,499 คน)  

โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ (โรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต 1,500 คนข้ึนไป)  

จังหวัด หมายถึง จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต19 ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงาวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา 

 2.1.1 ความหมายของผูนํา 

 2.1.2 ความหมายของภาวะผูนํา 

 2.1.3 ประเภทของผูนําและภาวะผูนํา 

 2.1.4 ลักษณะและคุณสมบัติของภาวะผูนํา 

 2.1.5 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา 

 2.1.6 ทฤษฎเีก่ียวกับภาวะผูนํา 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารเชิงพุทธและภาวะผูนําเชิงพุทธ 

 2.2.1  แนวคิดการบริหารเชิงพุทธ 

 2.2.2  แนวคิดภาวะผูนําเชิงพุทธ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.3.1 ความหมายของหลักสัปปุริสธรรม 

 2.3.2 ความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรม  

 2.3.3 ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม  

 2.3.4 หลักสัปปุริสธรรมกับการบริหารสถานศึกษา 

 2.3.5 บทบาทของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.4.1 งานวิจัยเก่ียวของกับภาวะผูนําเชิงพุทธ 

 2.4.2 งานวิจัยเก่ียวของกับหลักปุริสธรรม  

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา 

2.1.1 ความหมายของผูนํา (Leader)  

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํา พบวามีนักวิชาการหลายทานไดนําเสนอ

ไว ดังนี ้ 
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ความหมายของผูนํา 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550, หนา 6) ไดกลาวถึงผูนําวา ผูนําในทางพระ 

พุทธศาสนานั้น ผูนําสูงสุดในสมัยพุทธกาล ก็คือพระศาสดา อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงนํา

หมู ชื่อวาพระศาสดา เหมือนบุคคลผูนําเกวียน ยอมนําหมูเกวียนขามท่ีกันดาร ขาม คือขามข้ึน ขาม

ออกขามพนท่ีกันดาร เพราะโจรท่ีกันดาร เพราะสัตวราย ท่ีกันดาร เพราะอดอยากท่ีกันดาร เพราะ

ขาดน้ําไดแก ใหถึงถ่ินท่ีปลอดภัย ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูนํา เปนผูนําโดยวิเศษ เปนผู

ตามแนะนํา ทรงใหรูจักประโยชน ใหพินิจพิจารณา ใหเพงประโยชน ทรงใหเลื่อมใสได เพราะเหตุนั้น

พระผูมีพระภาคเจา จึงชื่อวา ผูทรงนําหมู เพราะวาพระผูมีพระภาคนั้นทรงมีพระนามวา "นายโก" 

และ "วินายโก" ไวพจนอยางหนึ่งท่ีเรียกพระพุทธเจา ก็คือ นายก ซ่ึงแปลวา ผูนํา 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 26) ไดใหความหมายของผูนําไว

วา ผูนํา คือ ผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไว มีศิลปะ 

มีอิทธิพลตอกลุมชน เพ่ือใหพวกเขามีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลาย

คนมีบทบาทเปนผูนํากันอยูแลว เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัด และแมกระท่ังหัวหนา

ครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา 

บุญชวย ศิริเกษ (2540, หนา 186) ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับความหมายของผูนํา คือ บุคคล

ใดก็ตามท่ีสามารถใชอิทธิพลโนมนาวใหบุคคลอ่ืนยอมตามไดในทุกกรณีไมวาจะเปนทางความคิดหรือ

การปฏิบัต ิผูนําจึงอาจมีตําแหนงเปนผูบริหารหรือไมเปนก็ได 

พ.ท.หญิงศิริพร พูนชัย (2556) ใหความหมายวา ผูนํามีบทบาทหนาท่ีแบงออกได4 อยาง 

ดังนี้  

1. เปนศิลปะในการทําใหผูอ่ืนยอมตาม ทําใหผูอ่ืนเกิดความประทับใจเชื่อฟงภักดีและเกิด

ความรวมมือ  

2. เปนการใชอิทธิพลทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดความรวมมือไปสูจุดหมาย  

3. เปนรูปแบบของการชักจูงใหยอมทําตามโดยสมัครใจหรือสรางแรงบันดาลใจใหยอมรับ  

4. เปนผลของการมีปฏิสัมพันธมีการกระตุนซ่ึงกันและกัน เพ่ือไปสูอุดมการณเดียวกันดวย

ความสมัครใจ ซ่ึงความเปนผูนําเปนความสามารถของบุคคลท่ีทําใหผูอ่ืนยอมทําตามดวยความสมัคร

ใจ เพ่ือไปสูจุดมุงหมายรวมกัน 

พลาโต (Plato) (1973, หนา 134) ใหความหมายวา ผูนําเปนบุคคลซ่ึงใชอิทธิพลไดมาก

ในการควบคุม และกระทําการท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ผูไดรับ

อํานาจจากความม่ันคง สถานภาพดานครอบครัว ชั้นวรรณะ ระบบหรือความมีสติปญญา 

อาร. บี. (Cattell R.B.) (1951, pp. 161-184) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลใดบุคคล

หนึ่ง ท่ีมีอิทธิพลตอกลุม ท่ีทําใหการปฏิบัติงานของกลุมมีประสิทธิภาพ และสามารถทําใหการ

เปลี่ยนแปลงของกลุมเปนไปดวยความราบรื่น 
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ไซมอน สมิธเบอรก และทอมปสัน (Simon, Smithburg and Thompson) (1968 

p.75) ใหความหมายของคําวาผูนําไวสั้น ๆ คือ ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีสามารถควบคุมใหผูอ่ืนรวมมือ

ดําเนินงานไปสูเปาหมายได 

ฮัลพิน (Halpin) (1966 p. 946) ไดใหความหมายของผูนํา ดังนี้  

1. ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน  

2. ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทเหนือผูอ่ืน  

3. ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการอํานวยการใหหนวยงานดําเนินไปสู

เปาหมายท่ีตองการ 

จากแนวคิดของนักวิชาการและนักบริหารหลายทานขางตน ดังท่ีไดกลาวมานั้นสามารถ 

สรุปใจความไดวา ผูนํา คือ บุคคลท่ีมีความสามารถ มีอิทธิพล สามารถชักจูงใหคนอ่ืนปฏิบัติตามดวย

ความเต็มใจหรือไดรับความไววางใจอันเนื่องจากคุณลักษณะพิเศษของบุคคลนั้นเอง ใหเปนผูท่ีมี

อิทธิพลและบทบาทเหนือกลุมสามารถชักชวนหรือชี้นํา ใหบุคคลอ่ืนชวยปฏิบัติภาระตาง ๆ ใหสําเร็จ

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว อยางไรก็ตาม“ผูนํา” ยังมีคําอ่ืน ๆ อีก เชน “ผูบังคับ 

บัญชา” “ผูบริหาร” “ผูจัดการ” “ผูอํานวยการ” “หัวหนา” เปนตน จากบริบทของคํา เชน “หัวหนา” 

หรือ “ผูบริหาร” ความหมายของคําในลักษณะของการกระทําหนาท่ีอาจจะเปนคนละคนกันก็ได หัว

หนาหรือผูบริหารหลายคนท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตําแหนง แตอาจไมใชผูนําท่ีแทจริงของกลุมก็ได แตผูนํา

ท่ีแทจริงอาจเปนคนอ่ืนซ่ึงไมใชหัวหนาหรือผูบริหาร แตเขามีอํานาจ มีอิทธิพล และมีความสามารถใน

การจูงใจคนใหประพฤติหรือปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการหรือคําสั่งของเขาไดท้ัง ๆ ท่ีเขาไมมี

อํานาจตําแหนงใด ๆ ท้ังสิ้น  

เพราะฉะนั้น “ผูนํา” คือบุคคลใดก็ตามท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน มีความสามารถ มีทักษะท้ัง

ศาสตรและศิลป ท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานหรือองคกรในกลุม มีบทบาทในการนํากลุมไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายในการทํางาน ผูนําอาจเปนคน ๆ เดียวกับผูบริหารหรือไมก็ได ดังนั้น ใน

กลุมหรือองคกรหนึ่ง ๆ อาจมีผูนําหลายคนนอกเหนือไปจากผูบริหารหรือหัวหนาซ่ึงเปนผูนําโดย

ตําแหนง เปนตน 

2.1.2 ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership)  

ภาวะผูนํา (Leadership) เปนการมีอิทธิพล (Influence) ซ่ึงกันและกันระหวางผูนําและผู

ตามเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ (Objectives) และเกิดการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากมีคํานิยามท่ีหลากหลายในเชิงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน จึงไดรวบรวมคํานิยามท่ีนาสนใจมา

ศึกษาเรียนรูเพียงบางสวน เพ่ือจะไดเปนพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องภาวะผูนําตอไปนี้ ดังนี้ 

รัตติกรณ จงวิศาล (2556, หนา 14) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง เปนคุณลักษณะ 

พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีเปนปฏิสัมพันธ หรือเปนวิธีการดําเนินชีวิตของบุคคล ท่ี
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สามารถมีอิทธิพลตอผูอ่ืน กลุมคน สามารถสรางแรงบันดาลใจ สรางความปรารถนา ทําใหเกิดความ

เชื่อถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายามอุทิศตัว การใชความสามารถอยางดีท่ีสุด และชวยเพ่ิมพลัง

อํานาจของผูอ่ืน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

จุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552, หนา 26) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล

ใชวิธีการนําเพ่ือนํากลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกันขององคการ โดยมุงอิทธิพล แรงจูงใจ วิสัยทัศน ใน

การเปนผูนําเพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลในทุกสถานการณ 

วิโรจน สารรัตนะ (2548, หนา 128) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการมีอิทธิพล

(Influence) ซ่ึงกันและกันระหวางผูนําและผูตาม เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ(Achieve organizational objectives) และเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change)  

ไชยา ภาวะบุตร (2546, หนา 315) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีผูนําใช

อิทธิพล หรืออํานาจท่ีตนมีอยูในการชักนํา หรือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาภายในองคการ หรือใน

กลุมคนในสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหสมาชิกของกลุมไดปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด

ใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

สมคิด บางโม (2545, หนา 229) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง การท่ีผูนําใช

อิทธิพลตาง ๆ เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชารวมมือกันปฏิบัติหนาท่ี ใหบรรลุเปาหมายอิทธิพลดังกลาวนี้

อาจเปนไปไดท้ังในทางบวกและทางลบ 

Hemphill and Coons (1957, อางใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 12) ไดใหความ 

หมายไววา ภาวะผูนํา เปนพฤติกรรมของบุคคลในการนํากิจกรรมของกลุมเพ่ือไปสูเปาหมายรวมกัน 

Rensis Likert (1967 p. 172) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา คือกระบวนการซ่ึงผูนํา

จะตองเขาไปเก่ียวของกับความคาดหวัง คานิยม และความสามารถในการติดตอพบปะเจรจาของ

บุคคลและท่ีจะตองไปเก่ียวของดวย ดังนั้นเพ่ือจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานผูนําตอง

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีจะทําใหผูใตบังคับบัญชา เห็นวาสนับสนุนในความสามารถของเขา 

Stogdill (1950 p. 4) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา เปนกระบวนการใชอิทธิพลตอ

กลุมในองคการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

โดยสรุปแลว ภาวะผูนํา หมายถึง การใชอิทธิพลและการใชอํานาจหนาท่ีโดยบุคคลเหนือ

ผูอ่ืนโดยใชศักยภาพท้ังทางดานศาสตรและศิลป ของตนนั้น นําพาและจูงใจ กระตุนผูรวมงานนั้น

ปฏิบัติภารกิจ เพ่ือนํากลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกันขององคการ 

2.1.3 ประเภทของผูนําและภาวะผูนํา 

ประเภทของผูนําและลักษณะของผูนําจะเปนแบบใดซ่ึงข้ึนอยูกับสถานการณของสังคมใน

แตละแหงเปนตนตัวกําหนด เพราะผูนําท่ีเปนบุคคลธรรมดาก็สามารถท่ีจะไดรับการยอมรับ จากมติ

มหาชน จึงตองปรับปรุงตนเองใหเขาสภาพแวดลอมและสารภาพการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีทัศนะ

ของนักวิชาการท้ังหลายตอไปนี ้
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กวี วงศพุฒ (2538, หนา 4) ไดจําแนกผูนําออกเปน 3 ประเภทดวยกัน ไดแก 

ก. พิจารณาตามความรับผิดชอบท่ีผูรับผิดชอบอยู ซ่ึงแยกไดเปนผูนําซ่ึงไดมาโดยอํานาจ 

อันไดแก ผูนําท่ีเปนผูนําข้ึนมาโดยอาศัยอํานาจทางกฎหมาย หรืออํานาจทางการปกครองอํานาจจาก

การบังคับบัญชา ทําใหสามารถใชบุคคลอ่ืน ๆ ใหเกิดประโยชน ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ของกลุม อํานาจของผูนําในลักษณะนี้ใชจําแนกได ดังนี้ 

1. ผูนํา แบบใชพระเดช ผูนําในลักษณะนี้ไดอํานาจมาตามตัวบทกฎหมาย เปนผูมีอํานาจ

ตามกฎหมายและสามารถใชอํานาจไดตามกฎหมาย ผูใตบังคับบัญชาตองเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ผูนํา

ประเภทนี้ไดแก ผูนําตามหนายราชการตาง ๆ  

2. ผูนํา ลักษณะพิเศษ หรือมีความสามารถพิเศษผูนําท่ีมีคุณลักษณะนี้เปนผูท่ีมีพรสวรรค

โดยกําเนิด มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถพิเศษในการโนมนาวหรือเขาใจคนผูนําประเภทนี้ไม

จําเปนตองมีตําแหนงอยางเปนทางการ ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกในกลุมจะออกมาใน

รูปแบบความรวมมือรวมใจกันทํางานดวยความรักความศรัทธาท่ีมีสมาชิกในกลุมมีตอผูนําซ่ึงจะเปนให

พลังสมาชิกเหลานั้นรวมกันปฏิบัติตามคําแนะนําดวยความเคารพนับถือทีสมาชิกในกลุมมีตอผูนําซ่ึง

จะเปนใหพลังสมาชิกเหลานั้นรวมกันปฏิบัติตามคําแนะนําดวยความพรอมเพียง 

3. ผูนําแบบพอพระ ผูนําลักษณะนี้เปนผูนําท่ีเปนจุดศูนยกลางแหงความรักเปนจุดศูนย 

กลางรวมศรัทธา ความศรัทธา ความเชื่อม่ันจากคนท้ังปวง ผูนําในลักษณะนี้จะไมใชอํานาจตามแบบ 

อยางผูนําแบบใชพระเดช หรือผูนําในลักษณะพิเศษ อํานาจตาง ๆ เกิดจากแรงศรัทธารักและเคารพนับ

ถือจากประชาชน โดยประชาชนจะพรอมใจกันปฏิบัติตาม ผูนําแบบพอพระท่ีเห็นชัด คือ องคพระมหา 

กษัตริย 

ข. พิจารณาจากวิธีการท่ีผูนาใช ซ่ึงจําแนกได ดังนี้ 

 1. ผูนําแบบอัตนิยม หรือแบบเผด็จการ คือ ผูนําท่ีมีความกาวราวใชอํานาจเหนือผูอ่ืน

ขมผูอ่ืน ทําตัวเปนจุดศูนย กลางของกลุม ความลําบากบาบิ่น เก่ียวกับความสัมพันธท่ีมีตอผูอ่ืนนั้นมี

นอยมาก ผูนําแบบอัตนิยมจะมุงหนักไปทางดานวินัยและชอบสัญลักษณภายนอกท่ีแสดงถึงฐานะและ

อํานาจเปนตนวา เครื่องแบบทางทหารหรือตํารวจผูนําประเภทนี้สวนใหญแลวจะมีความเชื่อม่ันใน

ตัวเองเทานัน้ ความเชื่อในผูอยูใตบังคับบัญชาหากมีจะนอยมากหรือแทบจะไมมีเลย 

 2. ผูนําแบบประชานิยมหรือการเปนผูนําแบบประชาธิปไตย ผูนํา ประเภทนี้จะไมมุง

ความสนใจเก่ียวกับการมีอํานาจแตใชวิธีกระตุนหรือเราใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมกิจกรรม รวมออก

ความคิดเห็น ผูนําในลักษณะนี้ไมไดทําตัวเปนจุดศูนยกลางในการแสดงพฤติกรรมของกลุม การนํา

กลุม จะนําโดยอาศัยวิธีการเชิญชวนใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมออกความคิดเพ่ือจะไดวัตถุประสงค

ของกลุม สมาชิกในกลุมจะไดรับการสนับสนุนในกลุมรวมกันพิจารณา 

 3. ผูนําแบบเสรีนิยม ผูนําในลักษณะนี้ เปนผูนําท่ีปลอยปละละเลย เปดโอกาสให

สมาชิกในกลุมใชเสรีภาพอยางกวางขวางจนดูประหนึ่งวาขาดหลักการ ยินยอมใหทุกคนปกครอง
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ตนเองมากกวาท่ีจะชี้นําหรือจํากัดแนวทางปฏิบัติ เปนผูนําประเภทปลอยกลุมตามสบาย ในบางครั้ง 

อาจจําเปนจะตองกํากับ ก็เปนการกํากับหรือดูแลเพียงเล็กนอยเทานั้นลักษณะผูนําประเภทนี้โดย 

ท่ัว ๆ ไปจะมีลักษณะเหนื่อยหนาย เฉ่ือยชา สมาชิกในกลุมตางทํางานตามความพอใจของตนเองเปน

กลุมท่ีขาดระเบียบวินัยเปนท่ีสุด 

ค. พิจารณาจากบทบาทท่ีผูนาแสดง จําแนกได ดังนี้ 

 1. ผูนํา แบบแสดงตนเองในลักษณะพอแมปกครองลูก คือ ทําตัวเหมือนพอแมให

ลูกนองเชื่อฟงและปฏิบัติตามเสมือนหนึ่งเปนลูกหลานดูแลปกปองและคุมครองลูกนอง 

 2. ผูนําแบบใชกลอุบายกุมบังเหียนการบริหารผูนําในลักษณะนี้จะพยายามสรางอํานาจ 

ใชอํานาจโดยอาศัยประสบการณความรอบรูและตําแหนงของตนใหเขากับสถานการณพยายามเชิด

บุคคลหนึ่งข้ึนใหแสดงบทบาทเพ่ือผลประโยชนของตนใหเขากับสถานการณพยายามเชิดบุคคลหนึ่ง

ข้ึนใหแสดงบทบาทเพ่ือผลประโยชนของตนเอง 

 3. ผูนําในลักษณะผูเชี่ยวชาญประเภทนี้ ไมมีอํานาจในการบังคับบัญชาผูอ่ืน ไมใช

หัวหนางานโดยแทจริง เพียงแตคอยใหคําแนะนําทางวิชาการในสาขาท่ีตนรอบรูและถนัด 

สมพงษ เกษมสิน (2526, หนา 362) กลาวถึงประเภทของผูนํา ไวเพ่ือใหเห็นพฤติกรรม

ของผูนํา 3 ประเภท คือ  

ก. พิจารณาจากสถานการณของผูนาหรือลักษณะผูท่ีไดมาซ่ึงอํานาจแบงออกเปน 3 

ประเภทไดแก 

 1.  ผูนําตกทอด คือ ผูนําท่ีไดรับตําแหนงหนาท่ีกลุมเพราะบิดามารดาเปนผูนํากลุมดังนั้น 

ตําแหนงผูนําจึงเปนตําแหนงมรดกตกทอดสืบกันมาสมาชิกจะมีการยอมรับผูนําประเภทนี้เพราะวาเคย

มีความศรัทธาในบิดามารดามากอนจึงเปนประเพณี 

 2.  ผูนําเปนทางการคือ ผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนากลุมโดยมีวิธีดังตอไปนี้ 

  - ไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจสูงสุดข้ึนไปในกรณีผูมีอํานาจจะไมมีอํานาจสามารถ

พิเศษอะไรแตเม่ือผูมีอํานาจเห็นสมควรก็อาจแตงตั้งไดดังนี้ 

  - ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกของกลุม ผูนําประเภทนี้มักเปนผูท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ

กวาบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุม เชนมีความคลองแคลว มีการพูดจาโนมนาวจิตใจคนอ่ืนไดดีเฉลียวฉลาดทําให

เปนท่ีศรัทธาของบุคคลในกลุม ซ่ึงไดรับการเลือกตั้งใหเปนผูนําเม่ือมีการเลือกตั้งแลวสมาชิก ก็จะ

เสนอชื่อนี้ไปยังบุคคลทีมีอํานาจใหแตงตั้งเปนผูนําแบบทางการตอไป 

 3. ผูนําตามธรรมชาติ จะแสดงความสามารถออกมาจนเปนท่ียอมรับของกลุมอยาง

เปดเผย เปนผูท่ีมีความรักอยางแทจริงตอการปฏิบัติหนาท่ีและจะไมตกอยูภายใตอิทธิพลของผูอ่ืน ยิ่ง

ถาไดรับการฝกฝนเปนอยางดีจะทําใหเขามีความสามารถสูงในการทํางานเพราะเขามีลักษณะเดนพิเศษ

อยูในตัวอยูแลว ผูนําตามธรรมชาติอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ 
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  - ผูนําแบบใชพระเดช คือ ผูนําท่ีไดมาซ่ึงอํานาจจากตัวบทกฎหมาย มักยึดถือ

กฎหมาย และระเบียบแบบแผนเปนท่ีตั้งการปฏิบัติงานขาดการยึดหยุนเพ่ือใหสอดคลองกับสถาน 

การณมักพิจารณา ผูรวมงานไปในทางลบ 

  - ผูนําแบบใชพระคุณ คือ ผูนําท่ีมีอํานาจและศิลปะในการจูงใจสมาชิก ในกลุมให

ปฏิบัติตามผูนําแบบนี้ มีลักษณะพฤติกรรมในทางออนโยนเห็นอกเห็นใจผูรวมงานมุงสรางมนุษย

สัมพันธ 

  - ผูนําแบบพอพระคือผูนําท่ีมีลักษณะเปนสัญลักษณอยูในตําแหนงท่ีควรแกการ

เคารพนับถือไดแก พระองคพระมหากษัตริยซึงไดรับการเทิดทูนจากปวงชนในฐานะองคประมุขของ

ประเทศ 

ข. พิจารณาลักษณะหรือวิธีการท่ีผูนาใชอํานาจแบงผูนําออกเปน 3 ประเภทคือ 

 1. ผูนําแบบอัตตาธิปไตย คือผูนําท่ีใชอํานาจอยูเกือบตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงวัตถุ 

ประสงคตัดสินใจสั่งการณตามอารมณ ประโยชนสวนตนมากวาสวนรวมเพ่ือแสดงวา มีอํานาจผูกขาด

การแกปญหา ไมยอม รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกของกลุมหรือผูรวมงานการออกคําสั่งหรือวินิจฉัย

ปญหาใด ๆ ในกลุมมีหนาเพียงเชื่อฟงและคอยปฏิบัติตาม 

 2. ผูนําแบบประชาธิปไตย คือผูนําท่ีสนับสนุนและสงเสริมสมาชิกในกลุมหรือผูรวมงาน

ใหแสดงขอคิดเห็นตาง ๆ อยางเสรีและนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการประชุมรวมกันมา

พิจารณา อภิปลาย แสดงความคิดเห็น เพ่ือสรุปหาแนวปฏิบัติงาน มีความไววางใจกันมีสัมพันธภาพท่ีดี

มีการรวมมือและประสานงานกันอยางจริงจังและเต็มใจ 

 3. ผูนําแบบตามสบาย คือผูนําท่ีมีแตเพียงชื่อ แตไมมีอํานาจ การใชอํานาจควบคุมนอย

มาก หรือแทบไมมีเลย สมาชิกของกลุมไดรับเสรีภาพในการในภาพในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยาง

เต็มท่ีตามใจชอบเปาหมายของงานไมแนนอนไมมีหลักในการควบคุมและดูแลผลผลิตอยูในระดับปาน

กลาง หรือคอนขางต่ํา 

ค. พิจารณาจากลักษณะและวิธีการทํางานหรือบทบาทท่ีผูนําแสดงออกแบงเปน 6 

ประเภท คือ 

 1. ผูนําแบบเจาระเบียบคือผูนําท่ีมักยึดระเบียบแบบแผนเปนเกณฑสําคัญในการปฏิบัติ 

งานไมชอบการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกของกลุมหรือผูเปนไปในลักษณะ 

รวมงานเจานายกับลูกนองผูรวมงานจะตองระวังตัวตลอดเวลาการติดตอ สื่อสารเปนรูปของการ

ติดตอสื่อสารทางเดียว 

 2. ผูนําแบบบงการหรือคําสั่ง คือผูนําท่ีชอบการปฏิบัติงานแบบใชอํานาจ รูวิธีสั่งงาน

อยางเดียวแตไมรูจักวิธีสอนและวิธีทํางาน ขาดมนุษย สัมพันธ บรรยากาศของการทํางานเต็มไปดวย

ความหวาดกลัวและหวาดเกรง ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูรวมงานเปนพิธีการไมมีความเปน

กันเองหางเหิน 
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 3. ผูนําแบบเชี่ยวชาญ คือผูนําท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาท่ีวิชาท่ีไดรับการ

ฝกอบรมมา โดยเฉพาะ จนไดรับการยกยองนับถือจากสมาชิก ผลัดดันใหรับตําแหนงของผูนําโดยท่ี

ตัวเอง ไมตองการมีบทบาทหรือมีอํานาจในการควบคุมสมาชิกของกลุมภาวะของการเปนผูนํา ยอม 

ข้ึนอยูกับบุคลิกภาพและมีประสบการณของผูนําเปนเกณฑท่ีสําคัญ 

 4. ผูนําแบบจูงใจ คือผูนําท่ียอมใหสมาชิกของกลุมไดรวมพิจารณาแสดงความคิดเห็นใช

ดุลยพินิจเพ่ือหาทางบรรเทาการตอตานมีการสื่อสารแบบสองทางความสัมพันธในกลุมจะมีสามัคคี

ธรรมสูงผลสําเร็จเปนงานของสวนรวม 

 5. ผูนําแบบรวมมือรวมใจ คือผูนําท่ีนิยมการปรึกษาหารือ และเสริมสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางผูนําและผูรวมงาน ยึดหลักประนีประนอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง กันและกันแตก 

ตางจากผูนําแบบจูงใจ ตรงท่ีใชวิธีการรวมมือรวมใจของสมาชิกในกลุมดวยความเต็มใจแทนการใช

ศิลปะการจูงใจ 

 6. ผูนําแบบบิดามารดา คือผูนําท่ีแสดงบทบาทเหมือนเปนบิดามารดาของสมาชิกของ

กลุมมีความตองการใหสมาชิกเชื่อฟงและใหความเคารพมีเมตตากรุณา สรุปไดวาผูนําดังท่ีไดกลาวมา 

แลวนั้นมีอยูหลายประเภท ซ่ึงแบงออกตามลักษณะความรับผิดชอบของผูนํา ตามวิธีการท่ีผูนําใช 

ตามบทบาทหนาท่ี ท่ีผูนําแสดงออก ตามการไดมาซ่ึงอํานาจความเปนผูนํา ตามการใชอํานาจของผูนํา

และตามการแสดงออกของผูนํา ซ่ึงมีท้ังผูนําแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ 

2.1.4 ลักษณะและคุณสมบัติของภาวะผูนํา 

ผูนําเปนปจจัยสําคัญ ในการที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมาย ตามจุดประสงคที่ตั้งไว

ความสามารถและลักษณะตาง ๆ ของผูนําจะสามารถทําใหการปฏิบัติงานนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ

นักวิชาการและนักบริหารไดกลาวถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของผูนําไว ดังนี้ 

ธงชัย สันติวงษและชัยยศ สันติวงษ (2522, หนา 124) กลาวไววาคุณลักษณะของผูนําท่ี

มีประสิทธิภาพสูง มักจะตองมีความเฉลียว ฉลาด มีความยุติธรรม มีความเขาใจ มีความรอบรู ท่ัวไป

และความรอบรูเฉพาะอยาง มีการรับรูไดอยางถูกตองและเปนผูมีความซ่ือสัตยสูงอีกดวย นอกจากนี้

ยังไดศึกษาและตั้งทฤษฏีเก่ียวกับคุณสมบัติของผูนําไวหลายประการ ไดแก 

1. คุณลักษณะทางรางกาย (Physical Traits) เก่ียวกับรูปรางหนาตาดี เชน ความสูง

พอเหมาะ น้ําหนักไมมีมากนัก หนาตาด ีสุขภาพแข็งแรง 

2. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ(Personality) เก่ียวกับความฉลาดความกระตือรือรนใน

หนาท่ีการงาน ความริเริ่มในทางความคิด ความอดทน ความพยายาม 

3. คุณลักษณะทางนิสัยสวนตัว (Personal Traits) เก่ียวกับความฉลาดความรับผิดชอบ

การตัดสินใจ การชอบและรักงาน 

4. คุณลักษณะทางสังคม (Social Traits) เก่ียวกับความเห็นอกเห็นใจ ความมีมนุษย

สัมพันธ ความเปนผูไววางใจได รวมงานกับผูอ่ืนได 
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กิติ ตยัคคานนท (2543, หนา 18-24) ไดกลาวถึงคุณลักษณะท่ีดีของผูนํา พอสรุปได คือ 

มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรงดี ความรูดีผูนําท่ีดีจะตองมีความรูท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีและความรูท่ัวไป

ทาทางและบุคลิกดี มีความคิดเริ่มสรางสรรค และความกระตือรือรน การตัดสินใจกับการใชดุลยพินิจ

ท่ีดีและถูกตอง มีความกลาหาญ เด็ดขาดและไมโลภโลเล ผูนําหรือผูบริหารท่ีดีและตองมีศิลปะในการ

ทํางาน มีความอดทน มีสมาธิในการทํางาน มีความสามารถในการสื่อสารท่ีดียกยองใหความไววางใจ

ผูใตบังคับบัญชา มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 

กวี วงศพุฒ (2539, หนา 106-110) สรุปลักษณะท่ีดีของผูนําดังตอไปนี้คือ มีการศึกษาดี 

เฉลียวฉลาดเชื่อม่ันในตนเอง มีสวนรวมในกิจกรรมขององคการและสังคม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี

ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัวปรับอารมณ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดี มุงม่ันท่ี

จะสรางผลงานและมาตรฐานในการทํางาน มีความสามารถในการตัดใจ มีความสามารถในการจูงใจ 

ผูอ่ืนไดดี มีความสามารถในการคัดเลือกและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา สรางความสามัคคีมีความเห็นอก

เห็นใจผูอ่ืน มีความซ่ือสัตย สุจริตใจ 

ยงยุทธ เกษสาคร (2542, หนา 69) ไดกลาวถึงลักษณะผูนําท่ีดี ประกอบดวยคุณสมบัติ

สวนตัวของผูนํา ไดแก มุงแสวงหามรรควิธีท่ีจะนําผูรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานตามท่ี

กําหนดไว การแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ไดแก ความสัมพันธ กับผูรวมงาน ความสามารถในการ

ตัดสินใจ ความรับผิดชอบและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ความเปนผูนําสูงสามารถแสดงบทบาทในการนํา

ดวยบารมี ความจงรักภักดีใหเกิดในจิตสํานึกของบุคลากรตอหนวยงานสรางความพึงพอใจดวยการใช

ศักยภาพอยางเต็มท่ีกับผูรวมงานจนสามารถสรางทีมงานได 

บารนารด (Barnard) (1961, p.45) กลาวไววา ผูนําท่ีดีตองมีความตื่นตัว มีความสามารถ

ในการตัดสินใจรวดเร็วและถูกตองมีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบและมีความฉลาด

รอบรูทันโลกทันทีทันเหตุการณและมีความสามารถในการแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

สรุปไดวา ผูนําท่ีดีนั้นตองมีคุณสมบัติของความเปนผูนําท่ีดี ดังนี้ 

1. คุณลักษณะ ทางรางกาย เชน หนาตาดี ความสูงพอเหมาะ นําหนักไมมากสุขภาพดีและ

สมบูรณ 

2. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เชน มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีความ

อดทนมีความพยายาม 

3. คุณลักษณะทางนิสัยสวนตัว เชน มีความฉลาด มีการตัดสินใจแมนยํามีความรักงานมี

ความรับผิดชอบ 

4. คุณลักษณะทางสังคม เชน มีความเห็นอกเห็นใจ มีมนุษยสัมพันธดียอมรับฟงความคิด

คนอ่ืน มีความซ่ือสัตยสุจริตผูนําและภาวะผูนํานั้น มีความจําเปน และความสําคัญ อยางยิ่งตอความ 

สําเร็จขององคการ เพราะผูนํา คือ ผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือผูนําท่ีมีความสามารถท่ีดีและเปนบุคคลท่ี
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ไดรับการยอมรับโดยสามารถชักจูงใหกลุมบุคคลในองคการ มีความสามารถเชื่อม่ันในตัวเองคอยชักจูง

ใหรวมกันคิดและรวมมือกันทํานําพาองค การไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวดวยความสมัคร

สมานสามัคคีกัน นอกจากภาวะผูนําแลวยังตองมีคุณสมบัติและลักษณะของผูนําอีกซ่ึงประกอบดวย

ลักษณะภายนอกไดแกบุคลิกลักษณะทางรางกาย และอุปนิสัยสวนตัวท่ีเหมาะสม บุคลิกภายใน ไดแก 

คุณธรรมภายในจิตใจและสติปญญาท่ีเหนือบุคคลอ่ืน เชน ความกลาหาญ ความเด็ดขาด ความ

เท่ียงตรง ความกระตือรือรน และท่ีขาดไมไดคือ ทัศนท่ีกวางไกล 

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2538, หนา 79-80) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา ไววาการท่ี

ผูนํานําอยางไรนั้นเปนผลกอใหเกิดแนวคิดเก่ียวกับแบบภาวะผูนํา (Leadership Styles) แบบภาวะ

ผูนําท่ีพบบอย ๆ ในการวิจัยและแนวปฏิบัติมีดังนี้ 

1. ผูนําแบบเผด็จการหรือแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian or Auto-cratic styles) 

ภาวะผูนําแบบนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการใชอํานาจเพ่ือใหเกิดความกลัว ลักษณะเดนของภาวะผูนํา

แบบนี้คือ การใชอํานาจ การรวบอํานาจและการสั่งการใหผูอ่ืนปฏิบัติ 

2. ผูนําแบบประชาธิปไตยหรือแบบมีสวนรวม (Democratic or Participative style) 

ผูนําแบบนี้จะปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม ในกิจกรรม ของ

กลุมและมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

3. ผูนําแบบยึดผลผลิตเปนเกณฑ (Production-centered style) ผูนําแบบนี้เนนภารกิจ

ท่ีจะตองปฏิบัติและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กําหนดมาตรฐานในการทํางาน แจกแจงภารกิจ ท่ี

จะตองปฏิบัต ิกํากับดูแลการทํางานอยางใกลชิดเนนความสําเร็จของงานเปนสําคัญ 

4. ผูนําแบบยึดลูกนองเปนเกณฑ (Employee-centered style) ผูนําแบบนี้เนนความ

พอใจของลูกนองเปนประการสําคัญ ปลอยใหผูใตบังคับบัญชาทํางานตามวิธีการท่ีผูใตบังคับบัญชา

ตองการจะทํา ผูนํากําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงค ใหชัดเจนแลวใหเสรีภาพกับผูใตบังคับบัญชา

ในการปฏิบัติงาน 

5. ผูนําแบบคํ้าจุน (Supportive style) ผูนําแบบนี้แสวงหาการสนับสนุนทางจิตวิทยาจาก

ผูใตบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางผูนํา-ผูตามตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการเขาใจซ่ึงกันและกัน และ

การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

6. ผูนําแบบทําตามหนาท่ี (Functional or instrumental style) ผูนําแบบนี้เปนผูท่ีมี

ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญ หนาท่ีเหลานี้ เชน การวางแผน

การจัดองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน บุคคลจะเปนผูนําก็ตอเม่ือปฏิบัติหนาท่ีไดผลเปน

อยางดี 
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7. ภาวะผูนําท่ียึดความเปนจริง (Reality-centered leadership) ภาวะผูนําแบบนี้ ตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของสภาพความเปนจริงของสถานการณ ดังนั้นแบบของภาวะผูนําจึงข้ึนอยูกับความถูกตอง

ในการวิเคราะหสถานการณ ผูนําจะปรับแบบของภาวะผูนําใหเขากับสถานการณ  

นอกจากนี้แลว เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ยังไดกลาวถึง ความเปนผูนํา ของผูบริหารท่ีเก่ียวของ

กับความสําเร็จของงานไววา ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง แตองคประกอบ ท่ีสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง

คือผูนํา ผูนําเปนผูสงเสริม สนับสนุน และชี้แนวทางเพ่ือความสําเร็จของงานผูนํามีอิทธิพลตอความ 

สําเร็จของงานหลายประการ เชน 

1. การยอมรับ (Acceptance) ผูนําท่ีดีนั้นผูตามจะยอมรับท้ังในตัวผูนําและการเปนผูนํา

หรือภาวะผูนํา นั่นคือผูตามยอมรับท้ังเป าหมายและวิธีการบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การยอมรับจึงมี

อิทธิพลตอความสําเร็จของงาน 

2. ความพอใจในการทํางาน (Job satisfaction) การท่ีบุคคลทํางานตามเปาหมาย และวิธี 

การบรรลุเปาหมายท่ีตนเองยอมรับยอมทํางานดวยความสบายใจ มีความพอใจในการทํางานการท่ี

บุคคลมีความรู ความสามารถ และมีความพอใจในการทํางานยอมทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพยอมนําไปสูความสําเร็จของงาน 

3. ขวัญ (Morale) ภายใตการนําของผูนําท่ีดี สมาชิกในองคการยอมมีขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน บุคคลท่ีมีขวัญดียอมใชความพยายามเพ่ิมมากข้ึน (Extra effort) มากกวาเดิมในการ

ทํางาน ลักษณะเชนนี้ยอมนําไปสูความสําเร็จของงานไดงายข้ึน 

4. แรงจูงใจ (Motivation) ผูนําท่ีดีนั้นนอกจากจะกระตุนแรงจูงใจใหเกิดแกผูตามแลวยัง

ยกระดับของแรงจูงใจใหสูงข้ึน เชน ยกระดับของแรงจูงใจท่ีทํางานเพ่ือตนเองไปสูระดับของการทํางาน 

เพ่ือกลุมหรือเพ่ือองคการ การท่ีสมาชิกขององคการมีแรงจูงใจมากข้ึนและมีระดับ ของแรงจูงใจสูงข้ึน 

ยอมนําไปสูความสําเร็จของงานในท่ีสุด 

5. การเปนแหลงวิทยาการ (Resource person) ผูนําท่ีดียอมมีความรู ความรอบรูประสบ 

การณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยธรรมชาติแลวการทํางานยอมมีปญหา และอุปสรรคระดับของ

อุปสรรคและปญหายอมแตกตางกันไปตามลักษณะของภารกิจ เม่ือผูนําสามารถเปนแหลงวิทยาการได

เปนอยางดียอมสามารถชวยแกหรือลดปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานการทํางานท่ีปราศจาก

ปญหาและอุปสรรคยอมนําไปสูความสําเร็จของงานจากอิทธิพลของผูนําท่ีมีตอความสําเร็จของงาน

ดังกลาวมาแลว 

สถิตย กองคํา (2544, หนา 160-174) ไดกลาวถึง ภาวะผูนําตามทฤษฎีของ Likert (Rensis 

Likert’s styles of leadership) ไววา Likert ศึกษาวิจัยแบบของความเปนผูนํา 4 ประการ ดังตอ 

ไปนี้คือ 
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1. ผูนําแบบเผด็จการหาผลประโยชน (Expletive authoritative) ผูนําประเภทนี้มี

ลักษณะ เผด็จการ เขาจะตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ เองโดยไมขอความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานและเขาจูง

ใจดวยการขมขูและการลงโทษ 

2. ผูนําเผด็จการแบบเมตตากรุณา (Benevolent authoritative) ผูนําประเภทนี้ มีวิธีการ

ปลูกฝงทางจิตใจ คลาย ๆ พอปกครองลูก ในการเปนผูนําเขาจะปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานอยางดี และดูแล

ความตองการของผูปฏิบัติงานใหไดรับการตอบสนอง ในขอบเขตของระบบและธรรมเนียมประเพณี

บางครั้งเขาจะขอคําแนะนําจากผูปฏิบัติงาน แตยังคงตัดสินใจเรื่องท่ีสําคัญดวยตนเอง เขาใชท้ังการ

ขมขูและการใหรางวัลในการจูงใจ 

3. ผูนําแบบปรึกษาหารือ (Consultative group) ผูนําประเภทนี้มีความเชื่อม่ันผูปฏิบัติงาน

เปนอยางมาก มอบหมายงานอยางกวางขวาง สงเสริมใหผูปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นและอาศัยการ

ใหรางวัลมากกวาการลงโทษในการจูงใจ 

4. ผูนําแบบใหมีสวนรวม (Participative group) ผูนําประเภทนี้จะขอใหสมาชิกของกลุมมี

สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางตั้งใจจริง เขามอบอํานาจหนาท่ีใหอยางอิสระและใชการให

รางวัลไมใชการลงโทษในการจูงใจ 

Likert พบวาผูนําแบบใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการปฏิบัติงานจะชวยใหงานของผูนํา

บรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากกวาความเปนผูนําเผด็จการแบบเมตตากรุณา และแบบ

ปรึกษาหารือ สวนความเปนผูนําเผด็จการแบบหาผลประโยชนจะใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นอยท่ีสุด และจากการวิเคราะหผูนํา สวนใหญจะเปนแบบเผด็จการคือ อยูก่ึงกลางระหวางเผด็จการ

แบบหาผลประโยชนกับเผด็จการแบบเมตตากรุณาและแบบใหมีสวนรวมการบริหารท่ีมีลักษณะผูนํา

แบบเผด็จการมักตัดสินใจดวยตนเองเปนสวนใหญออกคําสั่งท่ีเขาคาดหวังวาจะตองไดรับการเชื่อฟง

ตามท่ีออกคําสั่งไป และกําหนดนโยบายทุกเรื่องระบุวิธีการปฏิบัติท่ีเขาตองการใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติ

ตาม ผูนําแบบเผด็จการจะครอบงํา ไมผอนปรนไมสนใจวากลุมจะชอบหรือไมแผนงานในกระบวนการ

ดําเนินงานจะยึดถือตนเองเปนหลัก Napoleon คือตัวอยางหนึ่งของผูนําแบบเผด็จการในสมัยเดิมเขา

เรยีกรองความพอใจของเขาจากผูปฏิบัติงาน ดุดานายพล พยายามตัดสินใจเรื่องท่ีสําคัญทุกเรื่องดวย

ตนเองเรียกรองการเชื่อฟงท่ีสมบูรณแบบ หม่ินประมาทและมักจะทําตัวหางเหินจากผูปฏิบัติงานเนื่อง 

จากผูนําแบบเผด็จการปรึกษาหารือ กับผูปฏิบัติงานนอยมาก ดังนั้นเขาอาจจะพลาดขอมูลท่ีดีเปน

จํานวนมากท่ีจะชวยใหการตัดสินใจถูกตองข้ึน อยางไรก็ตามผูนําแบบเผด็จการ มีผลทําใหตัดสินใจ

รวดเร็วข้ึน และไมตองสงสัยวาใครคือผูรับผิดชอบการตัดสินใจ ขอดีตรงนี้จึงทําใหความเปนผูนําแบบ

เผด็จการเปนสิ่งจําเปนในบางสถานการณการดําเนินงานท่ีมีลักษณะผูนําแบบใหมีสวนรวม หรือ

ประชาธิปไตยจะเชิญชวนผูปฏิบัติงานทุกกลุมใหคําแนะนําวา ใครจะทําอะไร ทําอยางไรและเม่ือใด

บทบาทของผูนําแบบนี ้จะเปนผูแนะนําหรือชี้แนะมากกวาเปนผูสั่งการและพยายามใหกลุมเห็นพรอม
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ตองกันกอนท่ีจะดําเนินงาน สรุปไดวาผูนําท่ีมีลักษณะแบบปรึกษาหารือและแบบใหมีสวนรวม เปน

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการสรางมนุษยสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน เพราะบทบาทของผูนําท้ังสองแบบให

ความสําคัญกับผูปฏิบัติงานโดยใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผูนํา อันจะนํามาซ่ึงความพึง

พอใจและความภาคภูมิใจในการทํางาน แนวทางนี้อาจจะมีปญหาอยูบางในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานมีความรู 

ความสามารถพ้ืนฐานและประสบการณต่ํา จะทําใหเขาไมกลาแสดงออกเพราะการมองการณไกล 

(Vision) มีนอย ดังนั้นผูนําจะยึดแบบผูนําประเภทใดไปใช จึงตองมองผูปฏิบัติงานดวยวาเขาเปน

บุคคลเชนใด 

2.1.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

การศึกษาภาวะผูนําจากทฤษฏีตาง ๆ ซ่ึงมีอยูมากมาย ผูวิจัยจะขอนําเสนอทฤษฏีจาก

นักวิชาการท่ีไดรวบรวมไวและคิดวานาจะเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ดังตอไปนี้ 

เศาวนิต เศาณานนท (2542, หนา 110-112) ไดกลาวถึงทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําแบบความ 

สามารถ พิเศษ ของ Congerและ Kanungo (Conger and Kanungo’s charismatic leadership 

theory) ไวดังนี ้

Conger and Kanungo ไดเสนอทฤษฎีของภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษบน

พ้ืนฐานจากคุณสมบัติของผูนําท่ีสังเกตเห็นได การศึกษาของเขาเปนการสังเกตจากพฤติกรรมของผูนํา 

โดยทําการเปรียบเทียบระหวางผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษกับผูนําท่ีไมมีความสามารถพิเศษเขาไดขอ

คนพบเก่ียวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ (Charismaticleaders) ท่ี

สําคัญ 7 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. วิสัยทัศนกวางไกล (Extremity vision) คือผูนําท่ีเห็นความสําคัญในการมีวิสัยทัศนไมใช

แตเพียงจะทําการตางใหแคสําเร็จตามหนาท่ีเทานั้นการมีวิสัยทัศนยอมตองมีความกลาในการ

ปรับเปลี่ยน ซ่ึงก็ข้ึนอยูวาผูตามจะรับไดหรือตามไดทันแคไหนดวยผูนําท่ีขาดความสามารถพิเศษ

โดยท่ัวไปมักจะทําเพียงใหไดอยูในตําแหนงเทานั้นจะคิดปรับเปลี่ยนก็เพียงเล็กนอยเพ่ือไมใหถูกตําหนิ

ได ไมมีนโยบายหรือกลยุทธท่ีชัดเจนพอเปนแผนงานอยางเปนรูปธรรมใหทุกคนไดรูหรือปฏิบัติตามได

อยางไรก็ตามถาผูนํามีวิสัยทัศนท่ีไกลเกินไปจนลูกนองปรับเปลี่ยนและรับไมได ก็คิดวาผูนําเพ้ียนไป 

หรือเพราะไมมีความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันไปเลย 

2. กลาเสี่ยง (High personal risk) โดยท่ัวไปผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นจะเปนบุคคล

ท่ียอมเสียสละเพ่ือกลุม เพ่ือองคการ กลาเสี่ยง และใหความสําคัญของการมีสวนในความสําเร็จ

รวมกัน ไมใชของผูนําเอง ความเชื่อในใจลูกนองจะมีใหเห็นในผูนําแบบนี้และลูกนองก็จะเชื่อใจ ผูนําท่ี

สนใจในความตองการของลูกนองไมใชเพ่ือสิ่งท่ีตนเองตองการอยางเดียว สิ่งท่ีจะประทับใจลูกนองตอ

การเสี่ยงของผูนําก็คือ การเสี่ยงถึงข้ันยอมรับท่ีจะสูญเสียตําแหนงหนาท่ีผลประโยชนและมวลชนใน

องคการไป เพ่ือความถูกตองชอบธรรม 
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3. ใชกลยุทธหลายรูปแบบ (Use of unconventional strategies) คือผูนําท่ีจะใชกลยุทธ

วิธีรูปแบบตาง ๆ ไมยึดติดอยูกับแบบใดแบบหนึ่ง เพ่ือใหวิสัยทัศนรวมกันของผูนําและผูตามประสบ

ความสําเร็จ แมวาบางยุทธวิธีจะสรางแรงกดดันใหผูตามมากกวาปกติก็ตามการปรับเปลี่ยนยุทธวิธี

เพ่ือสําเร็จจะเปนคุณสมบัติของผูนําชนิดนี้ ซ่ึงผูตามจะสังเกตเห็นไดชัดเจน ซ่ึงคอนขางจะชื่นชอบ 

เพราะแสดงวาไดมีความสนใจติดตามการปฏิบัติงาน รูถึงอุปสรรค และปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว 

ทันการ และประการสุดทาย การแสดงถึงความตั้งใจทุมเทในการทํางานของผูนํา 

4. ประเมินสถานการณตลอดเวลา (Accurate assessment of the situation) โดยท่ัว ๆ 

ไปผูนําท่ีจะเสี่ยงในเรื่องใดก็ตาม ยอมตองมีขอมูลตาง ๆ อยางดี เพ่ือจะไดรูถึงปจจัยท่ีจะสนับสนุนหรือ

ขัดขวางการเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ผูนําตองเรียนรูและมีทักษะในเรื่องความตองการ 

คานิยม เทา ๆ กับปจจัยรอบดานนี้จะทําใหกลาเสี่ยงนั้นประสบความสําเร็จในเวลาท่ีเหมาะสม ดังนั้น 

ผูนําจะตองประเมินสถานการณใหมีขอมูลท่ีถูกตองทันสมัย ตลอดเวลา 

5. เปลี่ยนความยึดติดของผูตาม (Follower disenchantment) โดยท่ัวไปหลายคน คิดวา

ผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษจะเปนท่ีตองการ หรือเหมาะท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีปญหาท่ีวิกฤติ เราจะพบวา

เหตุการณวิกฤติไมใชเง่ือนไขของความตองการผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ เพราะถึงแมไมมีเหตุการณ

วิกฤติเกิดข้ึนได เม่ือผูนําตองการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน หรือเง่ือนไขการปฏิบัติงานใหม และกระตุน

ผลักดันใหเปนไปตามวิสัยทัศนใหม โดยผูนําใชกลยุทธวิธีตาง ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญของ

ผูนําในการปฏิบัติงานท่ีไมติดยึดหรือจําเจดวยวิธีเดิม และเริ่มจะยอมรับการทํางานท่ีมีการแสวงหาวิธี

ทํางานใหมท่ีแตกตางไป 

6. สื่อสารดวยความม่ันใจ (Communication of self-confidence) ผูนําท่ีสื่อสารเรื่องราว

ตาง ๆ ดวยความม่ันใจดูจะเปนท่ียอมรับวามีความสามารถพิเศษมากกวาผูท่ีสับสนและไมมีความ

ชัดเจน หรือคลุมเครือ ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธดานตาง ๆ จะไมมีทางสําเร็จไดดวย

ความโชคดีของผูนําทุกครั้งไป หากเขาขาดการสื่อท่ีแสดงถึงความเชื่อม่ันความม่ันใจของผูนําจะเปน

แบบอยางของผูตาม ความรูสึกของผูตามท่ีเชื่อวาผูนํามีความรูวิธีการท่ีจะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงค 

และเปาหมาย ยอมตั้งใจทํางานหนัก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูนํา นั่นคือเพ่ิมโอกาสของความ 

สําเร็จของงาน อันเนื่องมาจากการมีการสื่อสารดวยความม่ันใจ 

7. ใชอํานาจสวนบคุคล (Use of personal power) โดยท่ัวไปพบวาผูนําท่ีมีความสามารถ

พิเศษชอบใชอํานาจสวนบุคคล ซ่ึงไดแก อํานาจแหงความเชี่ยวชาญ และอํานาจแหงความเปนเพ่ือน

ในการปฏิบัติงานใหเสร็จลุลวง สวนผูนําท่ีใชอํานาจหนาท่ีสั่งการใหลูกนองปฏิบัติงาน แมวางานจะ

เสร็จลุลวงดวยดี ผูนําก็ดูเหมือนไมมีความสามารถพิเศษใด ๆ เปรียบเหมือนกับการท่ีผูนําสั่งการให

ลูกนองชวยกันหากลยุทธตาง ๆ และชวยกันทํางานแมลูกนองจะพอใจท่ีไดมีสวนรวม แตผูนําก็ไมได

รับการยกยองใด ๆ มากข้ึน เพราะไมไดแสดงความเชี่ยวชาญใหเปนท่ีประจักษแกผูตาม 
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Johnson และคณะ (1947, pp. 255-259) ไดสรุปทฤษฎีเก่ียวกับการเปนผูนํา วามีอยู 4 

แบบ คือ 

1. ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา (The traitist theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานท่ีวาผูนํา

ท่ีประสบผลสําเร็จจะมีคุณลักษณะของบุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติพิเศษซ่ึงเก้ือกูลใหประสบผลสําเร็จ 

เชน ผูนําท่ีประสบผลสําเร็จมักมีรางกายสูง 

2. ทฤษฎีทางสถานการณ (The situationist theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานท่ีวา

บุคคลท่ีไดรับการยอมรับวา เปนผูนําท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณใดสถานการณหนึ่งก็เพราะเกิด

จากลักษณะของกลุมท่ีเขาเปนผูนํา 

3. ทฤษฎีการเปนผูตาม(The fellowship theory) ทฤษฎีนี้เปนการขยายทฤษฎีของ

คุณลักษณะของผูนํา โดยถือวา การศึกษาการเปนผูตามเปนการศึกษาการเปนผูนําโดยทางออมทฤษฎี

นี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานท่ีวา เครื่องชี้บงคุณภาพของผูนําก็คือ คุณภาพของผูตาม ดังนั้นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ

ประเมินผลคุณคาของผูนําก็คือ การวิเคราะหผูตาม 

4. ทฤษฎีของผลรวม (The eclectic theory) ทฤษฎีนี้เปนผลรวมของทฤษฎีท้ังหลายเปน

การนําเอาคําอธิบายจากทฤษฎีตาง ๆ มารวมกันเพ่ือท่ีจะพยายามอธิบายการเปนผูนํา เชนความ 

สามารถในการตัดสินอยางมีเหตุผล เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่งสําหรับผูบริหาร 

จากทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําดังกลาว พอสรุปไดวา ผูนําท่ีดีตองการสรางความสัมพันธท่ีดี

กับผูปฏิบัติงาน จะตองมีลักษณะผูนําแบบสัมพันธ ผูนําจึงจะทํางานกับผูปฏิบัติงานไดดี แตผูนําแบบนี้

จะมีขอเสียอยูตรงท่ีวาผลงานอาจจะไมมีประสิทธิภาพ ถาตองการใหไดท้ังความสัมพันธท่ีดีกับ

ผูปฏิบัติงานและผลงานแลว  

ผูนําจะตองเปนผูนําแบบประสาน คือ มีการรวมมือรวมใจกันทํางานเปนทีม มองอนาคต

มากกวาปจจุบัน นําขอบกพรองจากอดีตมาปรับปรุงแกไขการทํางานในปจจุบัน รวมถึงรูจักนําเทคนิค

การจูงใจในการทํางานมาใชเพ่ือใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจความสัมพันธท่ีดี ระหวางผูนํากับ

ผูปฏิบัติงานก็จะเกิดข้ึนหรือองคการจะบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดมากนอยเพียงใด มี

ประสิทธิภาพสูงต่ํา ยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหารงานของผูนําหรือการใชภาวะผูนําของผูบริหาร

นั่นเอง 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธและภาวะผูนําเชิงพุทธ 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธ 

ในปจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองคกรมีความจําเปนตองใชศาสตรในการบริหาร 

งาน อยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมท่ีแสวงหา

กําไร และ มีการแขงขัน เพ่ือใหเหนือกวาคูแขง ท้ังในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองคกร ใหบรรลุ 
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ผลตามเปาหมายขององคกร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหมเขามาเปนกลยุทธ หรือหลักการในการ

บริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกําลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนา

มาผสมผสานและประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือวา การท่ีจะใชหลักการ วิธีการ 

หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซ่ึงพัฒนาการการบริหารจัดการมาไมเกิน 100 ป นั้นยัง

เปนหลักการท่ียังยึดกับวัตถุ รวมท้ังมีผูแพผูชนะ เปนการบริหารจัดการท่ีมุงหวังกําไรและการแขงขัน 

(มหาเถรสมาคม, 2557) เม่ือนักวิชาการทางตะวันตก ไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทําใหเขารูวา

ศาสตรแหงการบริหารจัดการท่ียั่งยืนและดํารงความเปน มนุษยท่ีจะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั่นคือ 

ศาสตรในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร ซ่ึงในท่ีนี้จะไดกลาวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหมกับ

หลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตรในเชิงเปรียบเทียบวาสามารถบูรณาการ รวมเขากันได และเปน

แนวทางท่ีมีความสอดคลองกับหลักการบริหารสมัยใหมไดอยางเหลือเชื่อ ถึงแมวาจะเปนหลักธรรมคํา

สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาถึงกวาสองพันหารอยกวาปมาแลวก็ตาม 

สัมฤทธ กางเพ็ง ( 2557, หนา 54-55) ถามองภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนแลว

จะพบวา มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง สวนใหญจะเนนการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรับใชระบบทุนนิยม

หรือบริโภคนิยม ในชวงแรกของการบริหารงาน ซ่ึงอยูในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเนนการบริหาร 

งานในองคกร เพ่ือลดตนทุนการผลิต และการผลิตสินคาในปริมาณมาก ๆ แตในยุคปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับระบบ การบริหารงานสมัยใหม เขามาปรับปรุงการ

บริหารงานขององคกร จึงทําใหการบริหารงานมีความซับซอน ตองใชกลยุทธดานตาง ๆ มาปรับเขา

กับระบบการบริหารงาน เนนการแขงขัน และผลกําไรสูงสุด เพ่ือสนองระบบบริโภคนิยม จึงมีศาสตร

ในการบริหารงานสมัยใหมเขามาแทนท่ีระบบเกา โดยเพ่ิม องคความรูในการบริหารงานเก่ียวกับ

ทรัพยากรมนุษยใหมีการเพ่ิมทักษะเก่ียวกับความรูความสามารถ เขามาประกอบเปนหลักในการ

พัฒนาการบริหารงานสมัยใหม โดยเฉพาะการแขงขันขององคกรท่ีมีความ หลากหลาย จึงมีการนําเอา

เรื่องสมรรถนะ (Competency) เขามาใชในหลักการบริหารสมัยใหมมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการระบุ

ทรัพยากรบุคคลวามีความสามารถและความรูท่ีหลากหลาย  

รวมท้ังเปนผูมีความสามารถดีท่ีสุด เปนการแสวงหาความแตกตางจากบุคคลท่ัวไป นํามา

เปนบุคลากรในองคกร เพ่ือสรางความเปนเลิศขององคกร ในการบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกร 

เพ่ือการแขงขันท่ีมีศักยภาพเหนือกวา องคกรอ่ืน ๆ กอนอ่ืนตองขอกลาวถึงระบบบริหารงานท่ีกอให 

เกิดความเปลี่ยนแปลงมาเปนระบบบริหารงานสมัยใหมท่ีมีการพัฒนาการในรูปแบบตาง ๆ อาทิการ

บริหารงานองคกรมีองคประกอบสําคัญท่ีนักบริหารงาน ควรคํานึงเพ่ือใหการบริหารงานประสบความ 

สําเร็จ ประกอบไปดวย เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ (machine or 

equipment) และแรงงาน หรือคน (man) องคความรูในการบริหารงาน ในยุคตน ๆ ของการพัฒนา 

การบริหารงานสมัยใหม แตตอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
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องคกรตามโลกาภิวัฒน ท่ีมีการแขงขันสูง จึงมีการสรางระบบการบริหารงานท่ีเนนคนมากยิ่งข้ึน รวม 

ท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสมัยใหม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายข้ึน จึง

ไดมีแนวความคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษยในองคกรของตน เพ่ือความสําเร็จและบรรลุ 

ผลสําเร็จ โดยใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม หรือนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีเขามาสนับสนุนการบริหาร 

งานขององคกร เพราะเนื่องจากประเทศไทยตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงถือวาเปนประเด็นท่ี

สําคัญของสังคมไทย หรือองคกร ตองใหความสนใจ เพราะวาการบริหารจัดการจะตองมีปฏิสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอมของโลกาภิวัตน ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากโลกในอนาคตเปนโลกท่ีทํางานใน

สิ่งแวดลอมท่ีเปนพลวัตรมากข้ึน การแขงขันจะมีอัตราท่ีสูงข้ึน และเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ

ความคาดหวังทางสังคมเพ่ิมข้ึน และจะกดดันเรียกรองในองคกร มีการปรับตัวเพ่ือแสวงหาแนวทางใน 

การบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

โดยเฉพาะการพยายามใหเกิด การมีสวนรวม (Participation) มากข้ึน การเสริมสรางพลัง

อํานาจ (Empowerment) การเขาไปเก่ียวของ (Involvement) การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

ท้ังหมดจะตองพัฒนา ไปพรอม ๆ กัน โดยผานกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิด

ความม่ันใจจากองคประกอบสําคัญขางตน คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (materials) 

และ การจัดการ (management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration)  

Lather Gulicks และคณะ (1937, pp. 6-7) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร

ท่ีเรียกวา “POSDCORB” ไว 7 ประการ คือ 

1. การวางแผนงาน (Planing) หมายถึง องคกรควรจะกําหนดแผนงานกิจการ เพ่ือให หมู

สมาชิกหรือบุคลากรในองคกรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทํางานรวมกันอยางกลมกลืนไปในทาง

เดียวกัน  

2. การจัดองคการ (Organizing) คือ การจัดการโครงสรางองคกรใหมีสายบังคับบัญชา ท่ี

คลองตัว การเชื่อมสายบังคับบัญชาใหแนนแฟน และมีความจงรักภักดีตอองคกร เพ่ือสนับสนุน

นโยบายของผูบริหารในระดับสูงเปนอยางดี  

3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสงเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

องคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร  

4. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องคกรตองมีการวินิจฉัยสั่งการท่ีรวดเร็วแมนตรง รวมท้ัง

ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารองคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคกร  

5. การประสานงาน (Co-ordinating) เปนการประสานงานในเชิงระบบในองคกร หรือ 

นอกระบบนอกองคกร เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและ

วัตถุประสงคขององคกร เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยง ท้ังในองคกรและนอกองคกร  
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6. การเสนอรายงาน (Reporting) องคกรจะตองมีการตรวจสอบขอมูลผลการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ การรายงานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ และเปนขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน เท่ียงตรง มี

มาตรวัด รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาสนับสนุนขอมูล จะทําใหการบริหารองคกรไดอยาง

แมนตรง รวดเร็วตอผูบริหาร  

7. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) องคกรควรจัดทําระบบบัญชี และงบประมาณเปน 

แบบมาตรฐาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ไดอยางมีระบบในการบริหารงาน

องคกร  

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 3) มองวาการบริหารเปนการ

ทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ในทางพระพุทธศาสนาคําวา “ บริหาร ” ตรงกับภาษาบาลีวา “ปริหร” 

เปนคําแสดงความหมายถึง ลักษณะของการปกครองวาเปนการนําสังคมหรือหมูคณะใหดําเนินไปโดย

สมบูรณ นําหมูคณะใหพัฒนาไปพรอมกัน “ปริหร” อาจบงถึงความหมายท่ีวา การแบงงาน การ

กระจายอํานาจหรือการท่ีสมาชิกในสังคมมีสวนรวมในการปกครองหมูคณะก็ได ในพระไตรปฎกมักจะ

ใชคําวา “ปริหร” กับกลุมสังคม เชน“ อหํ ภิกฺขุสงฺฆํ ปริหริสฺสามิ” เราจักจักปกครองภิกษุสงฆ เปนตน 

ในขณะท่ี “พุทธ” ตามภาษาบาลี แปลวา “ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน”หมายถึงบุคคลผูตรัสรู อริยสัจ 4 อยาง

ถองแท กลาวคือ ผูรู ไดแกรูในสิ่งท่ีควรรู ไมจําเปนตองรูท้ังหมด ผูตื่นไดแก ตื่นจากการหลับ ท้ังทาง

โลกและทางธรรม ผูเบิกบาน ไดแก มีความเมตตา กรุณา ไมมีอคติ ยึดธรรมเปนหลัก ไมเห็นแกตัว จาก

หลักการเชิงพุทธ คือ ทุกปญหาท่ีพบ จะไมทุกขไมทอแท ไมผิดหวังตอความผิดพลาด มีขอผิดพลาดก็

นํามาแกไขโดยไมมีทุกข ซ่ึงการบริหารเชิงพุทธนั้นตองนําหลักธรรมหลาย ๆ มาประยุกตใช 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (2551) การบริหารเชิงพุทธนั้นผูบริหารจะตอง

จะตองมีลักษณะ 3 ประการคือ จักขุมา เปนผูท่ีมีสายตาท่ียาวไกลหรือมีวิสัยทัศน วิทุโร คือเปนผูท่ี

จัดการธุระไดดี กลาวคือ เปนคนท่ีสามารถจัดการบริหารงานไดเปนอยางดี มีความคลองตัว และตอง

เปนผูมี นิสยสัมพันธ คือ เปนคนท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน ลูกนอง

หรือผูท่ีมาติดตอไดอยางดี ซ่ึงเม่ือมีคุณลักษณะ 3 ประการนี้แลวผูบริหารท่ีดีจะตองมีหลักการบริหาร

ท่ีดีดวย โดยพระพุทธเจาทานไดตรัสไววาการจะทํากิจการงานใหไดดีตองดูลักษณะของผูบริหารดวย

วาเปนชนิดใด โดยมีการแบงออกไดเปนผูบริหารท่ีเปนอัตตาธิปไตย คือพวกเผด็จการ โลกาธิปไตย 

ธรรมาธิปไตยและอนาธิปไตย"การบริหารเชิงพุทธนั้นจะตองนําหลักธรรมหลาย ๆ ประการมา

ประยุกตใช ซ่ึงพระพุทธเจาทานไดตรัสสอนไวดีแลวหากผูบริหารคนใดสามารถนําไปปฏิบัติไดชีวิตก็

จะมีแตความรุงเรืองและความสงบสุข" 

สัญญา สัญญาวิวัฒน และชาย สัญญาวิวัฒน (2550, หนา 1) การบริหารเชิงพุทธ เปน

ความพยายามในการนําเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตกับวิชาสมัยใหม ท้ังนี้ เพราะ

พุทธธรรมเปนนามธรรมสูงกวาความรู สมัยใหมใด ๆ พุทธธรรมจึงสามารถครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตร

และสังคมศาสตรไดท้ังหมด 
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จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวา พุทธ คือ ผูรู หมายถึง รูแจงเห็นจริงในชีวิต และในโลก ผูตื่น 

หมายถึง ตื่นจากความไมรูหรือโง ผูเบิกบาน หมายถึง สดชื่นหรือไมมีทุกข ดังนั้น การบริหารเชิงพุทธ

จึงเปนการบริหารอยางผูรูตื่น และเบิกบาน  

กลาวคือบริหารดวยความพอดี ไมเห็นแกตัว ทําแลวไดประโยชน ใชสติปญญาในการ

บริหาร อิงหลักธรรม วิเคราะหวิจัยเปนข้ันเปนตอน ไมมีทุกขทุกข้ันตอนทํางาน ใชสติปญญาเม่ือ

ผิดพลาด มีอุดมคติเห็นถูกตอง สามารถนําไปบริหารเงิน บริหารคน และบริหารงานท่ัวไป ไดอยางไม

เกิดความผิดพลาด 

มหาเถรสมาคม (2557) หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร เก่ียวของกับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณคา มากกวาสองพันหารอยกวาป ในยุคโลกาภิวัตนหรือยุคทุนนิยมในปจจุบัน 

การบริหารจัดการสมัยใหม ตางก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหมวา 

ยังคงเปนแนวทางเดียวหรือไม ท่ีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองสนองตอบตอระบบทุน

นิยมท่ีเนนการแขงขัน และสรางผลกําไร หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรเพียงอยางเดียว การ

บริหารจัดการสมัยใหม ยังขาดอะไรบางท่ีเปนนามธรรมท่ีเก่ียวกับมนุษยท่ีจะตองอยูรวมกัน รวมท้ัง

สิ่งแวดลอมในโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบตอสังคมและองคกร  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีกลาวถึงการบริหารจัดการมีอยูมากมาย เปนคําสอนของ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ียังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในท่ีนี้ จะไดนํา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ไดแก หลักสัปปุริสธรรม ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง ไวใน 

สัปปุริสสูตร (พระไตรปฎกเลมท่ี 23) อันเปนแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรเพียง หลัก 

ธรรมหนึ่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาวา หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกําไร หรือการ

แขงขัน เพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการท่ีสรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยาง

สงบสันติ มีความเมตตาตอกัน และรูเทาทันโลก โดยมิไดปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน หรือระบบทุนนิยม

ในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก หลักสัปปุริสธรรม ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการ มี 7 ประการ ท่ีสอดคลองกับกระบวนการบริหารแบบ “POSDCoRB” คือ 

1. ธัมมัญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รู

ความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหงธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการท่ีจะทํา ให

เกิดผล รวมความวา การบริหารจัดการในองคกร ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง 

เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงท่ีเกิดข้ึน 

ตามธรรมชาติ อันวา “สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึน ตั้งอยูดับไป เปนธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ

แหงเหตุผลมาบริหารจัดการองคกร  

2. อัตถัญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเปนผูรูจักผล 

หรือความมุงหมาย คือรูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน สืบเนื่อง
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จากการกระทําตามหลัก หมายถึง การบริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชน

ขององคกรท่ีนําไปสูความม่ันคง และไมมีผลกระทบใด ๆ ตอองคกร ในท่ีนี้ก็หมายถึงการมีแผนงานท่ีดี 

การวางแผนท่ีวิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ  

3. อัตตัญุตา (Knowing Oneself) ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเรานั้น โดยฐานะ

ภาวะเพศ ความรู ความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม และ

รูจักท่ีจะปรับปรุงตอไป ในท่ีนี้หมายถึง รูจักองคกรท่ีเราบริหารเปนอยางดีวามีจุดดอย จุดแข็งอยางไร 

มีขีดความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณท่ีมีผลกระทบ รวมท้ังการ

บริหาร ความแตกตางท่ีจะทําใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร  

4. มัตตัญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผูเปนรูจัก

ประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ 

ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความเพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีดความ 

สามารถของทรัพยากรมนุษยในองคกร รวมท้ังการแขงขันท่ีรอบคอบและรูจักประมาณขีดความ 

สามารถขององคกร  

5. กาลัญุตา (Knowing the Propertime) ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลา อัน

เหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะตองมีความเขาใจถึง

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสรางโอกาสขององคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้น ๆ วา ควร

จะดําเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการ หรือชวงเวลาใดท่ีจะ

บริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จตอองคกรมากท่ีสุด  

6. ปริสัญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเปนผูรูจัก ชุมชน 

คือ รูกริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้น วาควรจะดําเนินการอยางไร การบริหารจัดการ จําเปนตอง 

ปฏิสัมพันธกับองคกรตาง ๆ ท้ังท่ีเปนพันธมิตร และคูแขง การสรางสรรค หรือการประสานงานกับ

ชุมชน หรือกลุมบุคคลท่ีมีผลตอองคกร ก็คือเขาถึง เขาใจ และพัฒนา เปนการบริหารจัดการท่ีสราง

ความสัมพันธดวยเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชนหรือสาธารณะชนจะเปนภาพลักษณท่ีดีของ

องคกร  

7. ปุคคลัญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) 

ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม 

ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล และใชมอบงานท่ีเหมาะสมใหการบริหารจัดการในการรูบุคคล 

เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองมีการพัฒนา และบริหารบุคคลใน

องคกรใหมีความรูความสามารถ และภักดีตอองคกร มีความสามัคคี สรางความเปนธรรม และเสมอ

ภาคใหแก บุคลากรในองคกร รวมถึงการทํางานเปนหมูคณะ การติดตอสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ดวย

ความเปนมิตรไมตรี รวมท้ังมีความจริงใจตอกัน 
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จากสาระของสัปปุริสธรรม ขางตน จะเห็นวา พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธของ

การบริหารจัดการเก่ียวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณคา พบ

ไดในสังคมมนุษย หรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการ อาศัยซ่ึงกันและกัน การพิจารณาดวยเหตุดวย

ผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นท่ีจะเปนผูท่ีบริหารจัดการองคการท่ีดีได สําหรับใน

สวนของ หลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากําไร และการแขงขันให

องคกรบรรลุ สูเปาหมาย ตามแบบของทุนนิยม แตหากผูบริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร

เขามาประกอบ หรือบูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบัน ก็ถือวาเปนแนวทางใหม หรือเขาสู

มิติของการบริหารงานท่ียั่งยืน มีความม่ันคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคล หรือสังคมท่ีเก่ียวของ

กับองคกรอยางชาญฉลาด  

รวมท้ังสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางยั่งยืนและม่ันคง รวมท้ังจะ

เปนหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองคกรของตนอยางมีระบบ โดยท่ียังมีคุณธรรมมา

ประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการดวยอีก  

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโต) (2549) การศึกษาพุทธวิธีการบริหารในครั้งนี้

ขอใชหนาท่ีของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณา หนาท่ี (Function) ของนักบริหารมีอยู 5 ประการ 

ตามคํายอในภาษาอังกฤษวา POSDC 

P คือ Panning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปจจุบัน เพ่ือ

ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีจะตองมีวิสัยทัศนเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร 

O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ

สมาชิก และสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากรและ

การใชคนใหเหมาะกับงาน 

D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการเปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินตามแผน 

ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีภาวะผูนํา 

C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองคกรรวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นท่ีเก่ียวกับการวางแผน การจัดองคกร การ

บริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการกํากับดูแล ตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. พุทธวิธีในการวางแผน คือ การใชวิสัยทัศนกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และพันธกิจ 

ใหชัดเจน เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศนชวยใหผูบริหารสามารถวาดภาพ

จุดหมายปลายทางไดชัดเจนและใชสื่อสารใหสมาชิกภายในองคกรยอมรับ และดําเนินไปสูจุดหมาย

ปลายทางนั้นองคกรท้ังหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปดวยวิสัยทัศนนี้ 
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2. พุทธวิธีในการจัดองคกร คือ การกระจายอํานาจ การใหความเคารพซ่ึงกันและกัน หมาย 

ถึง ลูกนองตองใหความเคารพหัวหนา ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงกําหนดใหพระภิกษุตอง

เคารพกันตามลําดับพรรษา ผูบวชทีหลังตองแสดงความเคารพตอผูบวชกอน และการใชคนใหเหมาะ

กับงานในองคกร 

3. พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล คือ การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร การจัดสรรภาระ 

หนาท่ีใหปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ มีระบบการใหรางวัลและการลงโทษ นั่นคือ ใครทําดีก็

ควรไดรับการยกยอง ใครทําผิดก็ควรไดรับการลงโทษ 

4. พุทธวิธีในการอํานวยการ คือ การสื่อสารเพ่ือการบริหารการดําเนินงาน ใชหลัก 4 ส. 

ไดแก 

  1) สันทัสสนา (แจมแจง) หมายถึง อธิบายข้ันตอนการดําเนินงานไดอยางชัดเจนแจแจง

ชวยใหสมาชิกปฏิบัติตามไดงาย 

  2) สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายใหเขาใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศนจนเกิดศรัทธา

และความรูสึกวาตองฝนใหไกลและไปใหถึง  

 3) สมุตเตชนา (แกลวกลา) หมายถึง ปลุกใจใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและมีความ

กระตือรือรนในการดําเนินการไปสูเปาหมาย และ  

 4) สัมปหังสนา (ราเริง) หมายถึง สรางบรรยากาศในการทํางานรวมกันแบบกัลยาณมิตร

ซ่ึงจะสงเสริมใหสมาชิกมีความสุขในการงาน และความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจา ตรง

กับพระสมัญญาวา ตถาคต หมายถึง คนท่ีพูดอยางไรแลวทําอยางนั้น พระพุทธเจาทรงมีภาวะผูนําสูง

มากเพราะทรง สอนใหรู (ยถาวาที) ทําใหดู (ตถาการี) และอยูใหเห็น (ยถาวาที ตถาการี) ยิ่งไปกวา

นั้น การสั่งการแตละครั้งของพระพุทธเจาเปนท่ียอมรับไดงายเพราะไมทรงใชวิธีเผด็จการ แตทรงใช

วิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังท่ีทรงจําแนกแรงจูงใจในการทําความดี ซ่ึงเรียกวา อธิปไตย 3 ประการ 

ดังนี้  

 (1) อัตตาธิปไตย การทําความดีเพราะยึดผลประโยชนหรือความพอใจของตนเปน

ท่ีตั้ง 

 (2) โลกาธิปไตย การทําความดีเพราะตองการใหชาวโลกยกยอง นั่นคือ ยึดทัศนะ

หรือคะแนนนิยมจากคนอ่ืนเปนท่ีตั้ง  

 (3) ธรรมาธิปไตย การทําความดีเพ่ือความดี ทําหนาท่ีเพ่ือหนาท่ี นั่นคือ ยึดธรรมคือ

หนาทท่ีเปนสําคัญ 

5. พุทธวิธีในการกํากับดูแล คือ การควบคุม การกํากับดูแลสมาชิกภายในองคกรใหปฏิบัติ

หนาท่ีเพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับดูแลองคกร

เปนอยางยิ่ง ดังท่ีทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือใหพระสงฆใชเปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติใหเปน
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แบบเดียวกัน ทรงใหเหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว 10 ประการ เชน เพ่ือความผาสุกแหงคณะสงฆ 

เพ่ือขมบุคคลผูไรยางอาย เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียท้ังในปจจุบันและอนาคตเพ่ือความ

ม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา 

สรุปวา พุทธวิธีการบริหาร ยึดหลักธรรมาธิปไตยเปนสําคัญดวยเหตุผลท่ีวา ผูบริหารเอง

ตองประพฤติธรรมและใชธรรมเปนหลักในการบริหาร พุทธวิธีบริหารจึงไมเปนท้ังเปนอัตตาธิปไตย 

(การถือตนเองเปนใหญ) และโลกาธิปไตย (การถือคนอ่ืนเปนใหญ)  

การบริหารรูจักใชเครื่องมือแหงความสําเร็จ 4 ขอ (ปสิทธิธัมมูปกรณกถา) ในทางพระ 

พุทธศาสนานั้น เม่ือเราพิจารณาถึงองคความรูการบริหารเชิงพุทธแลวสามารถนําหลักการมาประยุกต 

ใช เพ่ือบริหารจัดการองคกร ใหบรรลุเปาหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําหลักธรรมมาใชนั้นมีหลัก

ตาง ๆ ดังนี้ หลักธรรมท่ีใชประกอบกับการดําเนินงานใหเกิดความสําเร็จมี 4 ประการ คือ 

1. ศรัทธา ทําใหขามโอฆะได 

2. ความไมประมาท ทําใหขามอรรณพได 

3. ความเพียร ทําใหลวงทุกขได 

4. ปญญา ทําใหบรสิุทธิ์ได  

ในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค อาฬาวกสูตร ยักขสังยุต ไดแสดงเก่ียวกับ

เรื่องวาดวยเครื่องมือแหงความสําเร็จ 4 ดังนี้ 

“ความวา คนจะขามโอฆะไดดวยศรัทธา 1 จะขามอรรณพไดดวยความไมประมาท 1 จะ

ลวงทุกขไดดวยความเพียร 1 จะบริสุทธิ์ไดดวยปญญา”  

ขอ 1 ศรัทธา ท่ีอธิบายความวาคนจะขามโอฆะไดดวยศรัทธา หรือศรัทธาทําใหขามโอฆะ

ไดนั้นในการทํางานอะไรถาคนเราหรือผูทํางานนั้นไมมีความเชื่อม่ันในสิ่งท่ีตนเองกระทําผลของงานก็

จะไมสําเร็จแตเม่ือเราทําดวยความเชื่อม่ันวาการกระทําในสิ่งนั้น ๆ เม่ือสําเร็จแลวจะไดผลตามท่ีตน

คิดเหลานี้โดยไมยอทออุปสรรค ความเชื่อเหลานี้จะขามพนอุปสรรคไปได 

ขอ 2 ความไมประมาท ทําใหขามอรรณพไดความหมายวา การบริหารงานตาง ๆ ถาเราทํา

ดวยความไมประมาทพิจารณาถึงเหตุผลคอยระมัดระวังจะทําใหงานเรียบรอย ความประมาททําให 

เกิดความผิดพลาดและมีปญหาตามมาหลาย ๆ อยาง การจะกาวไปสูความสําเร็จตองไมมองขามปญหา

เล็ก ๆ นอย ๆ เม่ือมีปญหาแลวตองรีบแกไขหาทางปองกันไมใหเกิดปญหา การมองปญหาวาเปนเรื่อง

เล็กนอยไมรีบหาทางแกไขหรือปองกันถือวามีความประมาทความสําเร็จของงานจะไมราบรื่นหรือไม

สําเร็จตามเปาหมายไดดังนั้นหลักความไมประมาทจึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการท่ีผูนําหรือ

ผูบริหารตองมีความตระหนักอยูเสมอ 

ขอ 3 ความเพียร ทําใหลวงทุกขไดหมายความวา ความเพียรคือหัวใจสําคัญของการทํางาน

ผูนําหรือผูบริหาร เม่ือเจอปญหาแลวไมอดทนไมมีความเพียรพยายามท่ีจะแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนก็จะ
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พบแตความทุกขใจ ผูนําหรือผูบริหารท่ีเขาใจสภาพปญหาแลวคอยเพียรพยายามแกไขดวยความ

มุงม่ันท่ีจะใหบรรลุเปาหมายท่ีตัวเองตั้งไวถึงแมจะพบอุปสรรคปญหาก็ยังไมถอถอยในท่ีสุดก็จะ

ประสบความสําเร็จ ดังนี้ความเพียรจึงไดชื่อวา ทําใหลวงทุกขได 

ขอ 4 ปญญา ทําใหบริสุทธิ์ได หมายความวา การบริหารงานตาง ๆ ของผูนําตองใชปญญา

พิจารณาไตตรอง มองใหทะลุในปญหาทุกดาน 

สรุปไดวา หลักธรรมท่ีใชประกอบดําเนินงานใหเกิดความสําเร็จหรือท่ีเรียกท่ัวไปวา ปสิ

ทธิธัมมูปกรณกถา หรือธรรมเปนเครื่องมือแหงความสําเร็จมี 4 ประการ คือ ศรัทธาทําใหขามโอฆะได 

ความไมประมาททําใหขามอรรณพได ความเพียร ทําใหลวงทุกขได และปญญาทําใหบริสุทธิ์ได บุคคล

ท้ังหลายควรมีเครื่องมือท้ัง 4 ประการจะทําใหประสบความสําเร็จได 

หลักการบริหารเชิงพุทธ 3 ขอ 

การบริหารงานในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีใชในการบริหารเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

และบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวใน ทุติยปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต พระพุทธองคไดตรัสถึง

ลักษณะของนักบริหารไว 3 ประการ คือ 

1. จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการณไกล เชน ถาเปนพอคาหรือนักบริหารธุรกิจ ตองรู

วาสินคาท่ีไหนไดราคาถูก แลวนําไปขายท่ีไหนจึงไดราคาแพง ในสมัยนี้ตองรูวาหุนจะข้ึนหรือจะตก ถา

เปนนักบริหารท่ัวไปตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอนี้คือ มีความชํานาญ

ในการใชความคิด 

2. วิธุโร หมายถึง จัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน พอคาเพชรตองดูออก

วาเปนเพชรแทหรือเพชรเทียม แพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเชี่ยวชาญการผาตัด คุณลักษณะขอนี้คือ 

ความชํานาญดานเทคนิค 

3. นิสสยสัมปนโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได เพราะเปนคนมนุษยสัมพันธดี เชน 

พอคาเดินทางไปคาขายตางเมืองก็มีเพ่ือนพอคาในเมืองนั้น ๆ ใหท่ีพักอาศัยหรือใหกูยืมเงิน เพราะมี

เครดิตดี นักบริหารท่ีดีตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะขอนี้สําคัญมาก “นกไมมีขน คนไมมีเพ่ือน ข้ึนสู

ท่ีสูงไมได” คือ ความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ 

นอกจากนั้น พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549) ไดอธิบายไววา ลักษณะ

ท้ัง 3 ประการ มีความสําคัญมากนอยตางกันข้ึนอยูกับระดับของนักบริหารถาเปนนักบริหารระดับสูงท่ี

ตองรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมจํานวนมาก ลักษณะขอ 1 และขอ 3 สําคัญมาก สวนขอท่ี 

2 มีสวนสําคัญนอยเพราะเขาสามารถใชผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานได 

สําหรับนักบริหารระดับกลาง ลักษณะท้ัง 3 ขอ มีความสําคัญพอ ๆ กัน คือ เขาตองมี

ความชํานาญเฉพาะดานและมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ในขณะเดียวกัน

เขาตองมีปญญาท่ีมองภาพกวางและไกล เพ่ือเตรียมตัวข้ึนเปนนักบริหารระดับสูง นักบริหารระดับ 
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กลางบางคนไมไดเตรียมตัวใหพรอมในดานสติปญญา เม่ือข้ึนสูงก็ถูกผูใตบังคับบัญชานินทาวา “โง

แลวยังขยัน” สําหรับนักบริหารระดับตนท่ีตองลงเม่ือปฏิบัติงานรวมพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชา

อยางใกลชิดนั้น ลักษณะขอท่ี 2 และขอท่ี 3 คือ ความชํานาญเฉพาะดาน และมนุษยสัมพันธ สําคัญ

มากแตกระนั้นเขาก็ตองพัฒนาคุณลักษณะ ขอท่ี 1 คือ ปญญาเอาไวเพ่ือเตรียมเลื่อนสูระดับกลาง

ตอไป 

การบริหารจัดการดวยหลักสัปปุริสธรรม 7 ขอ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย (2546) ในพระสุตตันตปฎก สังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 

และธัมมัญญสูตร อังคุตรนิกาย สุตตนิบาต พระพุทธองคไดตรัสการดํารงตน และการบริหาร ดังนี้ 

สัปปุริสธรรม 7 คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

1. ธัมมัญู  เปนผูรูจักเหตุ  

2. อัตถัญญ  เปนผูรูจักผล  

3. อัตตัญู เปนผูรูจักตน  

4. มัตตัญู  เปนผูรูจักประมาณ  

5. กาลัูญ  เปนผูรูจักกาล  

6. ปริสัญู  เปนผูรูจักบริษัท  

7. ปุคคลัญู  เปนผูรูจักบุคคล 

หลักสัปปุริธรรม 7 หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษเปนคุณสมบัติของผูดี ระบบผูดี หรือ ท่ี

เรียกวา สัปปุริสธัมมกถา 7 คือ 

1. ธัมมัญุตา ความรูจักเหตุ 

2. อัตถัญุตา ความรูจักผล 

3. อัตตัญุตา ความรูจักตน 

4. มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ 

5. กาลัญุตา ความรูจักกาล 

6. ปรัสัญุตา ความรูจักชุมชน 

7. ปุคคลัญุตา ความรูจักบุคคล (ปุคคลปโรปรัญุตา)  

การบริหารจัดการดวยหลักสัปปุริสธรรม 7 นี้ผูบริหารตองมีความฉลาดในปญญา พิจารณา

สถานการณตาง ๆ ใหเหมาะสม แตถายึดถึงความเปนสําคัญแตละขอนั้นถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง 

ผูบริหารรูจักตนเองและเรียงตามลําดับขอท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 คือ มีเหตุผล รูจักความพอดีแกเวลา

แกชุมชนและบุคคลตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารในหมูคณะถาขาดขอธรรมขอใดขอหนึ่งอาจ

ทําใหไมสะดวกราบรื่นท่ีวา สัปปุริสธรรมเปนคุณสมบัติของผูดีตองมีธรรมเหลานี้ประจําไว และนําไป 

ใชปฏิบัติใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม 
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ในการบริหารจัดการดวยหลักสัปปุริสธรรม ผูบริหารตองเปนคนมีเหตุมีผล รูจักตนเอง วา

การบริหารงานไดดีหรือบกพรองตรงไหนงานนั้นเกินกําลังท่ีจะทําดวยตนเองหรือตองหาคนชวยมาก

นอยแคไหน สถานท่ีเราทํางานอยูนั้นมีความเหมาะสมหรือไม ใครควรเปนผูท่ีจะทําหนาท่ีชวยเราไดใน

เวลาใดบาง ดังนั้น ผูบริหารควรยึดหลักธรรมท่ีดี ๆ และฉลาดเลือกใชหลักธรรมแตละขอใหเหมาะสม

กับสถานการณจึงจะทําใหเกิดความสําเร็จดวยดี 

หลักการบริหารทางพุทธศาสนา  

พระเทพดิลก (2553) หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา คือ การเพียรพยายามขัดเกลาจิต

ตน ดวยการเพ่ิมปญญา วิชชา อันเปนตัวความรูใหสามารถบริหารตนไดมากพอสมควร ท่ีจะเขาไปมี

สวนในการบริหารคนอ่ืนจากคนหนึ่งไปถึงหลาย ๆ คน จนถึงบริหารองคการตาง ๆ ท่ีถามองในแงของ

ความจริงแลว การบริหารทุกอยางตองเริ่มท่ีการบริหารตนมากอนท้ังนั้น การบริหารองคการตลอดถึง

ประเทศชาติ การทํางานประสานงาน รวมแรงรวมใจกันในการทํา หนาท่ีปองกัน บําบัด บํารุงรักษา

องคการของคนท่ีศึกษา ฝกหรืออบรมตนมาดีแลวนั่นเอง การบริหารองคการจึงเปนผลสืบเนื่องมาจาก

คนเปนจํานวนมากท่ีฝกปรือกันมาในดานตาง ๆ จนเกิดความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม

เหมาะสมท่ีจะทํางานในฐานะนั้น ๆ  

 พระครูจิรธรรมธัช จิรธมฺโม (2553) การนําหลักท่ีพระพุทธเจาไดทรงตรัสเก่ียวกับการ

บริหารงานทุกระดับ ผูบริหารท่ีจะใหการบริหารงานสําเร็จลุลวงไดตองมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ  

1. จักขุมา มีปญญามองไกล ตองมีความชํานาญในการใชความคิด  

2. วิธุโร มีการจัดการธุระไดดี ตองมีความชํานาญดานเทคนิค  

3. นิสสยสัมปนโน มีการพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนไดตองมีความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ จะเห็น

ไดวา หลักธรรมทางพุทธศาสนา มีสวนสําคัญในการสรางเสริมความเปนผูนํา เพราะเปนหลักธรรม

สําหรับการปกครองตนเองและผูอ่ืน สามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานทุกประเภท ท้ังยัง

เปนหลักธรรมนําชีวิตใหประสบสุขในแนวทางจริยธรรมของพุทธศาสนาดวยเชนกัน สรุปวา การ

บริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม คือ การดําเนินการของผูบริหารในการน าหลักธรรมท่ีปรากฏใน

พุทธวิธี มาสรางเปนแรงจูงใจผลักดันใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุจุดมุงหมาย

หรือเง่ือนไขท่ีตองการ พรอมชักนําโนมนาว กระตุน สนับสนุน สงเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแก

บุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานอยางตั้งใจ เต็มใจ และทุมเท เพ่ือทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล สามารถนําความรู และศักยภาพท่ีมีอยูออกมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด สรางเปน

แรงผลักนําองคการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ดําเนินการไปอยางรอบคอบ รอบดาน ซ่ึงจะ

เปนดวยความเพียรพยายามในทางท่ีชอบ ความเพียรชอบนั้นเองคือกุศลธรรม และผลจากความเพียร

ชอบก็จะสรางสรรคพัฒนาการบริหารทุกระดับ ท่ีอาจสรุปเปนการบริหารตน บริหารคน และ

บริหารงาน  
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หลักธรรมท่ีนํามาใชในการบริหารงาน  

พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเก่ียวกับการศึกษาอยูจํานวนมาก หลักคําสอนเหลานี้หากได

นํามาศึกษาวิเคราะห อธิบาย ตีความ จัดทําเปนหลักวิชาการ บูรณาการใหเขากับยุคสมัยแลว ก็จะ

สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารการศึกษาและพัฒนามนุษยได อยางมีประสิทธิภาพ จากท่ี

กลาวมาขางตน ผูนํา ควรนําหลักธรรมมาประยุกตในการบริหาร 2 หลักธรรม ไดแก พรหมวิหารธรรม 

4 และแลทศพิธราชธรรม 10 ประการ ในแตละหลักธรรมมีรายละเอียด ดังนี้ 

พรหมวิหารธรรม 4 หลักธรรมสําหรับนักบริหาร  

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549) พรหมวิหารธรรม 4 เปนธรรมสําหรับนัก

บริหาร นักบริหารท่ีจะปกครองคนไดตองอาศัยธรรมท่ีเรียกวา ธรรมของผูใหญ คือ มีท้ังความรักความ

สงสาร เอ้ืออาทร และทําใจใหเปนกลาง นั่นคือ การใชอํานาจหนาท่ีหรือใชพระเดชพระคุณควบ คุมการ

บริหาร เปนหลักธรรมท่ีนักบริหารทุกคนพึงมี เพราะจะเปนนักปกครองหรือนักบริหารไดจะตอง มี

คุณธรรมท่ีเรียกวา พรหมวิหารธรรม 4 ประการ ซ่ึงประกอบดวย  

1. เมตตา คือ ความหวังดีท่ีปรารถนาใหผูอ่ืนมีสุข นักบริหารตองมีความรักและความหวังดี

ตอเพ่ือนรวมงาน ความรักจะเกิดไดถานักบริหารรูจักมองแงดี หรือสวนท่ีดีของเพ่ือนรวมงาน ถาพบ

สวนเสียในตัวเขา นักบริหารตองมองขามและใหอภัย เม่ือพบสวนท่ีดีก็จดจําไวเพ่ือจะไดใชคนให

เหมาะกับลักษณะท่ีดีของเขา  

2. กรุณา คือ หลักวิธีการของผูบริหารท่ีมีจิตใจท่ีเก้ือกูลตอผูรวมงาน บุคลากรในองคการ 

นักบริหารชวยเหลือผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาเม่ือถึงคราวใหชวยเหลือ ชวยแกปญหาตาง ๆ ไม

ทอดท้ิงไมวางเฉยเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนแกผูรวมงานท่ีสําคัญ กระตุนสงเสริมหลักการทํางาน 

ไดเปนอยางดี เพราะผูบริหารคอยชวยสนับสนุนอยูเบื้องหลัง  

3. มุทิตา คือ การชื่นชมยินดี เปนหลักวิธีการของผูบริหาร เม่ือผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 

ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน หรือประสบผลสําเร็จในชีวิต หนาท่ีของผูบริหาร คือ รวมแสดง

ความยินดี ชวยสงเสริมสนับสนุนใหมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถใหมากยิ่ง ๆ ข้ึน เปนการสราง

แรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหารท่ีจะสรางแรงใจ ดึงความสามารถของบุคลากร ผูรวมงาน ใหออกมาอยาง

เต็มความสามารถ  

4. อุเบกขา คือ หลักวิธีการของผูบริหารทุกคน จะตองมีความเปนกลาง ไมเอนเอียง

เขาขางฝายหนึ่งฝายใด จะตองตั้งตนเปนกลาง แลวใชปญญาพิจารณาอันสมควรแกเหตุ ในกรณีท่ีเกิด

ความขัดแยง ท่ีเกิดข้ึนของผูรวมงาน หรือบุคลากรในองคการ ตัดสินอยางเท่ียงธรรม ผูบริหารจะตอง

สรางความม่ันใจใหแกผูรวมงานทุกคน ใหเกิดความเคารพนับถือ  

หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการในการบริหารงาน  
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พระราชญาณวิสิฐ (2552) ทศพิธราชธรรม เปนขอปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบสําหรับพระมหา 

กษัตริยท่ีทรงใชปกครองพระราชอาณาจักร และเปนหลักธรรมของผูบริหารทุกระดับ ท่ีจะพึงใชประกอบ 

การปฏิบัติงานของตน ใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนโดยรวม 

พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน ธัมมวัฑฒโน) (2539) เปนคุณธรรมท่ีโบราณบัณฑิตได

บัญญัติไวกอนสมัยพุทธกาล ซ่ึงพระมหากษัตริยในอดีตไดทรงถือปฏิบัติมาเปนพระราชจริยาวัตร แม

บุคคลผูมิใชพระเจาแผนดินก็ควรเจริญรอยตาม โดยนําเอาหลักธรรม 10 ประการนี้มาปฏิบัติในการ

บริหารการปกครอง เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเกิดความสวัสดีในสังคม ตามอุดมการณแหงการ

ปกครองยิ่ง ๆ ข้ึนไป อันวาคุณสมบัติของนักบริหารหรือนักปกครอง หรือ ผูเปนใหญในแผนดิน ตั้งแต

พระราชามหากษัตริย ตลอดจนนักบริหารหรือนักปกครองท่ัวไป  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2553) ผูบริหารยังสามารถใชหลักธรรม 10 ประการ

สรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับชั้น เพ่ือใหการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคท่ี 

กําหนด และสําเร็จตามเปาหมาย หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ คือ  

1. ทาน คือ การให การท่ีผูบริหารใหทรัพยสินวัตถุสิ่งของ หรือองคประกอบท่ีไดมาซ่ึงวัตถุ 

อันหมายถึงเงิน เวลา กําลังกายของตน และผูอ่ืนท่ีตองการ(วัตถุทาน) การใหความรู การชี้แนะท่ีเปน

ประโยชนในการทํางาน (วิทยาทาน) และการใชชีวิต (ธรรมทาน) และการใหอภัยแกผูท่ีทําผิดพลาด ท่ี

พรอมท่ีจะแกไขปรับปรุง หรือการไมถือโทษในเรื่องท้ังปวง (อภัยทาน)  

2. ศีล คือ วิธีการอยูในศีลธรรมอันดีท้ังกาย วาจา และทางใจ อันเปนหลักการสากลคุมครอง 

สิทธิ มนุษยชน รวมท้ังการประพฤติตนตามระเบียบวินัยของหนวยงาน ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม  

3. ปริจจาคะ คือ การเสียสละสําหรับผูบริหาร วิธีการของผูบริหารในการดําเนินงาน ใน

ดานการเสียสละ เพ่ือสวนรวม เพ่ือประโยชนของบุคลากร และองคการ การไมเห็นแกตัวของผูบริหาร 

จะสามารถทําใหบุคลากรทํางานอยางเปนมีความสุข  

4. อาชชวะ คือ ความเปนผูซ่ือตรงสําหรับผูบริหาร วิธีการของผูบริหารในการดําเนินงาน 

ในดานของความซ่ือสัตยสุจริตตอองคการ ตอบุคลากร เปนผูตรงตอหนาท่ีรับผิดชอบตอภาระงานให

ประสบความสําเร็จ  

5. มัททวะ คือ ความสุภาพออนโยน ความสุภาพออนโยนท่ีผูบริหาร แสดงออกถึงกิริยา 

มารยาทท่ีสุภาพ เรียบรอย ปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางใหเกียรติ และการพูดจา สุภาพไพเราะ นุมนวล กับ

บุคคลในทุกระดับ  

6. ตปะ คือ ความเพียรพยายามสําหรับผูบริหาร เปนวิธีการของผูบริหารในการดําเนินงาน

ในดานความ พยายาม ความบากบั่นความกาวหนา ไมถอยหลัง ความไมหยุดอยูกับท่ี รูจักระงับยับยั้ง

ชั่งใจได ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและการปรนเปรอ มุงม่ันในหนาท่ีการงานใหครบถวน

สมบูรณ  
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7. อักโกธะ คือ ความไมโกรธสําหรับผูบริหาร เปนวิธีการของผูบริหารท่ีแสดงถึงความมี

เหตุผล ไมโกรธผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาอยางไรเหตุผล มีเมตตาธรรมประจําใจ รูจักระงับความขุน

เคืองแหงจิต และมีวินิจฉัยท่ีมีเหตุผล  

8. อวิหิงสา คือ ความไมเบียดเบียนสําหรับผูบริหาร วิธีการของผูบริหารท่ีไมแสดงการกดข่ี

ขมเหง ผูใตบังคับบัญชา โดยใชอํานาจท่ีเหนือกวาเบียดเบียนผูอ่ืน ใหความชวยเหลือ สรางความเสมอ

ภาคใหเกิดข้ึนในองคการ  

9. ขันติ คือ ความอดทน การท่ีผูบริหารอดทนตอความยากลําบากไมยอทอตออุปสรรคใน

การดํารงชีวิต มีมานะอดทนในการงาน มีความอดทนตออารมณยั่วยุตาง ๆ ท่ีเขามากระทบ คือการ

ควบคุมอารมณเม่ือผิดหวัง หรือการอดกลั้นตอความโลภและความอยากได  

10. อวิโรธนะ คือ ความยุติธรรมสําหรับผูบริหาร วิธีการของผูบริหารท่ียึดม่ันในหลักของ

ความยุติธรรม ความเท่ียงตรง ไมเอนเอียงหรือหวั่นไหว ไมมีอคติโดยมิชอบ ใชความรูความสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักความถูกตอง สามารถทําใหบุคลากรในองคการเกิดความเชื่อม่ันไมหวั่นไหว

ตอภาระงาน  

ในปจจุบัน การศึกษาเก่ียวกับการบริหารตามแนวพุทธธรรม นักการศึกษาและนักบริการ

ใหความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนาผูนํามีสวนสําคัญในการกระตุน ผูใตบังคับบัญชาใหอยู

รวมกันอยางมีความสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและประสบความสําเร็จในองคการ โดยยึดหลักธรรมทาง

พุทธศาสนา ท่ีสังคมยอมรับ มีการอางอิงถึง แตอยางไรก็ตาม การจะทําใหเกิดภาวะผูนําจริยธรรมทาง

พุทธศาสนาก็ยังไมเกิดผลสัมฤทธิ์อยางกวางขวาง ซ่ึงอาจเปนเพราะคนสวน ใหญ หรือคนในองคการ 

มองภาพไมชัดวา หลักธรรมท่ีใชปฏิบัติเฉพาะตัว จะทําใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน หรือคนในองคการ

อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสียสละของคนในองคการ ผูนําจําเปนตองเสียสละผลประโยชน

สวนตัว จึงถือเปนเรื่องยากยิ่งท่ีจะตัดสินใจท่ีจะเสียผลประโยชนสวนตัวเพ่ือสวนรวม เนื่องจาก

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความสอดคลองกับหลัก  

การบริหารนั้นมีอยูหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับงานบริหารในบริบทท่ีแตกตางกัน

ไป ท้ังนี้เพ่ือทําใหไดแนวทางการบริหารสถานศึกษา โดยมีหลักพุทธธรรมเปนพ้ืนฐานอันจะเปน

ประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษาในการนําไป ประยุกตใช

ตอไป 

กลาวโดยสรุป การบริหารเชิงพุทธ (Buddhist Ways Management) หรือ พุทธวิธีบริหาร 

(Buddhist Style Management) หมายถึง กระบวนการดําเนินงานตามหนาท่ีทางการบริหารเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรอยางเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน โดยการนําเอาหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการในหนวยงาน ในสถานศึกษา เพ่ือใหกระบวน 

การทางการบริหารเกิดประโยชนตอหนวยงาน หรือสถานศึกษาสูงสุด 
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2.2.2 แนวคิดภาวะผูนําเชิงพุทธ 

ในสังคมไทยปจจุบันซ่ึงอยูในกระแสของโลกาภิวัตน ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากโลกใน

อนาคตเปนโลกท่ีทํางานในสิ่งแวดลอมท่ีเปนพลวัตรมากข้ึน การแขงขันจะมีอัตราท่ีสูงข้ึน และเปนการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมเพ่ิมข้ึน และจะกดดันเรียกรองในองคกร ซ่ึงมี 

การเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ไมวาจะเปนไปในมิติทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ทําใหเกิดผล

กระทบอยางรวดเร็วและรุนแรง ความขัดแยงในหลากหลายรูปแบบไดปะทุข้ึน และสะทอนออกมาเปน

รูปธรรมอยางชัดเจน มีการรวมตัวกันของกลุมคนท่ีขัดแยงกันจนเกิดเปนปรากฏการณประทวง หรือ

ม็อบท่ีเกิดข้ึนกันบอยครั้งจนถึงข้ันปะทะกันทํารายกันก็มี ไมวาจะเปนความขัดแยงดานผลประโยชน

ทาง เศรษฐกิจ เชน การแปรรูปของรัฐวิสาหกิจ ความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน การแยง

ชิงทรัพยากรน้ํา การแยงชิงท่ีดินทํากิน และแมกระท่ังความขัดแยง ทางการเมืองของไทย พระเทพ

ปริยัติเมธ ี(สฤษฏิ์ สิริธโร) (2553, หนา 41)  

คําวา “ผูนํา” มาจากพุทธวจนะท่ีวา “นายก” แปลวา “ผูนํา” สมาสเขากับคําวา “ภาว” 

แปลวา ความเปน เทากับ “นายกภาว” แปลวา “ความเปนผูนํา” ในพระไตรปฎก เลมท่ี 21 ฉบับ

ธรรมทาน (2549, หนา 75) ไดระบุถึงขอความเก่ียวกับผูนําวา “เม่ือฝูงโคขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงไป

คด โคเหลานั้นยอมไปคดท้ังหมด ในเม่ือโคผูนําไปคด ในมนุษยก็เหมือนกันผูใดไดรับสมมติใหเปนผูนํา 

ถาผูนั้นประพฤติอธรรม ประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติอธรรมเหมือนกัน แวนแควนท้ังหมดจะได

ประสบความทุกข ถาพระราชาเปนผูไมตั้งอยูในธรรม เม่ือฝูงโคขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงไปตรง โค

เหลานั้นยอมไปตรงท้ังหมด ในเม่ือโคผูนําไปตรง ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติใหเปนผูนํา 

ถาผูนั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ยอมประพฤติธรรมเหมือนกัน แวนแควนท้ังหมดยอมได

ประสบความสุข ถาพระราชาเปนผูตั้งอยูในธรรม” 

ในขณะท่ี พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หนา 6-7) ไดอธิบายวาพระพุทธเจาทรง

มีลักษณะเดนของความเปนผูนําไดแก ความเปนกัลยาณมิตรของมวลมนุษยชาติเพ่ือนําไปสูเปาหมาย 

ความพนทุกขหรือสภาพท่ีเปนปญหา ดังพุทธพจนวา “เราเปนกัลยาณมิตรของสัตวท้ังหลาย อาศัยเรา

ผูเปนกัลยาณมิตร สัตวท้ังหลายก็พนไปไดจากทุกขท้ังปวง” 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ( 2552) ผูนําเปนผูกําหนดชะตากรรมท้ังของตัว

ผูนํา ผูตาม ขององคกร ของสังคมและของโลกท้ังหมด ถาองคกร บริษัท สถาบัน สังคม หรือประเทศ

ใด มีผูนําท่ีเปยมไปดวยภาวะผูนํา (Leadership) องคกร บริษัท สถาบัน หรือประเทศนั้น ๆ ยอมมีแต

ความเจริญรุงเรือง แตถาการณกลับเปนในทางตรงกันขามองคกรเปนตนนั้น ๆ ก็ยอมจะพบแตความ

ลมเหลว การเปนผูนํานั้นไมใชใคร ๆ ก็เปนได เพราะการเปนผูนํานั้นตองใชท้ังศาสตรและศิลป แต

อยางไรก็ตาม แมการเปนผูนําจะเปนสิ่งท่ีเปนไปไดยาก ทวาสําหรับผูท่ีมีเจตนารมณมุงม่ันในการท่ีจะ

พัฒนาตนเองใหเปนผูนําแลว การท่ีจะเปนผูนําท่ีไดรับการยอมรับก็ไมใชสิ่งสุดวิสัย 
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เม่ือพิจารณาถึงความหมายของภาวะผูเชิงพุทธ(Buddhist Leadership) นั้น พระมหาวุฒิ

ชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (2552) ไดใหทัศนะไววา พระพุทธองคเอง ยังเคยทรงตรัสถึง ภาวะผูนํา

เอาไววา “ยามฝูงโคลอยขามฟาก หากโคท่ีเปนผูนําฝูงวายตรง โคท่ีเปนบริวารก็วายตรง แตถาโคท่ี

เปนผูนําวายคด โคบริวารก็วายคดตามไปดวยเชนกัน” หลักธรรมสําหรับสรางภาวะผูนําก็ทรงแสดงไว

เปนอเนกประการ เชนทศพิธราชธรรม, ราชสังคหวัตถุ 4, พละ 5 ของพระมหากษัตริย, อธิปไตย 3, 

อปริหานิยธรรม 7, พรหมวิหารธรรม 4 เปนตน 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) (2553, หนา 12) ภาวะผูนําเชิงพุทธ หมายถึง ผูมี

ความรอบรูรอบคอบ และประกอบไปดวยการเปนผูมีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถมีความรับผิด 

ชอบในการทํางานและมีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มองผูใตบังคับบัญชาในแงดี มีความ

ยุติธรรม มีหัวใจพระพรหม รูรักสามัคคี มีความเสียสละ ไมมีมานะทิฏฐิ ปราศจากอคติ ซ่ึงคุณธรรม

ตาง ๆ เหลานี้จะตองอยูในตัวของผูนําท่ีจะทําใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

ดวยการบริหารตน การบริหารคน การบริหารงานในองคกร  

พระมหาสมพร สุริโย (2553, หนา 49) ภาวะผูนําเชิงพุทธ เปนพฤติกรรมแสดงออกของ

ผูนํา ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีจําแนกได 3 ดาน ไดแก การครองตน การครองคน การ

ครองงาน  

พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร เขมฺกาโม) (2548) ภาวะผูนําเชิงพุทธ เปนกระบวนการใช

ยุทธวิธีของผูนําโดยนําหลักธรรมมาใชเปนแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานใหสําเร็จลุลวงและการเปน

แบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2551, หนา 5) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําในเชิง

กระบวนการท่ีครอบคลุมท้ังผูนําและ ผูตาม สถานการณ ภารกิจ หลักการ/วิธีการ และเปาหมาย โดย

กลาวถึงภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาไววา ภาวะผูนํา ก็คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดี

งาม ความรูความสามารถของบุคคล ท่ีชักนําใหคนท้ังหลาย มาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายท่ี

ดีงาม องคประกอบเหลานี้คือ เม่ือพูดถึงผูนําอยางนี้ จะเห็นวามีองคประกอบหลายอยางในความเปน

ผูนํา หมายความวา คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยางหลายดาน แยกไปตามสิ่งท่ีผูนําจะตองเก่ียวของ 

คือ ผูนําจะตองมีความสามารถในการท่ีจะไปเก่ียวของหรือปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นทุกอยางใหถูกตอง

และไดผลดี องคประกอบเหลานั้น คือ  

1. ตัวผูนํา จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุดเริ่มและเปนแกนกลางไว  

2. ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับผูตาม หรือเราอาจจะไมเรียกวา “ผูตาม” ในพุทธ

ศาสนาก็ไมไดนิยมใชคําวา ผูตาม เราอาจจะใชคําวา “ผูรวมไปไดดวย”  

3. จุดหมาย โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกันกับจุดหมาย เชนจะตองมีความชัดเจน เขาใจ

ถองแท และแนวแนในจุดหมายเปนตน  



   43 

4. หลักการและวิธีการ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับหลักการ และวิธีการท่ีจะทําให

สําเร็จผลบรรจุจุดหมาย  

5. สิ่งท่ีจะทําโยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสิ่งท่ีจะทํา  

6. สถานการณ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอม หรือสิ่งท่ีจะประสบ ซ่ึงอยู

ภายนอกวาทําอยางไรจะผานไปไดดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม หรือสิ่งท่ีประสบ เชน ปญหา 

เปนตน เปนผูนํา  

 กลาวโดยสรุป ภาวะผูนําเชิงพุทธ หมายถึง มีความรอบรูรอบคอบ และประกอบไปดวย

การเปนผูมีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถมีความรับผิดชอบในการทํางานและมีทักษะดานความ 

สัมพันธระหวางบุคคล ผูใตบังคับบัญชา นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการบริหารองคการ 

หรือหนวยงานมีการวางแผนในการบริหารตน การบริหารคน และการบริหารงาน โดยใหความสําคัญ 

ผูตาม สถานการณ ภารกิจ หลักการ วิธีการ และเปาหมาย 

ดังนั้น ผูนําปจจุบันควรใชภาวะผูนําเชิงพุทธในการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสูเปาหมาย

สูงสุดรวมกัน ดังแสดงในภาพ กระบวนการของภาวะผูนําเชิงพุทธ (Process of Buddhist Leader-

ship) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2555)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

แผนภูมิท่ี 2.1 กระบวนการของภาวะผูนําเชิงพุทธ (Process of Buddhist Leadership) 

 

  

กระบวนการของภาวะผูนําเชิงพุทธ (Process of Buddhist Leadership) 

จุดหมาย/เปาประสงค (Goals) 
 

ผูนํา (Leaders) 
 

หลักพุทธธรรม 

(Principles of Buddha-Dhamma) 
 

ผูตาม 

(Followers) 

สถานการณ/งาน 

(SitUations/tasks) 
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คุณลักษณะสําคัญของภาวะผูนําเชิงพุทธ 

สุรศักดิ์ ชะมารัมย (2558) กลาวไดวาผูนําท่ีจะไดชื่อวาเปนผูนําท่ีมีคุณสมบัติของการเปน

ผูนําเชิงพุทธ หรือภาวะผูนําเชิงพุทธอยางครบถวนไดนั้นจะตองประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ 7 

ประการ ดังนี้ 

1. รอบรูงาน (ธัมมัญุตา) ผูนําจะตองรูจักภาระหนาท่ีรับผิดชอบทุกอยางขององคการรวม 

ถึงรูกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับองคการดวย 

2. รูจุดมุงหมายของงาน (อัตถัญุตา) ผูนําจะตองรูและเขาใจเปาหมายของการทํางานมี

ความรู ทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการองคการเปนอยางดี และมีวิสัยทัศนกวางไกล

ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอองคการ 

3. เขาใจตนเอง (อัตตัญุตา) ผูนําจะตองมีความเชื่อม่ันในตนเอง ยึดม่ันในหลักการท่ี

ถูกตอง ฟงเสียงรอบดานอยูเสมอ รูจักเสียสละโดยเห็นแกประโยชนสวนรวม มีความรูความสามารถ มี

วิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมถึงยังตองมีความรับผิดชอบสูงดวย 

4. รูจักความพอดี (มัตตัญุตา) ผูนําจะตองรูความพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจกรรม 

ตาง ๆ การลงโทษผูใตบังคับบัญชา และรูจักแบงปนความสุขใหแกผูใตบังคับบัญชา 

5. รูจักบริหารเวลา (กาลัญุตา) ผูนําจะตองสามารถบริหารเวลาไดอยางถูกตองเหมาะสม

โดยสามารถวางแผนทุกอยางไดอยางรูเทาทันตอเหตุการณและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

6. มีมนุษยสัมพันธ (ปริสัญุตา) ผูนําจะตองมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานทุก

อยางในองคการไดราบรื่นและมีมนุษยสัมพันธอันดีตอผูบังคับบัญชา และผูอ่ืน 

7. เขากับเพ่ือนรวมงานได (ปุคคลปโรปรัญุตา) ผูนําจะตองเขาใจและสามารถปรับตัวเขา

กับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี โดยตองรูและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล มีความสามารถใน

การมอบหมายงานไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีความมุงม่ันพัฒนาบุคลากรใหสามารถทางานเปนทีมได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ประโยชนของภาวะผูนําเชิงพุทธ  

ผลของการปฏิบัติตนอยูในคุณลักษณะของการเปนผูนําเชิงพุทธหรือภาวะผูนําเชิงพุทธจะ

ทําใหผูนําองคการไดรับประโยชนท่ีสําคัญดังนี้ 

1. ประโยชนเกิดข้ึนกับตนเอง จะทําใหผูนําองคการรู และเขาธรรมชาติของความเปลี่ยน 

แปลงท่ีเกิดข้ึนกับองคการของตน โดยจะทําใหสามารถประพฤติปฏิบัติตนตอกระแสความเปลี่ยน 

แปลงนั้น ๆ ไดอยางรูเทาทันการณ 

2. ประโยชนเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงาน ผูนําองคการจะไดรับความไววางใจ และเปนท่ีเคารพ

รักของเพ่ือนรวมงานทุกคน ซ่ึงจะกอใหเกิดการทํางานแบบทีมท่ีมีพลัง อันจะสงผลดีทําใหองคการมี

ความเขมแข็งและประสบความสําเร็จ 
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3. ประโยชนเกิดข้ึนกับงานท่ีรับผิดชอบ กลาวไดวา ภาระงานทุกอยางขององคการ จะถูก

ขับเคลื่อนไป สูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงจะสงผลดีตอการพัฒนาองคการใหเจริญรุงเรือง

กาวหนาไดอยางม่ันคงในท่ีสุด 

ดวยเหตุผลดังกลาว องคการตาง ๆ จึงตองการ ผูนําท่ีเปนบุคคลท่ีมีความรอบรูงาน รูจุดมุง 

หมายของงาน มีความเขาใจตนเอง รูจักความพอดี รูจักบริหารเวลา มีมนุษยสัมพันธ และเขากับเพ่ือน

รวมงานไดเปนอยางดี เพ่ือท่ีจะสามารถนาพาองคการพัฒนากาวหนาไปไดอยางยั่งยืนและม่ันคง

ทามกลางสภาพของการแขงขันท่ีรุนแรงเฉกเชนในปจจุบัน ภาวะผูนําเชิงพุทธ จึงเปนคุณลักษณะหรือ

คุณสมบัติของผูนาท่ีไมตกเทรนดและสามารถตอบสนองตอความตองการขององคการในปจจุบันได

เปนอยางด ี

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ คนดี หรือธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ เปนธรรมท่ี

เหมาะสมตอการเปนผูนําโดยเฉพาะผูท่ีเปนหัวหนาคน คือผูบริหารท่ีจะตองเปนผูรูจักเหตุผล รูจัก

ตัวเองและผูอ่ืน รูจักกาลเทศะโดยเฉพาะอยางยิ่งในการรูจักนิสัยความตองการ ความสามารถของ

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือจะไดเลือกใชคนใหถูกกับงานหรือใชคนใหเหมาะสมกับงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) (2550) กลาวถึง สัปปุริสธรรม ธรรมของสัปบุรุษ

หรือคนดี หรือธรรมของมนุษยผูมีความเปนมนุษย สมบูรณ มี 7 ประการ ศึกษาใหรูใหเขาใจ แลว

ปฏิบัติใหได ก็จักสามารถรักษาคุณคาแหง ความเปนมนุษยทุกประการได สัปปุริสธรรม 7ประการคือ 

รูจักเหต ุรูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักประชุมชน และรูจักบุคคล 

พระธรรมกิตตวิงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548, หนา 170) กลาวถึง สัปปุริสธรรมท่ีทําใหเปน

สัตบุรุษ คือ เปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี เปนเหตุใหผูปฏิบัติเปนคนดี เปนผูควรแกการยก

ยองนับถือเปนคนท่ีสามารถใหการแนะนําในการดําเนินชีวิตท่ีถูกดายตองความปรารถนาดีมี 7

ประการ ไดแก รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา 21) กลาวถึง เปนธรรมของสัตบุรุษ ซ่ึงเปนคุณสมบัติ

ของคนดี เปนธรรมท่ีใชในการครองตน ครองคน และครองงาน ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนํามา

ประยุกตใชใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษามี 7 ประการ ไดแก รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน 

รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล 

พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2540, หนา10) กลาวถึง คุณสมบัติของผูนําในความ 

สัมพันธกับผูรวมงานท่ีไปดวยกันนั้น คือคุณสมบัติของผูท่ีจะเปนผูนํา บุคคลท่ีเปนผูนําจะตองมีธรรมะ 

หรือคุณสมบัติในตัวของผูนํามี 7 ประการ ไดแก รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล 

รูจักชุมชน และรูจักบุคคล 
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กลาวสรุปไดวา หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมท่ีทําใหเปน

สัตบุรุษเปนธรรมท่ีเหมาะสมอยางยิ่งตอการเปนผูนําโดยเฉพาะผูท่ีเปนหัวหนาคนหรือผูบริหารท่ี

จะตองเปนผูรูจักเหตุผล รูจักตัวเองและผูอ่ืน รูจักกาลเทศะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรูจักนิสัยความ

ตองการความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือจะไดเลือกใชคนใหถูกตองและเหมาะสม 

2.3.1. ความหมายของสัปปุริสธรรม  

หลักธรรมท่ีทุกคนสามารถนํามาประยุกตใชและถือปฏิบัติ เพราะศาสนามุงท่ีจะสอนใหทุก

คนเปนคนดี หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีลักษณะเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ซ่ึงจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบดวยหลักธรรมท่ีกําหนดคุณสมบัติของคนดี คือ สัปปุริสธรรม 7

ประการ จึงสรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับหลักธรรม ดังตอไปนี้ 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) (2549) ตรัสวา สัปปุริสธรรม เปนหลักธรรมท่ี

สําคัญของมนุษย เปนสมบัติเปนคุณลักษณะของมนุษย มีปญญารูได ทําได เขาใจวาความกตัญู

กตเวทีเปนคุณธรรมท่ีดี ท่ีประเสริฐ มนุษยมีสติปญญารักษาความดีงานของใหสมบูรณคงอยู 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548, หนา170-171) ใหความหมายของสัปปุริส

ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ คือเปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี เปนเหตุใหผูปฏิบัติเปนคนดี เปนผู

ควรแกการยกยองนับถือ เปนคนท่ีสามารถใหการแนะนําในการดําเนินชีวิตท่ีถูกดายตองความ

ปรารถนาด ี

จากพระไตรปฏก (เลมท่ี 23 พระสุตตันตปฎก. 2545, หนา143-146) ใหความหมายของ 

สัปปุริสธรรม เปนธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมของคนดี คนท่ีสมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณการ

เปนสมาชิกท่ีดีมีคุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ ประกอบดวยคุณสมบัติ 7 ประการ 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา21-22) ไดเสนอแนะวา สัปปุริสธรรม เปนธรรมของ

สัตบุรุษซ่ึงเปนคุณสมบัติของคนดี เปนธรรมท่ีใชในการครองตน ครองคน และครองงาน ผูบริหารสถาน 

ศึกษาสามารถนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในฐานะผูบริหารในยุค

ปฏิรูปการศึกษาไดเปนอยางดี 

สมหวัง วิทยาปญญานนท (2543) ใหความหมายของสัปปุริสธรรม แปลวาธรรมของคนดี 

หรือคุณสมบัติของคนด ีบุคคลท่ีไดศึกษาใหรู และเขาใจ นําไปปฏิบัติได ก็จะสามารถรักษาคุณคาแหง

ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณทุกประการ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2540, หนา25) ใหความหมายของสัปปุริสธรรม 7 วา เปน

ธรรมสัตบุรุษ ธรรมท่ีใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ ถือไดวาเปนสมาชิกท่ีดีมีคุณคาอยางแทจริงของ

มนุษยชาติซ่ึงเรียกไดวาเปนคนท่ีสมบูรณ ผูสามารถนําบุคคลและสังคมไปสูความสําเร็จได 

สัปปุริสธรรม เปนหลักธรรมท่ีผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปแนวทางในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือทําใหการทํางานรวมกับผูอ่ืนประสบความผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเปนคนตระหนัก
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ในเหตุผลรูจักการวางตัวพอเหมาะพอดีท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคมรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และมีความเปนตัวของตัวเอง 

2.3.2 ความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรม  

หลักสัปปุริสธรรม 7 นี้ พระพุทธเจาไดตรัสไวในธัมมัญูสูตร (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/68/ 

143-164) ความวาภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม 7 ประการ นี้ เปนผูควรแกของท่ีเขานํามา

ถวายฯลฯ เปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก สัปปุริสธรรม 7 ประการ ไดแกอะไรบาง กลาวคือ

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ คือ  

1) เปนธัมมัญู  

2) เปนอัตถัญู  

3) เปนอัตตัญญ  

4) เปนมัตตัญู  

5) เปนกาลัญู  

6) เปนปริสัญู  

7) เปนปุคคลปโรปรัญู  

ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาไดตรัสถึง ธัมมัญูบุคคล ซ่ึงหมายถึง ผูรูธรรม ซ่ึงเปนคุณสมบัติ

ประการท่ี 1 ในคุณสมบัติ 7 ประการของภิกษุ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 7 ประการยอมเปนผูควรของ

การคํานับ นับถือ ยกยอง ของบุคคลท้ังหลาย ถือเปนผูมีคุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ คุณสมบัติ 7 

ประการนั้น คือ  

1) เปนธัมมัญู หมายถึง เปนผูรูธรรม อันเปนคํา สอนท่ีสําคัญ คือ สุตตะ (พระสูตรตาง ๆ) 

เคยยะ (พระสูตรท่ีประกอบดวยคาถา) เวยยากรณะ (พระอภิธรรมท้ังหมด) คาถา (พระธรรมบท เถร

คาถา เถรีคาถา) อุทาน (พระสูตรท่ีพระพุทธเจาทรงเปลงอุทานดวยทรงโสมนัส) อิติวุตตกะ (พระสูตร 

ท่ีข้ึนตนดวยคําวา ขอนี้สมจริง ดังคําท่ีพระพุทธองคตรัส) ชาดก (พระสูตรท่ีแสดงเรื่อง ในอดีตชาติของ

พระพุทธเจา) อัพภูตธรรม (พระสูตรท่ีประกอบดวยอิทธิปาฏิหาริย) เวทัลละ (พระสูตรท่ีเทวดาและ

มนุษยท้ังหลายถามแลวไดรับความรูและถามยิ่ง ๆ ข้ึนไป)  

2) เปนอัตถัญู หมายถึง เปนผูรูความหมายแหงภาษิต กลาวคือ เปนผูรูจุดมุงหมายและ

รูจักผลวา ผลท่ีเกิดจากการกระทํามีประโยชนและตรงตามเปูาหมายท่ีตั้งม่ันไว  

3) เปนอัตตัญู หมายถึง เปนผูรูจักตนวามีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และปฏิภาณ

เทาใด ตามหลักแหงอารยวัฒ ิ5  

4) เปนมัตตัญู หมายถึง เปนผูรูประมาณในการรับปจจัย 4 กลาวคือ เปนผูรูจักความ

พอดี ตามหลักแหงมัชฌิมาปฏิปทาและหลักสันโดษ  

5 เปนกาลัญู หมายถึง เปนผูรูจักเวลาอันเหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการงานตาง ๆ อยาง

ถูกตอง  
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6) เปนปริสัญู หมายถึง เปนผูรูจักวิธีการเขาหาประชุมชน กลาวคือ เปนผูรูจักชุมชนหรือ

สังคมอยางถูกตอง และเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติอยางถูกตองในชุมชนหรือสังคมนั้น  

7) เปนปุคคลปโรปรัญู หมายถึง เปนผูรูจักเลือกคบคนใหถูกตอง 

2.3.3 ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม  

ในการศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมนี้ ผูวิจัยมุงท่ีจะศึกษาใหทราบถึง

องคประกอบของหลักสัปปุริสธรรม ซ่ึงมี 7 ประการ และในแตละองคประกอบนั้นมีการอธิบายใน

คัมภีรพระพุทธศาสนาอยางไร ตลอดจนการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงหลักสัปปุริสธรรม ดังนี้วาสามารถ

นํามาประยุกตใชกับคุณสมบัติของผูนําในสังคมไทยปจจุบันไดอยางไร ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําตัวอยางท่ี

ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาอันไดแก พระสูตร ชาดก เปนตน มาแสดงเพ่ือใหทราบถึงเนื้อหาท่ี

สําคัญของหลักธรรมในขอนั้น ๆ ดังนี้  

1. ภาวะผูนําเชิงพุทธดาน ธัมมัญุตา คือ รูหลักการ รูหลักความจริง 

ธัมมัญุตา คือ รูจักเหตุ รูหลักการ รูงาน รูหนาท่ี รูกติกาท่ีมีความเก่ียวของในการดําเนิน 

งาน กลาวคือ ผูนํานั้นจะตองรูจักเหตุ รูหลักการ รูกฎ กติกาเหลานี้ใหชัดเจน เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีตั้งไว  

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาววา ธัมมัญุตา หมายถึง การรูธรรม ดังความท่ีปรากฏ

ในธัมมัญูสูตรสูตร (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/68/143-164) วา ภิกษุท่ีเปนผูรูเหตุ รูเรื่องนวังคสัตถุศาสน 

คือคําสั่งสอนพระศาสดาอันเปน ศาสนธรรม มีองคประกอบอยู 9 ประการ หรือท่ีเรียกวารูธรรมคําสั่ง

สอนในพระไตรปฎก คือ หลักปริยัติธรรมนั่นเอง ซ่ึงไดแก การรูเรื่องของพระสูตร พระวินัย และพระ

อภิธรรม เปนตนอันเปนเหตุแหงความเจริญในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุดของการศึกษา พระ

ธรรมวินัยภิกษุรูปใดมีความรอบรูในหลักธรรมคําสอนดังกลาวมาแลวนี้ ภิกษุนั้นชื่อวาเปนผูรูจักธรรม

หรือเหตุแหงความเจริญ หลักธรรมอันเปนคําสั่งสอนท่ีสําคัญ คือ นวังคสัตถุศาสน 9 ประการ ไดแก  

1) สุตตะ คือ พระสูตรตาง ๆ  

2) เคยยะ คือ พระสูตรท่ีประกอบดวยคาถา  

3) เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมท้ังหมด  

4) คาถา คือ พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา  

5) อุทาน คือ พระสูตรท่ีพระพุทธเจาทรงเปลงอุทานดวยความโสมนัส  

6) อิติวุตตกะ คือ พระสูตรท่ีข้ึนตนดวยคําวา “สมจริงดังคําท่ีพระองคตรัสไว”  

7) ชาดก คือ พระสูตรท่ีแสดงเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจา  

8) อัพภูตธรรม คือ พระสูตรท่ีประกอบดวยปาฏิหาริย  

9) เวทัลละ คือ พระสูตรท่ีเทวดาและมนุษยท้ังหลายถามแลวไดรับความรู และถามยิ่ง ๆ 

ข้ึนไป เปนตน  
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นวังคสัตถุศาสนนี้ เปนเหตุแหงความเจริญในการปฏิบัติ เพ่ือนําไปสูจุดหมายสูงสุดของการ 

ศึกษาในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ภิกษุผูรูธรรมจะตองเปนผูท่ีมีความรอบรูในหลักนวังคสัตถุศาสน

ดังกลาว แลวจึงไดชื่อวาเปนผูรูธรรม หรือเหตุแหงความเจริญ  

ดังนั้น การรูหลักการ รูงาน รูกติกาตาง ๆ อยางถูกตอง ถือเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของการ

เปนผูนําท่ีดีท่ีจะตองรูหลักการ และกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลายใหชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนิน

กิจการตาง ๆ อยางถูกตอง จึงจะสามารถนําพาหมูคณะ มวลชน และองคกรไปสูความสําเร็จตาม

เปาหมายไดอยางถูกตอง  

พระพุทธเจาไดทรงตรัสถึงเหตุแหงความเสื่อมและความเจริญท้ังหลายของภิกษุในพระ 

พุทธศาสนา ทรงยกเปนอุปมาเปรียบกับภิกษุท่ีจะเขาถึงฝงพระนิพพาน มีความเจริญในพระธรรมวินัย

ไดนั้นวาจะตองประกอบดวยลักษณะ 11 ประการ เชนเดียวกับนายโคบาลผูประสบความสําเร็จ ตอง

รูจักการบริหารจัดการฝูงโค ดังความท่ีปรากฏในโคปาลสูตร (ม.มู. (ไทย) 12/346/376-388) ตอน

หนึ่งวา  

นายโคบาลประกอบดวยองค 11 ประการ เปนผูควรจะครอบครองฝูงโค ควรทําฝูงโคให

เจริญได ภิกษุท้ังหลาย นายโคบาลในโลกนี้เปนผูรูจักรูปฉลาดในลักษณะเปนผูคอยเข่ียไขขาง ปดบัง

แผล สุมควันให รูจักทา รูจักใหโคดื่มน้ํา หรือยังรูจักทางฉลาดในสถานท่ีโคเท่ียวหากิน รูจักรีดนมให

เหลือไว รูจักการบูชาโคท่ีเปนพอฝูงเปนผูนําฝูง ดวยการบูชาเปนอดิเรก ภิกษุท้ังหลาย นายโคบาล

ประกอบดวยองค 11 ประการนี้ เปนผูสมควรจะครอบครองฝูงโค ควรทําใหฝูงโคเจริญได  

ภิกษุท้ังหลาย นายโคบาลท่ีประกอบดวยองค 11 ประการเหลานี้แลว ควรจะรักษาหมูโค

และทําใหหมูโคเจริญไดดวยองค 11 ประการ จากพุทธพจนนี้ มีคําอธิบายแนวทางของการเปนผูนําท่ี

ถูกตองตามหลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตเพ่ือขยายความคุณสมบัติ ดังนี้  

 1) การรูจักรูป คือ ผูบริหารจะตองรูจักและเขาใจผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาในฐานะ

ของสมาชิกขององคกร ความรูนี้นอกจากจะสรางความสนิทสนมกันแลว ยังกอใหเกิดมิตรไมตรีตอกัน 

เขาใจความตองการของมวลสมาชิก  

2) ฉลาดในลักษณะ คือ เม่ือผูบริหารรูจักตัวบุคคลก็จะสามารถพิจารณาเพ่ือการจัดสรร

ตําแหนงงานใหเหมาะสมกับบุคคล การทํางานภายใตการแนะนํามอบหมายนั้นก็สัมฤทธิ์ผล  

3) คอยเข่ียไขขาง คือ ผูบริหารสามารถแสดงศักยภาพในการแกไขปญหาขอบกพรอง 

ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  

4) คอยปดบังแผล คือ ผูบริหารจะตองมีความระมัดระวัง สํารวจตรวจตรามิใหเกิดความ

เสียหายอันเปนการทําลายชื่อเสียงของสมาชิก ปูองกันมิใหปรากฏออกมาภายนอก  

5) สุมควัน คือ ผูบริหารจะสามารถแสดงความสามารถของตนแกผูอ่ืนอยางถูกตอง  

6) รูจักทา (น้ํา) คือ ผูบริหารจะตองแสวงหาความรู รูจักความคิดในการทํางาน มีคณะ 

ทํางานท่ีดี มีคณะท่ีปรึกษาในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือประโยชนแกมวลสมาชิก  



   50 

7) รูวาโคกินน้ําแลวหรือยัง คือ ผูบริหารจะตองรูจักกระบวนการพัฒนา ใหโอกาสแกความ 

คิดริเริ่มสรางสรรคของสมาชิกดวยการอบรมเพ่ิมพูนความรู ฝกฝนทักษะอาชีพ  

8) การรูจักทาง คือ ผูบริหารจะตองรูแนวทางในการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันก็จะตอง

รูจักจุดรวมของชีวิตมนุษย โดยนําพาสมาชิกของตนไปสูจุดหมายของชีวิตรวมกัน  

9) ฉลาดในสถานท่ีโคจร คือ ผูบริหารจะตองสามารถประเมินศักยภาพของกลุมดวยการ

กําหนดเปาหมาย วางแผนการทํางานและแนวทางปฏิบัติจนกวาจะบรรลุวัตถุประสงค  

10) รีดนมใหเหลือไว คือ ผูบริหารจะตองคํานึงถึงประโยชนของมวลสมาชิก รูจักการ

ดําเนินกิจกรรมของกลุมดวยความพอเหมาะพอดีรักษาสมดุลระหวางการใหกับการรับ 

11) การบูชาโคท่ีเปนพอฝูงหรือจาฝูง คือ ผูบริหารจะสามารถเสริมภาวะของตนเองให 

เดนชัดดวยการรูจักใหบําเหน็จรางวัลแกผูทํางานดีมีคุณธรรม อันเปนการสรางเสริมความเชื่อถือตอ

ผูนําและเปนกําลังภายในใจ การกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม และมวลสมาชิก  

จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีหลักธัมมัญุตา กลาวคือ จะตองเปนผูรูหลักการ 

รูงานและกติกาอยางถูกตอง จึงจะสามารถวางแผนงานและนโยบายไดอยางถูกตอง เพ่ือนําพามวล

สมาชิกและสังคมใหเจริญกาวหนาไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว  

ผูบริหารหมูคณะนั้นเม่ือเขาใจในหลักการกฎเกณฑหรือเปนผูท่ีมีเหตุผลเหลานี้แลวยอมจะ

นําพาผูอ่ืนไปในทิศทางท่ีดี และประสบกับความสําเร็จ สามารถนําหมูคณะใหรอดพนจากความหายนะ

ตาง ๆ ได ดังเรื่องของพระโพธิสัตวเม่ือครั้งเสวยพระชาติเปนพระยานกกระจาบ ท่ีนําพาหมูคณะรอด

พนจากการดักจับของนายพราน ดังปรากฏเรื่องใน สัมโมทมานชาดก วา  

ครั้งนั้น พระยานกกระจาบไดนําพาบริวารไปหากินรายราวปุาแหงหนึ่งและไดถูกนายพราน

คอยดักจับบริวารของตนอยูบอย ๆ จึงสังเกตและพิจารณาก็ทราบวาบริวารของตนถูกนายพรานดักจับ

ดวยขาย ดังนั้น พระยานกกระจาบจึงไดเรียกบริวารประชุมกันและไดกลาวกับบริวารวา พวกเรา เม่ือ

ถูกขายของนายพรานแลวจงพรอมใจกันออกแรงบินยกขายใหข้ึนไปบนยอดไม (ขุ.ชา.จัตตาลีส (ไทย) 

27/33/14)  

บริวารนกเหลานั้น เม่ือถูกขายแลวจึงไดพรอมกัน ทําตามท่ีประชุมตกลงกันไว ในท่ีสุดพวก

นกกระจาบเหลานั้นก็รอดพนจากความตาย เพราะเหตุท่ีพระยานกกระจาบท่ีเปนผูนํามีความรอบรูใน

เหตุ หลักการและวิธีการในอันจะนําหมูคณะของตนใหพนจากภัยอันตรายไดนั่นก็คือการใชความ

สามัคคี พรอมใจกันบินข้ึนเพ่ือท่ีจะยกขายนั้นใหลอยข้ึนไปบนยอดไม และในท่ีสุดนกเหลานั้นก็พนจาก

ความตายได เพราะผูนํามีหลักการ รูงานอยางถูกตอง ดังนั้น ผูนําท่ีดีจําเปนจะตองรูหลักการ รูงาน

อยางถูกตองตามหลักธัมมัญุตา จึงจะสามารถนําพาหมูคณะไปสูจุดหมายท่ีถูกตอง และปลอดภัย 

ไดเสมอ  
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ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะตองรูหลักการ รูกฎเกณฑ รูงานอยางถูกตอง แลวตั้งตนอยูใน

หลักการท่ีเก่ียวของอยางชัดเจนและถูกตองตามหลักธัมมัญุตา ผูบริหารสถานศึกษานั้นก็จะสามารถ

นําพาหมูคณะมวลชนหรือสังคมไปสูความปลอดภัย ความสงบสุขและเจริญกาวหนาตามจุดหมายท่ี

วางไวได  

สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดี ตามหลักธัมมัญุตา เปนผูท่ีรู

หลัก ยึดหลักการในการบริหารอยางเปนข้ันตอน จัดทํา นโยบายสอดคลองกับการบริหารงาน แสดง

ภาวะผูนํา ตอเพ่ือนรวมงานดวยความเอ้ือเฟอ สนใจไตถามทุกขสุข และใชหลักกัลยาณมิตรเปน

แบบอยางท่ีดีของครูและนักเรียน 

2. ภาวะผูนําเชิงพุทธดานอัตถัญุตา คือ เปนผูนําท่ีรูจักผลรู รูจุดหมาย  

อัตถัญุตา คือ รูจุดหมาย รูความมุงหมาย และรูจักผล กลาวคือ ผูนําท่ีดีจะตองรูจัก

จุดหมาย หรือเปาหมายของหลักการท่ีตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคองคกรวาจะไปทางไหนเพ่ือ

ประโยชนอะไร เพ่ือใหสามารถดําเนินการไปไดอยางถูกตองตามเปาหมายนั้น  

พระพุทธศาสนาไดกลาววา อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูอรรถ รูจักจุดหมาย รูประโยชน 

ดังพุทธพจนท่ีปรากฏในธัมมัญูสูตร (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/68/143-164) วา  

ภิกษุท่ีเปนผูรูจักผลวา ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้เปนผูท่ีมีความรูเรื่องเนื้อความใจความ 

ความมุงหมาย และประโยชน ในทางพระพุทธศาสนา กลาวถึงภิกษุท่ีเปนผูรูจักผลวาภิกษุในธรรมวินัย

นี้ เปนผูรูความหมายแหงภาษิต คือ ถอยคํา ท่ีเปนประโยชนนั้นนี้เปนความหมายแหงภาษิตนี้ นี่เปน

ความหมายแหงภาษิตนี้ หากภิกษุไมรูเนื้อความแหงภาษิตนั้นเลยวา นี้เปนความหมายแหงภาษิตนี้ นี่

เปนความหมายแหงภาษิตนี้ ไมพึงเรียกเธอวา เปนอัตถัญู แตเพราะภิกษุรูความหมายแหงภาษิต 

นั้น ๆ วา นี้เปนความหมายแหงภาษิตนี ้นี่เปนความหมายแหงภาษิตนี้ ฉะนั้น ควรเรียกภิกษุนั้นวาเปน 

อัตถัญุตา  

ดังนั้น การรูจุดหมายหรือเปาหมายนั้นเปนสิ่งสําคัญมากอีกประการหนึ่ง สําหรับบุคคลท่ี

เปนผูนํา หากไมเขาใจในจุดหมายหรือความมุงหมายของการกระทําแลว จะชื่อวาเปนผูนําท่ีดีไมได ดัง

เรื่องท่ีปรากฏในปโรสหัสสชาดก ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสยกยองพระสารีบุตรและอาจารยกับศิษยมีใจ 

ความวา  

ครั้งนั้น พวกเธอเลาเรียนศิลปวิทยาในเมืองตักศิลาและออกบวชเปนฤาษีเจริญฌาน

อภิญญา มีบริวาร 500 รูป พอถึงฤดูฝน ศิษยคนโตจึงไดพาบริวารครึ่งหนึ่งไปอยูในถ่ินของมนุษย ใน 

ขณะนั้นพระโพธิสัตวกําลังจะสิ้นชีวิตพอดี ลูกศิษยท่ีอาศัยอยูกับทานจึงถามทานวาขาแตทานอาจารย 

ทานไดคุณพิเศษชนิดไหน อาจารยจึงตอบวา ไมมีแมแตนอย แลวทานก็ไดเสียชีวิตลง ไปเกิดท่ีพรหม

โลกชั้นอาภัสสระ เพราะทานไดเจริญสมาธิจนถึงฌาน ตามคุณธรรมท่ีทานได  

เม่ือพระองคทรงเปนพระโพธิสัตว เกิดในสกุลอุทิจจพราหมณเม่ือเจริญวัยแลว เม่ือลูกศิษย

เหลานั้นไดฟงคําท่ีอาจารยตอบวา คุณพิเศษไมมีแมแตนอยจึงพากันเขาใจในคําตอบของทานวา ไมมี
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คุณธรรมพิเศษอะไร ๆ แมแตนอย จึงไมพากันทําสักการะความเคารพอาจารยเม่ือศิษยผูใหญกลับมา

จากท่ีอยูของมนุษยจึงไดถามศิษยคนรองวา ทานอาจารยไปท่ีไหน  

ศิษยตอบวา อาจารยของเราเสียชีวิตแลว ศิษยผูใหญจึงไดถามอีกวา พวกเจาไดถามถึงคุณ

พิเศษของอาจารยหรือไม ตอบวา ถามและทานตอบวา ไมมีแมแตนอย เหตุนั้นพวกเราจึงไมทําความ

เคารพทาน ฝายศิษยผูใหญจึงไดกลาววา พวกทานไมรูความหมายของถอยคําของอาจารย ทานได

ฌานอากิญจัญญายตนะสมาบัติแลว ศิษยเหลานั้นก็ไมเชื่อในถอยคําของเขา แมจะกลาวซํ้าแลว ซํ้าเลา  

พระโพธิสัตวทราบเหตุนั้น จึงคิดไดวา คนเหลานี้เปนคนอันธพาล ไมเชื่อในถอยคําของศิษย

คนใหญ จากนั้นจึงไดยืนอยูในอากาศดวยอานุภาพอันใหญ แลวกลาววา แมจะมีผูมาประชุมกันตั้ง  

1,000 คน พวกเหลานั้น ใหพิจารณาตั้ง 100 ป ก็ไมมีปญญาทราบได แตบุรุษผูมีปญญารูแจงใน

ถอยคําความมุงหมายของเรากลาวเพียงผูเดียวเทานั้น ประเสริฐกวา (ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) 27/99/41)  

ดวยเหตุนี้ เหตุผลจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับความเปนผูบริหารสถานศึกษา จะ

เปนเรื่องความเสื่อมหรือความเจริญ ข้ึนอยูกับผูบริหารมีเหตุผลหรือไม ในเรื่องนี้พระพุทธองคไดทรง

เปรียบเทียบภิกษุผูท่ีจะขามถึงฝง คือ พระนิพพาน ดวยนายโคบาลผูตอนโคขามฝง ซ่ึงนายโคบาลนั้น

มีท้ังผูท่ีมีความฉลาดใครครวญในเหตุผลและผูไมมีการใครครวญอยางมีเหตุผลหรือจุดหมาย ดัง

ปรากฏในพระสูตรเรื่องจุฬโคปาลสูตรวา 

ภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว นายโคบาลชาวมคธผูมีปญญาทราม ไมคํานึงถึงฤดูสารท

ในเดือนทายฤดู ไมตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคาขางนี้ เริ่มตอนฝูงโคขามไปฝงวิเทหรัฐฟากโนนโดยไมถูก

ทาเลย ทันใดนั้น ฝูงโคไดวายเวียนวนในทามกลางกระแสแมน้ําคงคา ถึงความวอดวายเสียท่ีตรงนี้เอง 

ขอนี้เปนเพราะเหตุไร  

ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ พวกใดพวกหนึ่งท่ีไมฉลาดตอโลกนี้และโลกหนาไม

ฉลาดตอสิ่งใตอํานาจมาร ไมฉลาดตอสิ่งเหนืออํานาจมาร ไมฉลาดตอสิ่งใตอํานาจมฤตยูไมฉลาดตอสิ่ง

เหนืออํานาจมฤตยู ชนเหลาใดจะสําคัญ สิ่งท่ีควรฟงควรเชื่อตอสมณพราหมณเหลานั้น ขอนี้ไมเปน

ประโยชน และใหทุกขแกชนเหลานั้นสิ้นกาลนานเชนนั้นเหมือนกัน  

ภิกษุท้ังหลาย นายโคบาลชาวมคธผูมีปญญา นึกถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน ไดตรวจ

ตราดูฝงแมน้ําคงคาขางนี้แลว เริ่มตอนฝูงโคใหเขาไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนนโดยถูกทาทีเดียว 

เขาขับตอนเหลาโคอุสภ เปนโคพอฝูง เปนโคนําหนาฝูงขามไปกอน มันไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคง

คาถึงฝงโดยสวัสดี ตอนั้นจึงตอนโคอ่ืน โคท่ีใชการได โคท่ีพอจะฝกได ตอนโคผูเปนโคเมียท่ีรุนคะนอง 

ตอนลูกโคและโคท่ีซูบผอม มันก็ไดวายตัดตรงกระแสแมน้ําคงคาถึงฝงโดยสวัสดี (ม.มู. (ไทย) 12/350-

352/384-386)  

สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดี ดานอัตถัญุตา จะตองเปน

ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีรูจุดหมาย รูเปาหมาย รูจักผลท่ีจะเกิดข้ึนอยางชัดเจน แลวมุงสูจุดหมาย 
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เปาหมายนั้น จะตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล หรือ ปรัชญา พันธะกิจเปาหมายในการพัฒนาสถาน 

ศึกษา จัดใหมีการรวมมือกับผูปกครอง วัดและชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนและชุมชน รูความมุงหมาย

หรือเปาหมายของหลักการท่ีตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคองคกร วาจะไปทางไหน เพ่ือประโยชน

อะไร เพ่ือใหสามารถดําเนินการไปไดอยางถูกตองตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางสูงสุด 

3. ภาวะผูนําเชิงพุทธดานอัตตัญุตา คือ เปนผูนําท่ีรูตน  

อัตตัญุตา คือ รูตน รูวาตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถอยางไร และตองรูจักพัฒนา

ตนเองอยางสมํ่าเสมอ ผูนําท่ีดีนั้นจะตองสํารวจตนเองอยูเสมอวาตนเองมีจุดออนจุดแข็งอะไร แลว

ดําเนินการปรับปรุงจุดออนของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนใหดีข้ึนเรื่อย กลาวคือ ผูนํา 

ท่ีดีควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงแหงโลกอยาง

แทจริงเพ่ือใหสามารถนําพามวลชนและองคกรไปสูจุดหมายไดตามเปาหมายท่ีวางไว  

พระพุทธศาสนาไดกลาววา อัตตัญุตา หมายถึง การรูจักตนเก่ียวกับ ศรัทธา ศีลจาคะ สุตะ 

ปญญา เปนตน ดังท่ีปรากฏใน ธัมมัญูสูตร (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/68/143-164 วา  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักตนคือ รูวาตนเองนั้นมีศรัทธาความเชื่อ มีศีล มีระเบียบวินัยมีสุตตะ 

คือ การศึกษาเลาเรียน ไดยิน ไดฟง มีจาคะ การสละ แบงปน การปลอยวาง มีปญญาความรู ความ 

สามารถ อยูประมาณเทาใดบาง แลววางตนใหเหมาะสมกับฐานะ ภาวะ ความรูความสามารถของ

ตนเอง ไมทําใหเกินความรูความสามารถของตนเอง ดังนี้เรียกวาเปนผูรูจักตน  

การรูตนในแนวทางแหงพระพุทธศาสนา ก็คือ การรูหลักความเจริญอยางประเสริฐหลัก

ความเจริญของอารยชนตามคุณธรรมท่ีเรียกวา อารยวัฒิ 5 ดังตอไปนี้ 

1) ศรัทธา ความเชื่อ ความม่ันในในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความเจริญความดีความงาม

อันมีเหตุผล  

2) ศีล ความประพฤติด ีมีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต  

3) สุตะ การเลาเรียน สดับฟง ศึกษาหาความรู  

4) จาคะ การเผื่อแผเสียสละ เอ้ือเฟอ มีน้ําใจชวยเหลือ ใจกวาง พรอมท่ีจะรับฟงและ

รวมมือ ไมคับแคบเอาแตตัว  

5) ปญญา ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุผล คือรูจักโลกและชีวิตตามความ 

เปนจริง  

จากพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวาคุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีนั้นยอมเปนผูประพฤติ

ตนจนสามารถควบคุมพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจของตนเองไดอยางถูกตอง ตามหลัก

ความเจริญอยางประเสริฐ หรือ อารยวัฒิ 5 กลาวคือ เปนผูท่ีรูตนเองท้ังในดานคุณภาพทางความ 

สามารถท่ีจะประกอบกิจการงานไดอยางถูกตอง และดานคุณภาพจิตใจท่ีสามารถเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีถูกตอง สมควรแกการยกยองของบุคคลท้ังหลาย  
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นอกจากนี้การรูตนนี้ นับวามีความสําคัญอยางมากในการเปนผูบริหารสถานศึกษา เพราะ

การวางตนไมเหมาะสมกับฐานะยอมนํามาซ่ึงความผิดพลาดเสมอดังตัวอยางท่ีปรากฏใน สัพพาฐชาดก

ซ่ึงเปนเรื่องพระโพธิสัตวกับสุนัขจิ้งจอก มีใจความวา  

วันหนึ่งพระโพธิสัตวคิดวา จักสาธยายมนตนั้นบนหินดาดท่ีเนินผา ปุโรหิตทําการสาธยาย 

มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยูในโพรงนั้น ไดยินมนตนั้นเหมือนกัน ไดทองจําจนแคลวคลอง เพราะวา

สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นในอัตภาพอดีตถัดไปไดเปนพราหมณผูหนึ่งซ่ึงคลองแคลวในปฐวีวิชัยมนต พระ

โพธิสัตวทําการสาธยายแลวลุกไปกลาววา มนตของเรานี้แคลวคลองหนอ สุนัขจิ้งจอกออกจากโพรง

กลาววา“ทานพราหมณผูเจริญ มนตนั้นแคลวคลองแกขาพเจายิ่งกวาทานเสียอีกแลววิ่งหนีไป”  

พระโพธิสัตวคิดวาสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ จักทําอกุศลใหญหลวงแน จึงติดตามไปไดหนอยหนึ่ง 

สุนัขจิ้งจอกไดหนีเขาไปในปา สุนัขจิ้งจอกนั้นรายปฐวีวิชัยมนตบังคับสุนัขจิ้งจอกเปนรอย ๆ ไวใน

อํานาจ กระทําสัตว 4 เทา มีชาง มา สิงห เสือ กระตาย สุกร และเนื้อ เปนตน ท้ังหมดไวในอํานาจ

ของตนและไดเปนพญาสัตวชื่อวา สัพพทาฐะ ราชสีหยืนอยูบนหลังชางสองเชือก พญาสุนัขจิ้งจอกนั่ง

บนหลังราชสีหกับนางสุนัขจิ้งจอก ผูเปนมเหสี นับเปนยศยิ่งใหญ  

พญาสุนัขจิ้งจอกเมาดวยยศมหันต เกิดความคิดชิงราชสมบัติพระเจากรุงพาราณสีและมี

บริวารแวดลอม 12 โยชน ไดสงสาสนไปถึงพระราชาวา จงมอบราชสมบัติใหแกเราหรือจะรบ ชาวกรุง

พาราณสีตางพากันสะดุงหวาดกลัว ไดปดประตูพระนครแลวตั้งม่ันอยู พระโพธิสัตวกลาวเปนอุบาย

เพ่ือยุใหสุนัขทําใหพญาสีหราชแผดเสียง จากนั้นราชสีหจึงเมมปากเปลงสีหนาทบนหลังชาง 3 ครั้ง 

อยางไมเคยเปลงมาเลย ชางท้ังหลายตางสะดุงตกใจ สลัดสุนัขจิ้งจอกใหตกไปท่ีพ้ืนและถูกชางเหยียบ

จนแหลกละเอียดไป 

สุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะถึงแกความตาย ณ ท่ีนี้เอง ชางเหลานั้นไดยินเสียงราชสีหแลวก็กลัว

ภัย คือ ความตายตางก็สับสนชุลมุนวุนวายแทงกันตาย ณ ท่ีนั้น สัตว 4 เทาท้ังหมด แมท่ีเหลือมีเนื้อ

และสุกร เปนตน มีกระตายและแมวเปนท่ีสุด ยกเวนราชสีหท้ังหลายไดถึงแกความตาย ณ ท่ีนั้นเอง 

(ขุ.ชา. (ไทย) 27/241/114.)  

ชาดกนี้แสดงใหเห็นวา การไมรูจักตนเองของสุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะ วาอยูในฐานะอยางไร 

มีความรูความสามารถหรือไม กลาวคือ ไมมีการประเมินตนเองใหดีกอนวามีความสามารถเทาใด แลว

กระทําลงไป ยอมจะนําตนและผูอ่ืนใหไดรับความลําบาก เพราะเหตุท่ีไมรูจักตนเองไมรูภาวะของตน  

ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูวาตนมีภาวะอะไรอยูในสถานะใด มีคุณสมบัติ มีความ

พรอมมีความถนัด สติปญญา ความสามารถอยางไร มีกําลังแคไหน มีจุดออนจุดแข็งอยางไร ซ่ึงจะตอง

สํารวจตนเองและเตือนตนเองอยูเสมอ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ใหมีคุณสมบัติ 

มีความสามารถ ยิ่ง ๆ ข้ึนไป ไมใชวาเปนผูบริหารแลวจะเปนคนสมบูรณไมตองพัฒนาตน ยิ่งเปน

ผูบริหารก็ยิ่งตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
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ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะตองเปนผูรูตนอยูเสมอ เปนผูมีคุณธรรม อารยวัฒิ 5 คือ ศรัทธา 

ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ตามหลักอัตตัญุตา ผูบริหารนี้ก็จะเปนผูบริหารท่ีดี มีการพัฒนาตนเองให

มีคุณภาพท้ังดานความสามารถในการบริหารงานอยางถูกตอง และคุณภาพดานจิตใจ ท่ีประกอบดวย

คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามจนเปนท่ียอมรับนับถือ ยกยองจากบุคคลท้ังหลายและดวยคุณสมบัติท้ัง 

2 ประการนี้ยอมทําใหผูบริหารนั้นสามารถนําพามวลชน หมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความสงบสุข 

และเจริญกาวหนาตลอดไป  

สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดี ตามหลักอัตตัญุตา ตองเปนผูมี

คุณธรรม เปนผูท่ีรูจักตนอยูเสมอวา เปนผูนําวิสัยทัศน สามารถใชแรงจูงใจ กระจายวิสัยทัศนไปยัง

บุคคลตาง ๆ ได มีจิตใจโอบออมอารี เสียสละ มีความรับผิดชอบสูงและมีคุณธรรม แคไหน เพียงไร 

แลวตองประพฤติตนเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงใหสมกับภาวะนั้น ๆ และรูท่ีจะแกไขปรับปรุงใหดี

ยิ่งข้ึนตอไปยอมทําใหผูนํานั้นสามารถนําพาบุคคลากร หมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความสงบสุข 

และเจริญกาวหนาตอไป 

4. ภาวะผูนําเชิงพุทธดานมัตตัญุตา คือ เปนผูนําท่ีรูจักประมาณ  

มัตตัญุตา คือ รูจักประมาณ รูจักความพอดี กลาวคือ ตองรูจักขอบเขตความพอเหมาะใน

การทํางานในเรื่องตาง ๆ ดังนั้น ผูนําท่ีดีนั้นจะตองรูจักความพอเหมาะพอควรในการท่ีจะทํากิจการทุก

อยางใหลุลวงไปดวยดีตามเปาหมายท่ีวางไว  

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาววา มัตตัญุตา หมายถึง รูประมาณในการรับปจจัย 4 ดัง

ปรากฏใน ธัมมัญูสูตร วา  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักประมาณในการบริโภคปจจัยสี่ในการเลี้ยงชีพ เชน การรูจัก

ประมาณในการรับประเคน หรือการใชสอยจีวร การรับอาหารบิณฑบาตและบริโภคอาหารใหพอ 

ประมาณแกอัตตภาพของตนไมมากไมนอยเกินไป การใชเสนาสนะท่ีอยูอาศัย ใหพอสมควรเหมาะสม

กับสมณะสารูป ยารักษาโรคและบริขารอ่ืน ๆ ท่ีภิกษุเขาไปเก่ียวของ ตองใหรูจักความพอดีแกตนเอง 

หากภิกษุไมรูจักประมาณในการรับปจจัยสี่ ไมพึงเรียกเธอวาเปนมัตตัญูแตเพราะภิกษุรูจักประมาณ

ในการรับปจจัยสี่จึงเรียกเธอวา เปนมัตตัญู (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/68/143-164)  

ดังนั้น การรูประมาณ ตามหลักมัตตัญุตา ยอมทําใหผูประพฤติปฏิบัติมีความสุขความ

เจริญพอเหมาะแกฐานะของตน โดยรูจักความพอดีในการดําเนินชีวิตทุกอยางไดถูกตองเหมาะสมดวย

เหตุนี้ ผูนําท่ีดีตามหลักมัตตัญุตา ยอมนํามาซ่ึงความพอเหมาะพอควรใหการดําเนินกิจการงาน 

ตาง ๆ ทําใหสามารถนําพามวลชน หมูคณะไปสูความสุขสงบ ปลอดภัย และความเจริญอยางแทจริง  

ในการใชสอยปจจัยสี่ของภิกษุตามหลักมัตตัญุตานี้ ไดมีพระเถระรูปหนึ่งเปนผูท่ีมีความ

มักนอยในปจจัยสี่ตามมีตามได ดังปรากฏใน มหาสุวราชชาดก (ขุ.ชา. (ไทย) 27/429/303-305)  

เปนเรื่องท่ีพระพุทธองคตรัสกับภิกษุ และทาวสักกะกับพญานกแขกเตา ดังมีใจความวา 

ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาเฝาพระพุทธเจา และพระพุทธองคทรงตรัสถามวา  
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“ดูกอนภิกษุ เธอไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ เสนาสนะเปนท่ีสบายดีหรือ ภิกษุรูปนั้นทรง

กราบทูลใหทรงทราบ พระศาสดาครั้นทรงทราบวาเธอมีเสนาสนะ เปนท่ีสบาย จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ 

ธรรมดาสมณะเม่ือมีเสนาสนะเปนท่ีสบายแลว ก็ควรละความโลภอาหารเสียยินดีฉันตามท่ีไดมานั่น 

กระทําสมณะธรรมไปโบราณบัณฑิตท้ังหลาย แมเกิดเปนสัตวดิรัจฉานเค้ียวผงแหงในตนไมท่ีตนอยู

อาศัยยังละความโลภอาหารมีความสันโดษไมทําลายมิตรธรรมไปเสียท่ีอ่ืน เหตุไรเธอจึงมาคิดวา

บิณฑบาตนอย ฉันไมอรอย และละท้ิงเสนาสนะท่ีสบายเสีย” แลวไดตรัสอดีตนิทานมาสาธก วา  

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ท่ีปาไมมะเดื่อแหงหนึ่งอยูริมฝงแมน้ําคงคา มีนกแขกเตาหลาย

แสนตัว ตอมาในฤดูแลงผลมะเดื่อไดหมดลงนกแขกเตาท้ังหลายไดพากันบินหนีไปหากิน ณ ท่ีอ่ืน 

ยังคงเหลือแตพญานกแขกเตาตัวหนึ่งเทานั้น เปนผูมักนอยสันโดษไมหนีไปท่ีอ่ืนเม่ือผลมะเดื่อหมดก็

กินหนอ ใบ เปลือก และสะเก็ดของตนมะเดื่อตามลําดับ โดยไมคิดจะหนีไปไหน เปนเหตุใหบัลลังก

ของทาวสักกะแสดงอาการรอน เพ่ือทดสอบจิตใจของพญานกแขกเตาทาวเธอจึงบันดาลใหตนมะเดื่อ

ท่ีนกแขกเตาอาศัยอยูนั้นตายและแหงลงมีลําตนแตกเปนชองนอยใหญ เวลาลมพัดจะมีเสียงดัง มีผงไม

ไหลออกมาตามชองท่ีแตกนั้น นกแขกเตาก็ไมหนีไปไหนก็ยังกินผงไมไหลออกมาตามชองท่ีแตกนั้น

แหละเปนอาหาร จนสุดทายตนไมนั้นเหลือแตตอพญานกแขกเตาก็ไมหนีไปไหน ยังคงจับอยูท่ีตอ

ตนไมนั้น  

ทาวสักกะเม่ือทราบวาพญานกแขกเตามีความมักนอยสันโดษจริง ๆ จึงแปลงรางเปนพญา

หงส มีนางสุชาดาเปนนางหงสติดตามไปดวย บินไปจับท่ีตอมะเดื่อใกลพญานกแขกเตานั้นแลวเจรจา

วา “นกแขกเตา ผูมีจะงอยปากสีแดง ทานควรไปท่ีอ่ืนไดแลว อยามาตายท่ีตรงนี้เลยทานมาเยื่อใย

อะไรกับตนไมแหงนี ้ตนไมอ่ืนมีถมเถไป”  

พญานกแขกเตารองตอบวา “ทานพญาหงส...ใครเปนเพ่ือนในยามทุกขยาก ผูนั้นเปนสัตว

บุรุษ ยอมไมทอดท้ิงเพ่ือนผูมีทรัพยและไรทรัพย ตนไมนี้เปนท้ังเพ่ือนเปนท้ังญาติของเรา เราเพียง

ตองการมีชีวิตอยูเทานั้น จึงไมอาจท้ิงตนไมนี้ไปได เพราะเหตุเพียงไมมีผล นี่ไมยุติธรรมเลย”  

จากชาดกเรื่องนี้ชี้ใหเห็นวา การท่ีบุคคลมีความพอใจยินดีในสิ่งท่ีตนมีและรูจักกตัญูรู

คุณคาของท่ีอยูอาศัย ยอมเปนท่ีชื่นชมนาสรรเสริญของนักปราชญบัณฑิต ดังนั้น การรูจักประมาณใน

ความเปนอยูเชนท่ีอาศัย รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร รูจักประมาณใหเหมาะสมกับรายรับ

รายจายของตนเอง ไมทะเยอทะยานจนเกินฐานะแลว ยอมจะไดรับความสุขและนําความเจริญมาสู

สังคมท่ีอยูของตนเองและความรูจักประมาณอีกประการหนึ่ง คือ รูจักประมาณในการรับและการให

รูจักประมาณตนวา ควรรับอะไรจากใครเพียงใด ควรใหอะไรแกใครเพียงใด ควรวางตัวอยางไร ควร

ปฏิบัติอยางไรใหพอเหมาะพอดีใหพอประมาณ และทรงตรัสถึงหลักธรรมท่ีจะทําใหบุคคลเปนผูท่ีรูจัก

ประมาณ นั่นคือ หลักสันโดษ คือ ความยินดีดวยปจจัยท่ีตนมีตนได ไมแสวงหาในสิ่งท่ีไมสมควร มี

ความขยัน ไมเกียจคราน ความสันโดษนั้นแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  
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1) พอดีกับสิ่งไดมาหรือมีอยู (ยถาลาภะ) คือ เอาสิ่งท่ีไดมาหรือมีอยูเปนเกณฑแลว ทําให

พอเหมาะพอดีกับสิ่งท่ีไดมาหรือมีอยู ใหพอเหมาะพอดีกับความจําเปนกอนหลังเพ่ือใหเกิดคุณคาท่ี

แทจริง  

2) พอดีกับกําลังความสามารถ (ยถาพละ) คือ เอากําลังความสามารถเปนเกณฑวัดแลว ให

พอเหมาะพอดีกับความสามารถนั้น ไมทําใหเกินกําลังความรูความสามารถ  

3) พอดีกับฐานะ (ยถาสารุปปะ) คือ เอาฐานะหรือความเหมาะความควรเปนเกณฑแลวทํา

ใหเหมาะกับฐานะ ลักษณะ 3 อยางนี้ ควรใชประกอบซ่ึงกันและกัน จึงจะชวยใหสามารถทํากิจการ

งานใด ๆ ก็ตาม ใหพอเหมาะพอดีอยางไดผลเต็มท่ี  

การรูจักประมาณอีกประการหนึ่ง คือ ทางสายกลาง ซ่ึงเปนหนทางในการทํางานของ

ผูบริหาร สถานศึกษา จะตองไมตึงและไมหยอนเกินไป ดังเชน พระพุทธเจาไดทรงทดลองปฏิบัติ

เครงครัดก็ไมประสบผลสําเร็จ ตอเม่ือพระองคหันมาปฏิบัติทางสายกลาง จึงประสบผลสําเร็จ ดังท่ี

พระองคไดตรัสไวใน ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีขอปฏิบัติท่ีไมควรดําเนินอยู 2 อยาง คือ  

1) กามสุขัลลิกานุโยค เปนขอปฏิบัติหยอนยานท่ียึดติดในกามคุณ ความพอใจในอารมณ

ของตนเปนหลักการกระทําท่ีไมเกิดประโยชน ไมเปนไปเพ่ือการบรรลุธรรม  

2) อัตตกิลมัตถานุโยค เปนขอปฏิบัติท่ีตึงเกินไป การทรมานตน ใหไดรับความทุกขเวทนา

ดวยประการตาง ๆ ดังนั้น พระองคจึงตรัสถึงทางปฏิบัติสายใหมข้ึนมา นั้นคือมัชฌิมาปฏิปทา ไดแก 

มรรค 8 หรือ ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนทางแหงความพอประมาณนั้นเอง  

ความพอดีหรือหลักการรูจักประมาณ ซ่ึงจะเปนขอท่ีเสริม ทําใหผูบริหารสถานศึกษาทํา

ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และการรูจักประมาณของผูบริหารสถานศึกษาอีกประการ เชน 

ผูปกครองบานเมืองรูจักประมาณในการใชอํานาจการปกครอง การใหคุณการใหโทษ ในการปกครอง

จึงจะมีสวนชวยในการบริหารงานใหแกผูนํา จากท่ีกลาวมาขางตน  

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดี ตามหลักมัตตัญุตานั้น จะตองเปนผูบริหารท่ีประกอบดวย

หลักธรรมแหงมัชฌิมาปฏิปทา คือดําเนินตามทางสายกลางอันประกอบไปดวย องคมรรค ๘ หรือ ศีล 

สมาธิ ปญญา อันจะทําใหผูบริหารสถานศึกษานั้นเปนผูรูประมาณ มีความพอเหมาะพอดีในการดําเนิน

กิจการทุกอยางเพ่ือประโยชนสุขแหงมวลชนและหมูคณะอยางแทจริง นอกจากนี้ ความพอเหมาะพอดี 

ความรูประมาณนั้นควรเปนไปตามหลักสันโดษ คือ ความพอดีกับสิ่งไดมาหรือมีอยู (ยถาลาภะ) ความ

พอเหมาะพอดีกับกําลังความสามารถ (ยถาพละ) และความพอเหมาะพอดีกับฐานะ (ยถาสารุปปะ) ดัง

ไดกลาวมาแลว ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาท่ีดียอมมีความรูประมาณ ความเหมาะพอดีตามหลัก

มัชฌิมาปฏิปทา และหลักสันโดษอยางถูกตองแลว ผูบริหารสถานศึกษานั้นจะสามารถบริหารกิจการทุก

อยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคอยางถูกตอง และสามารถนําพามวลชนและหมูคณะไปสูความสงบ

สุข ปลอดภัย และกาวหนาตลอดไป 
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สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดี ตามหลักมัตตัญุตา นั้น จะตอง

เปนผูท่ีรูจักประมาณ รูจักความพอดีสามารถวางตนวางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารงาน

ปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานตามสถานการณตาง ๆ ตามไดอยางเหมาะสม บริหารงบประมาณได

อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการท่ีจะบริหารงาน

ทุกอยางใหลุลวงไปดวยดีตามเปาหมายท่ีวางไวเกิดประโยชนสูงสุดกับสถานศึกษา 

5. ภาวะผูนําเชิงพุทธดานกาลัญุตา คือ เปนผูนําท่ีรูจักเวลา 

กาลัญุตา คือ รูจักเวลา รูจักเวลาท่ีควรประกอบกิจการงานตาง ๆ หรือทํางานใหทันกับ

เวลา เหมาะกับเวลาและรูคุณคาของเวลา ผูนําท่ีประสบความสําเร็จนั้นจะตองเปนผูรูจักการบริหาร

เวลาหรือวางแผนใหเหมาะสมกับเวลาอยางถูกตอง  

ในทางพระพุทธศาสนา กลาวถึง กาลัญุตา ไววา การรูจักแนวปฏิบัติอันเหมาะสมกับ

กาลเทศะ ดังปรากฏในธัมมัญูสูตร (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/65/144-145)  

วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบไปดวยความรูวา เวลานี้เปนเวลาควรศึกษา ควรถาม 

เวลานี้ควรเปนเวลาทําความเพียร ควรหลีกเรนจากหมูคือ รูจักการปฏิบัติใหสอดคลองกับกาลเทศะ 

ใหเหมาะสมกับสมณะ รูคุณคาของเวลา เม่ือภิกษุมีความรูความเขาใจในการใชเวลา ยอมจะเปนผูมี

ความเจริญในพระพุทธศาสนา เพราะทําใหถูกกับกาลเวลา  

ดังนั้น การรูจักเวลา รูจักคุณคาแหงเวลา รูจักการบริหารเวลาอยางถูกตองตามหลัก

กาลัญุตา ถือเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของการเปนผูนําท่ีดีในการท่ีจะวางแผนงานใน

กิจการตาง ๆ ไดอยางถูกตองและทันตอสถานการณโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําให

ประสบความสําเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไวได การดําเนินกิจการตาง ๆ เม่ือทําใหถูกตองเหมาะสมกับ

กาลเวลาแลว ยอมไดรับประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน แตหากวาการทําอะไรไมสอดคลองกับความ

เหมาะสม ก็ยอมสงผลเสียใหแกตนเองและผูอ่ืน ในเรื่องนี้พระพุทธเจาไดตรัสกับภิกษุท่ีละเลยกิจวัตร 

ปฏิบัติตนไมเหมาะกับสมณะ ดังปรากฏในอกาลราวิชาดก(ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) 27/119/49) ซ่ึงมี

เนื้อความวา  

ภิกษุชาวพระนครสาวัตถีรูปหนึ่ง บรรพชาในพระศาสนาแลวไมเรียนวัตรหรือสิกขาเธอไมรู

วาเวลานี้ควรทําวัตร ควรปรนนิบัติ ควรเลาเรียน เวลานี้ควรทอง สงเสียงดัง ในขณะท่ีตนตื่นข้ึน ทุก ๆ 

ยาม ภิกษุท้ังหลายไมเปนอันไดหลับไดนอน ตางพากันกลาวโทษของเธอในธรรมสภา พระพุทธองค

ทรงทราบแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ไมใชแตในบัดนี้เทานั้นท่ีภิกษุนี้สงเสียงไมเปนเวลา แมใน

กาลกอน ภิกษุรูปนี้ไดเกิดเปนไก ก็สงเสียงไมเปนเวลาเหมือนกับการท่ีเขาไมรูจักกาลเวลาขัน จึงเปน

เหตุใหถูกบิดคอจนถึงสิ้นชีวิต  

ในอดีตกาลพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี และเม่ือพระโพธิสัตว

บังเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ และเจริญวัยแลวสําเร็จการศึกษาในศิลปวิทยาทุกอยาง เปนอาจารย
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ทิศาปาโมกข บอกศิลปะแกมาณพประมาณ 500 มีไกขันยามอยูตัวหนึ่งซ่ึงทําใหพวกเขาพากันลุกตาม

เสียงขันของมันศึกษาศิลปะอยูและไกไดตายเสียจาก พวกเขาจึงเท่ียวแสวงหาไกอ่ืน มาณพผูหนึ่ง หัก

ฟนอยูในปาชาเห็นไกตัวหนึ่งก็จับมาใสกรงเลี้ยงไวไกตัวนั้นไมรูวาควรจะขันในเวลาไหน เพราะมัน

เติบโตในปาชา บางคราวก็ขันดึกเกินไปไมอาจศึกษาได มาณพกลาวกันวา เดี๋ยวมันขันดึกไป เดี๋ยวก็

ขันสายไป อาศัยไกตัวนี้ พวกเราเรียนศิลปวิทยาไมสําเร็จ จึงชวยกันบิดคอถึงสิ้นชีวิต แลวบอก

อาจารยวา ไกท่ีขันไมเปนเวลาพวกผมฆามันเสียแลว อาจารยกลาววา มันถึงความตาย เพราะมัน

เจริญเติบโตโดยมิไดรับการสั่งสอนเลย ไกตัวนี้ไมเติบโตอยูกับพอแม ไมไดอยูในสํานักของอาจารย 

ยอมไมรูจักกาลท่ีควรขันและไมควรขัน ดังนี้ 

ชาดกนี้ไดชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา การรูจักเวลาในการทํากิจการใด ๆ เปนสิ่งสําคัญยิ่ง หาก

วาบุคคลใดไมรูจักประกอบกิจการใด ๆ ใหเหมาะสมกับเวลาแลวยอมกอใหเกิดความเสียหายหรือ

หายนะแกตนเอง ดังเชนท่ีไกในชาดกไมรูเวลาในการขันท่ีเหมาะสม จึงทําใหตองถูกฆาตายในท่ีสุด 

ดังนั้นการเปนผูนําท่ีดีควรจะตองรูจักเวลาท่ีเหมาะสมในการกระทํากิจการตาง ๆ ใหถูกตอง มิฉะนั้น

แลวยอมจะสามารถนํามาซ่ึงความเสียหายแกตนเองและผูอ่ืนได 

สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดี ตามหลักกาลัญุตา นั้นจะตอง

เปนผูนําท่ีรูจักเวลาเหมาะสม ในการทํากิจการทุกอยางอยางถูกตอง รูจักบริหารเวลาใหเหมาะสม 

รูจักคุณคาของเวลา รูจักการวางแผนการใชเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ตามการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยางถูกตอง ผูบริหารสถานศึกษานั้นก็ยอมจะสามารถนําพาครูและนักเรียน 

สังคม ไปสูความสงบสุขและกาวหนาตามความเหมาะสมแหงเวลาอันควร  

6. ภาวะผูนําเชิงพุทธดานปริสัญุตา คือ เปนผูนําท่ีรูชุมชน 

ปริสัญุตา คือ รูชุมชน รูสังคม ตั้งแตในขอบเขตท่ีกวางขวางจากสังคมโลก สังคม

ประเทศชาติ วาอยูในสถานการณอยางไร มีปญหาอยางไร จะไดสามารถเขาใจความตองการของสังคม

นั้นไดถูกตอง หรือแกไขปญหาไดตรงจุด นอกจากนี้ยังตองรูเขาใจระเบียบกฎเกณฑ วัฒนธรรม ประเพณี 

ของสังคมนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง (พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์) 2551, หนา 27) เพ่ือใหสามารถอยูใน

สังคมนั้นไดอยางเหมาะสม ดังนั้น ผูนําท่ีดีจะตองรูเขาใจสังคมอยางถูกตอง เพ่ือใหสามารถเขาใจถึง

สถานการณตาง ๆ ของสังคมนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง จะไดสามารถนําความสงบสุข สันติสุขความกาว 

หนามาสูมวลชน หมูคณะและสังคมได  

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาว ปริสัญุตา หมายถึง การรูจักบริษัท และแนวปฏิบัติของ

บริษัท ดังปรากฏในธัมมัญูสูตร (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/65/145) วา  

ภิกษุเปนผูรูจักบริษัท คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักบริษัทหรือรูจักชุมชนเหลานี้เปนกษัตริย 

เปนพราหมณ เปนคหบดี ชนเหลานี้เปนสมณะในชุมชนนั้น ควรเขาไปหาอยางนี้ ควรยืนอยางนี้ ควร

นั่งอยางนี ้ควรกลาวอยางนี ้ควรสงบอยางนี้ หากภิกษุไมรูจักวาชุมชนเหลานั้นและวางตนไมเหมาะสม
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กับสังคมหรือชุมชนนั้นแลว ไมควรเรียกเธอวาเปนปริสัญู แตเพราะภิกษุรูวา นี้เปนกษัตริย เปน

พราหมณ เปนคหบดี เปนสมณะ ในบริษัทนั้น เราควรเขาไปหาอยางนี้ ควรยืนควรนั่งอยางนี้ ควร

กลาวควรสงบอยางนี ้จึงเรียกเธอวา เปนปริสัญู  

ในพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวา การรูจักวาชุมชนใด ๆ เปนสังคมประเภทไหน ยอมทําใหบุคคล

นั้นสามารถวางตนไดอยางถูกตองและเหมาะสมในสังคมนั้น ๆ อีกท้ังยังเปนท่ียอมรับนับถือจากบุคคล

ในสังคมนั้น ๆ ดวย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาท่ีรูจักชุมชนเปนอยางดียอมสามารถวางตนไดอยาง

เหมาะสมในสังคมนั้น อีกท้ังยังสามารถบริหารจัดการกิจการตาง ๆ ของสังคมนั้นใหถูกตองตาม

กฎเกณฑ ประเพณี แบบแผน ทําใหเปนท่ีเคารพนับถือ ยกยองของหมูคณะ หรือจากมวลชน ตลอดจน 

สามารถนํามาซ่ึงความสงบสุข ความเจริญกาวหนามาสูสังคมนั้น ๆ ดวย  

ในการท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะรูจักชุมชนไดดีอีกประการหนึ่งนั้น ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของบุคคลในสังคมซ่ึงจะปฏิบัติตอกันไดอยางถูกตอง ในขอนี้พระ 

พุทธเจาไดตรัสกับสิงคาลบุตรในเรื่องทิศท้ัง 6 ซ่ึงมีสาระสําคัญตอผูบริหารสถานศึกษาในการบริหาร

ชุมชนท่ีควรรู ดังตอไปนี้  

1) ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดามารดา จะตองดูแลบุตรธิดาของตน มิใหทําชั่วแนะนําใหเปน

คนดี ใหการศึกษา เปนตน เม่ือบุตรธิดาไดรับการดูแลเชนนั้นแลว ควรปฏิบัติตนตอทานในทางท่ีดี 

เชน เลี้ยงดูทานในคราวจําเปน ดําเนินกิจการ รักษาวงศสกุลของทานมิใหเสื่อมเสีย  

2) ทิศเบื้องขวา ไดแก ครู อาจารย จะตองแนะนําศิษยดวยดี ไมปดบังอําพรางยกยองใน

หมูคณะ เปนท่ีพ่ึงของศิษยได เปนตน เม่ือศิษยไดรับการอนุเคราะหจากครูอาจารยแลวพึงตอบแทน

ทานดวยการรับใชทาน เชื่อฟงทาน เคารพทาน และตั้งใจศึกษา  

3) ทิศเบื้องหลัง ไดแก ภรรยาและสามี จะตองปฏิบัติตอกันดังนี้ ภรรยาจะตองจัดงานบาน

ดวยดี สงเคราะหญาติของสามี ซ่ือสัตยตอสามี รักษาทรัพยท่ีสามีดวยดี เปนตน และสามีควรปฏิบัติ

ตอภรรยาดวยการยกยอง ไมดูหม่ิน ไมนอกใจ ใหเครื่องแตงตัวแกภรรยา  

4) ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรหรือเพ่ือนท่ีจะปฏิบัติตอกันดังนี้ เชน ดวยการกลาวถอยคํา

ไพเราะ วางตนเสมอตนเสมอปลายตอเพ่ือน เปนท่ีพ่ึงของกันและกันได ไมท้ิงเพ่ือนในยามวิบัติ และ

นับถือวงศตระกูลของเพ่ือน  

5) ทิศเบื้องลาง ไดแก คนงาน คนรับใช หรือผูใตบังคับบัญชา จะตองปฏิบัติตอนายจาง 

หรือเจานาย คือ ลุกทํางานกอนนายเลิกทีหลังนาย ถือเอาเฉพาะของท่ีนายให ทํางานใหดียิ่งข้ึน ยก

ยองนาย เปนตน  

6) ทิศเบื้องบน ไดแก สมณะ นักบวช ผูทรงคุณธรรมอันสูง ควรอนุเคราะหแกคฤหัสถ เชน 

หามไมใหทําชั่ว ใหตั้งอยูในความดี อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม อธิบายขอความใหแจมชัดและบอก

ทางสวรรคใหคฤหัสถ เม่ือไดรับการอนุเคราะหควรตอบแทนดวยการจะพูดจะทํา จะคิด ตองประกอบ 

ดวยความเมตตา การตอนรับดวยดี และการใหทานดวยปจจัยสี่ (ที.ปา.(ไทย) 11/242-244/199-200)  
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ดังนั้น การท่ีผูบริหารสถานศึกษาสามารถเขาใจและปฏิบัติตามหลักทิศท้ัง 6 ไดอยาง

ถูกตองยอมแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษานั้นเปนบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลตาง ๆ ใน

สังคมนั้น ๆ ไดอยางถูกตองจนสามารถทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะได ก็สามารถนํามาซ่ึงความ

สันติสุขในสังคมนั้นไดตลอดไป  

สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดี ตามหลักปริสัญุตา จะตองรู

ชุมชน รูสังคม มีมนุษยสัมพันธ เปนนักประสานงานท่ีดีกับทุกคน ทุกองคกร และทุกภาคสวนอยาง

ถูกตองในทุก ๆ ดาน ท้ังดานกฎเกณฑ ประเพณี วัฒนธรรม เปนตน เพ่ือผูบริหารสถานศึกษานั้นจะได

สามารถวางตนไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติงานตามแผนงานไดอยางถูกตอง สอดคลองตามสังคมนั้น ๆ 

อีกท้ังสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ใหถูกตองตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางทันโลกทัน

เหตุการณ เพ่ือนําพาครูและนักเรียน รวมถึงสังคมไปสูความสงบสุขและกาวหนาตอไป  

นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดียังควรเขาใจหลักทิศท้ัง 6 เพ่ือใหสามารถสรางมนุษย

สัมพันธท่ีดีข้ึนในสังคมหรือองคกรนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง ทําใหการดําเนินงานทุกอยางเปนไปดวย

ความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกรนั้นดวย 

7. ภาวะผูนําเชิงพุทธดานปุคคลัญุตา คือ รูจักบุคคล 

ปุคคลปโรปรัญุตา คือ การรูบุคคล รูประเภทของบุคคลท่ีจะตองเก่ียวของดวย รูวาควร

จะปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผลอยางไร ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาท่ีดียอมตองรูบุคคล รู

ประเภทของบุคคลท่ีเก่ียวของเปนอยางดี เพ่ือใหสามารถเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ในการ

บริหารงานทุก ๆ ดาน เพ่ือใหเกิดประโยชนและคุณคาแกผูปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสราง

ความเจริญกาวหนาใหกับหมูคณะและองคกรไดตามเปาหมายท่ีวางไว  

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง ปุคคลปโรปรัญุตา คือ การรูบุคคลและลักษณะความ

ตองการของบุคคล ดังปรากฏในธัมมัญูสูตร (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/65/145-146) วาภิกษุผูท่ีมีความรู

เรื่องบุคคลของภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักบุคคล 2 จําพวก ไดแก รูลักษณะบุคคลผูท่ีเปนบัณฑิต รูบุคคล

ท่ีมีความตองการจะพบ บุคคลผูเปนพระอริยะ 

1) หรือผูท่ีเปนบัณฑิต เปนคนดีมีศีลธรรม สนใจในคําสั่งสอน แลวนํามากระทําตามคําสอน

นั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน  

2) รูจักลักษณะของบุคคลท่ีไมใชบัณฑิต ไมตองการเห็นบุคคลท่ีเปนบัณฑิตหรือพระอริยะ

และไมตองการจะฟงธรรมคําแนะนําสั่งสอนจากทานผูรู  

ในพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวาการรูจักคบบุคคลผูเปนบัณฑิตยอมนํามาซ่ึงประโยชนแกตน

และผูอ่ืน แตหากคบคนพาลยอมนําไปสูความหายนะ ท้ังแกตนเองและผูอ่ืนดวย ดังนั้น ผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีดีจึงควรเลือกคบบุคคลท่ีดี เพ่ือใหสามารถนําความเจริญมาสูตนเองและหมูคณะได

ตลอดไป  
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ในการรูจักบุคคลหรือการท่ีจะเลือกคบคนนั้น พระพุทธเจาไดทรงแสดงใหเห็นความสําคัญ

ในขอนี้ ดังปรากฏในชาดกเรื่อง สันติคุมพชาดก ซ่ึงมีใจความวา  

ณ ปาง้ิวใกล ๆ กับภูเขาลูกหนึ่ง มีลูกนกแขกเตา 2 ตัว อาศัยอยู ทางดานทิศเหนือของ

ภูเขาเปนท่ีอาศัยของหมูบานโจร 500 สวนทางทิศใตของภูเขาเปนท่ีอยูของพระฤๅษี วันหนึ่งลูกนก

แขกเตาถูกพายุพัดไปตกในตางทิศทางกัน ตัวหนึ่งถูกพัดไปตกท่ีหมูบานโจร 500 โจรไดเลี้ยงไว ตั้งชื่อ

วา พุมหอก อีกตัวหนึ่งลมพัดไปตกท่ีอาศรมของฤๅษี พวกฤๅษีเลี้ยงไวตั้งชื่อวา ดอกไม พระราชาทรง

พระนามวา ปญจาละเสด็จทรงรถไปสูปาพรอมขาราชบริพารเพ่ือลาเนื้อ พระองคไดลาติดตามเนื้อ แต

ไมพบ จึงเสด็จกลับไดหยุดพักผอนสรงน้ํา เสวยน้ําและบรรทมใตตนไทรริมฝงแมน้ําใกลกับหมูบานโจร 

พวกโจรพากันเขาปา คงเหลือแตนกพุมหอกกับคนครัวสองคนเทานั้น นกพุมหอกไดออกจากหมูบาน 

บังเอิญพบพระราชากําลังบรรทมอยูใตตนไทร จึงบอกคนทําครัวเปนภาษามนุษยวา  

“พวกเราจะปลงพระชนมพระราชานี้ เสียและใหปลดเสื้อผาเครื่องทรงมาใหหมด” 

พระราชาตื่นจากบรรทม ไดยินดังนั้น เห็นวามีภัยอยูเฉพาะหนา จึงหนีไปถึงอาศรมของฤๅษี ซ่ึงพวก

ฤๅษีไดเขาปาไปเพ่ือเก็บผลไม คงเหลือแตนกดอกไมตัวเดียว เม่ือนกดอกไมเห็นพระราชาจึงไดกลาว

ตอนรับวา “ขอเดชะพระมหาราช ขาพระองคมาดีไมไดมารายเลย” พระราชาเม่ือทรงไดสดับดังนั้น 

ทรงเลื่อมใสในการตอนรับ ทรงสรรเสริญนกดอกไมตัวนี้ และทรงตําหนินกพุมหอกวา “นกดอกไมเปน

นกท่ีมีคุณธรรมเยี่ยม มีมารยาทดี แตนกแขกเตาอีกตัวหนึ่งพูดแตคําหยาบ มักได มีความโลภในจิตใจ” 

นกดอกไมเม่ือไดยินดังนั้น จึงกราบทูลวา  

“ขอเดชะพระมหาราชา ขาพระองคเปนนกรวมมารดาเดียวกันกับนกนั้น แตเพราะเขา

เติบโตในสํานักท่ีไมดี พวกโจรสอนใหทําโจรกรรมอยูตลอดเวลา สวนขาพระองคเติบใหญอยูสํานักของ

คนด ีพวกฤๅษี แนะนําดวยธรรมฉะนั้น ขาพระองคท้ังสองจึงมีคุณธรรมแตกตางกัน” และนกดอกไมได

กลาวตอไปอีกวา  

“ขาแตพระมหาราช ก็การท่ีคนคบบุคคลประเภทใด จะเปนคนดีหรือไมดี มีศีลหรือไรศีลก็

ตาม เขายอมตกไปตามอํานาจของคนชนิดนั้น” พระราชาไดทรงสดับอยางนั้นแลวเกิดความเลื่อมใส

นกดอกไม จึงอภัยใหแกนกแขกเตาท้ังหลาย และใหคณะของฤๅษีพํานักในพระราชอุทยาน ทํานุบํารุง

จนตลอดชีวิต (ขุ.ชา.วีสต.ิ (ไทย) 27/159-158/497-501.)  

ในชาดกนี้ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ และความแตกตางของการคบคาสมาคมของบุคคลคือ 

เม่ือบุคคลคบคนเชนใดก็จะเปนเหมือนบุคคลเชนนั้น ขอสําคัญประการหนึ่งนั้นอยูท่ีการรูจักเลือกคนท่ี

ควรคบกอน การรูจักเลือกหรือวิเคราะหวาบุคคลนี้เปนคนดีควรคบ บุคคลนี้ไมควรคบดังท่ีพระราชา 

ปญจาละ ท่ีสังเกตเห็นวานกตัวแรกนั้นแสดงออกมาในลักษณะของคนพาล ไมควรจะอยูใกล ไมควร

คบ หากอยูในสังคมนั้นแลวยอมจะไดรับอันตราย พระองคจึงเสร็จหนีและเม่ือพบนกแขกเตาตัวท่ีอยู

กับฤาษี ก็ทรงทราบวาเปนสัตบุรุษท่ีดีควรคบพระองคนั้นเปนผูนําท่ีมีหลักธรรม คือ ปุคคลปโรปรัญุ
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ตา เปนเครื่องพิจารณา จึงรอดพนจากอันตรายได ท่ีนกแขกเตาท้ัง 2 ตัวแตกตางกันนั้น ก็เพราะการ

อยูสังคมของบุคคลท่ีดีและไมดีจึงมีพฤติกรรมท่ีตางกันดังนั้นผูนําท่ีดียอมสามารถจะพิจารณาวิเคราะห

วาบุคคลผูท่ีจะเขาไปเก่ียวของเปนคนอยางไรและเลือกคบบุคคลท่ีดีซ่ึงสามารถนําประโยชนมาสู

ตนเองและหมูคณะได ทําใหเกิดความสงบสุขและสันติสุขตลอดไปในสังคมนั้น ๆ  

สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารสถานศึกษาท่ีดี ดานปุคคลปโรปรัญูตา นั้นผูนํา

จะตองเปนผูรูเลือกบุคคล เลือกแตงตั้ง จัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน ประเภทของบุคคลท่ีจะตอง

เก่ียวของดวยโดยเฉพาะผูรวมงาน ผูรวมปฏิบัติงานและดําเนินการไปดวยกัน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตอ

เขาอยางถูกตองเหมาะสมและไดผล ตลอดจนสามารถเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ในการบริหาร

กิจการงานทุก ๆ ดานก็เพ่ือทําใหเกิดประโยชนและความกาวหนาท้ังแกผูปฏิบัติงาน หมูคณะและ

องคกรตามเปาหมายท่ีไดวางไว ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะตองรูจักเลือกบุคคลผูเปนคนดี ผูเปน

บัณฑิต เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครูและนักเรียน หมูคณะ และสังคม เพราะการเลือกคบคน

ไมดี หรือคนพาล ยอมนํามาซ่ึงความหายนะแกตนเอง หมูคณะและสังคม  

จากท่ีกลาวมาแลว สามารถวิเคราะหใหเห็นวา หลักสัปปุริสธรรม 7 เทาท่ีปรากฏในคัมภีร

ทางพระพุทธศาสนามีจํานวนมากซ่ึงลวนแตเปนคุณธรรมสําหรับคนดี และผูนําท่ีดี ในขณะเดียวกันก็

เปนคุณธรรมท่ีสําคัญของการเปนผูนําท่ีมีภาวะผูนําท่ีดีอีกดวย  

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีมุงเนนในการสงเสริมผูนําหรือผูบริหารท่ีเปนคนดี มีจริยธรรม 

มีคุณธรรม มาปกครองหมูคณะ สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะผูนําหรือผูบริหารทางดาน

การศึกษาตองเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ือใหเกิดความสงบสุข การพัฒนาหมูคณะ สังคมและประเทศชาติ 

ใหมีศักยภาพท่ีม่ันคงและกาวหนาตลอดไปในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม 7 หมายถึง หมายถึง ความเปนผูนํา

ของผูบริหารท่ีนําเอาหลักการ ท้ัง7 ขอ มาใชในการบริหารการจัดการ ภายในหนวยงานของตน เพ่ือ

นําพาองคการ ไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากสูงสุด 

2.3.4 สัปปุริสธรรมกับการบริหารสถานศึกษา 

หลักธรรม หรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น แมจะมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล จนถึงปจจุบัน

เปนเวลา 2500 กวาปแลว แตทุกหลักธรรมยังคงทันสมัย สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

และแนวทางในการบริหารงานไดเปนอยางดี หลักธรรมดังกลาวเปนความจริงท่ีสามารถพิสูจนไดท่ี

เรียกวา “สัจธรรม” ปฏิบัติไดเห็นผลไดอยางแทจริงอยูท่ีจะนําหลักธรรมขอใดมาใชใหเหมาะสมมาก

ท่ีสุด นักบริหารก็มีหลักธรรมสําหรับยึดถือและปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 

สมหวัง วิทยาปญญานนท (2543), จรัญ พยัคฆราชศักดิ์ และกวี อิศริวรรณ (2544, 

หนา 90) กลาวถึง คุณธรรม ถาใครนําไปปฏิบัติ ก็จะทําใหบุคคลนั้นเปนคนดี การรูจักผลจะชวยให

เปนคนมีเหตุผล การรูจักตนจะชวยใหปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับความเปนอยูของตน การรูจัก
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ประมาณจะชวยใหรูจักใชทรัพยอยางมีประโยชน รูจักใชพลังความรูและพลังความคิด การรูจักเวลาจะ

ชวยใหเปนคนรูจักชุมชนหรือสังคมจะชวยใหแสดงตนในสังคมไดอยางถูกตอง และรูจักเลือกคนได

อยางถูกตอง 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา 24) กลาวถึง ผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา ถาผูบริหาร

รูเหตุรูผลของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แลวรูจักตน วิเคราะหตนเอง ปรับตัวเพ่ือ

เตรียมการรองรับพระราชบัญญัติโดยรูจักประมาณในการบริหารงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ รู

กาลเวลาวาถึงเวลาแลวท่ีจะตองเตรียมการเตรียมงานเตรียมคน เพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ

รูจักชุมชนอันเปนท่ีตั้งของสถานศึกษา เพ่ือทํางานรวมกับชุนชน ขณะเดียวกันก็รูจักบุคคล รูวาจะ

เตรียมการฝกพัฒนาครูอาจารยอยางไรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

สมชาย วสันตวิสุทธิ์ (2547, หนา 1) กลาวถึง ผูบริหารท่ีมีหลักสัปปุริสธรรม จัดวาเปน

องคความรู หรือการรูจักสิ่งตาง ๆ การปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอแลวก็จะชวยใหเปนคนท่ีประสบผลสําเร็จ

และทําใหเปนคนดีท่ีเรียกวา "สัตบุรุษ" หลักขอปฏิบัติของสัตบุรุษ ท่ีเรียกเปนภาษาบาลีวา "สัปปุริส

ธรรม 7ประการสําหรับผูบริหาร 

สามารถ มังสัง (2549) กลาวถึง คุณธรรมท่ีเรียกวา “สัปปุริสธรรม” คือ ธรรมของคนด ี

จะเห็นวาเปนขอธรรมท่ีผูคนในสังคม โดยเฉพาะผูท่ีมีสถานะทางสังคมจะตองมี จึงจะไดรับการ

ยอมรับจากสังคมวาเปนคนด ีควรคาแกการไดรับการยกยองจากปวงชนวาเปนคนดี ท่ีสังคมยกยองให

เปนผูนําในทุกดาน 

ศุภชัย เมืองรักษ (2549) กลาวถึง นัยของหลักธรรมนี้ เปนหลักธรรมของสัตบุรุษหรือ

ธรรมของผูดี แตเม่ือพิจารณาแลวจะพบวาลวนเปนหลักการของการจัดการตนเองท่ีดีดวยเชนกันจึง

นํามาเปนประเด็นการประเมินดานการจัดการแทนอันประกอบดวยองคประกอบ 7 ประการ 

ดวงเดน นุเรมรัมย (2549) กลาวถึง “ธรรมของสัตบุรุษ” แลวจะพบวามีลักษณะเปนธรรม

ของผูรอบรู เปนธรรมของผูท่ีมีความรูในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนความรอบรูในการปฏิบัติของผูรอบ

รูนั้น เม่ือรูแลวยอมนําพาชีวิตใหเปนไปในทางท่ีดีงาม เพราะรูวาอะไรควรทํา สิ่งเหลานี้ทําใหมนุษยได

สั่งสมความดีงามไวเปนเกราะกําบังกาย เพ่ือนําคนเหลานั้นไปสูความสมบูรณในชีวิตได 

คุณธรรม คือ คุณงามความดี เปนตัวคอยกําหนดใหคนประพฤติปฏิบัติดี ผูบริหารในฐานะ

เปนหัวหนาตองปกครองผูใตบังคับบัญชา สมควรตองกระทําตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับคนอ่ืนและ

จะตองบังคับใจตนเองใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม มีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การรูจักเหต ุ

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2540, หนา 4) ใหความหมายของการรูจักเหตุ คือ การรู

หลักการและกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลาย ท่ีตนเขาไปเก่ียวของในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติหนาท่ีและ

ดําเนินกิจการตาง ๆ รูเขาใจสิ่งท่ีตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน มีหนาท่ีและความรับผิด 
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ชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการ จะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุผลสําเร็จท่ีเปนไปตาม

หนาท่ีและความรับผิดชอบนั้น ๆ  

สมหวัง วิทยาปญญานนท (2543), จรัญ พยัคฆราชศักดิ์ และกวี อิศริวรรณ (2544, 

หนา 89) ใหความหมายของการรูจักเหตุ คือ การรูจักวิเคราะหสาเหตุของสถานการณและความเปน 

ไปของชีวิตหรือรูหลักความจริง จะคิด จะทําอะไร ก็มีหลัก มีความรูและความเขาใจสิ่งท่ีตนจะตอง

ประพฤติปฏิบัติตามเหตุและผล 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา 22) ใหความหมายของการรูจักเหตุ คือ สําหรับผูบริหาร

ท่ีจะนําไปใช คือ ตองศึกษารูวาในฐานะท่ีเปนผูบริหารจะตองมีหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางไร 

เพ่ือการศึกษาและตองรูวาหนาท่ีของตนจะตองทําอะไร อยางไร เพ่ือเปนการเตรียมการ วางแผนการ

ดําเนินงานเพ่ือใหการทําหนาท่ีบรรลุถึงผลสําเร็จ 

สมชาย วสันตวิสุทธิ์ (2547, หนา1) และ ประณม ถาวรเวช (2548: ออนไลน) ใหความ 

หมายของการรูจักเหตุ คือ ความเปนผูรูจักเหตุ รูหลักเกณฑ รูหลักการความจริง รูกฎแหงเหตุผล และ

รูความเปนจริง เปนผูรูจักคิด รูจักคิดกอนลงมือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรียกวามีสติไตรตรองกอนลงมือ

กระทําใหเกิดความรอบคอบ ทําใหมีเปาหมายท่ีชัดเจน เห็นผลอันจะเกิดจากการกระทํานั้น สงผลให

รูจักเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548, หนา 170-171) ใหความหมายของการรูจัก

เหต ุคือเปนผูรูจักสาเหตุตนตอของผลท่ีเกิดข้ึน รูจักหลักความจริง เชน รูวาอะไรเปนเหตุแหงความสุข

และความทุกข อะไรเปนเหตุแหงความเสื่อมและความเจริญ ทําอยางไรจึงจะม่ังคง รูจักธรรมตาง ๆ 

ท้ังท่ีเปนกุศลธรรม เพราะธรรมแตละอยางลวนเปนสาเหตุตนตอใหเกิดผลท้ังสิ้น 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) (2549) ตรัสวา การรูจักเหตุ คือ รูจักพิจารณา

เหตุใด จักใหเกิดผลใด ทําอะไรพิจารณาใหรูเสียกอนวาเม่ือทําแลวผลท่ีเกิดจะเปนเชนไร กอนจะทํา

การทุกอยางตองรูวาเปนการทําท่ีเปนเหตุดีหรือไมดี 

 สรุปวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ียึดหลักธรรมขอนี้ เปนผูบริหารท่ีรูจักพิจารณาวิเคราะหหา

เหตุของสถานการณและมีความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน เปนการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือให

การทําหนาท่ีบรรลุผลสําเร็จ 

2. การรูจักผล 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2540, หนา 4) ใหความหมายของการรูจักผล คือ การจัก

จุดมุงหมายของหลักการท่ีตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการท่ีตนกระทํา รูวาท่ีตนทําอยูอยาง

นั้น ๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้น เพ่ือประสงคประโยชนอะไร หรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไร ท่ีมีหนาท่ี

ตําแหนง ฐานะ การงานอะไร 
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สมหวัง วิทยาปญญานนท (2543), จรัญ พยัคฆราชศักดิ์ และกวี อิศริวรรณ (2544, 

หนา 89) ใหความหมายของการรูจักผล คือ รูผลท่ีเกิดแตเหตุ เห็นตํารวจจับผูรายมาได ยอมทราบวา

ผูรายคนนั้นตองทําความผิดอยางใดอยางหนึ่ง จึงถูกตํารวจจับ หรือนาย ก ไดรับรางวัลจากครูเพราะ

สอบไดท่ี 1 ก็ยอมเปนเพราะนาย ก มีความขยันหม่ันเพียรในการศึกษา 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา23) ใหความหมายของการรูจักผล คือ ผูบริหารท่ีจะ

นําไปใชผูบริหารตองบริหารโดยยึดเปาหมายหรือวัตถุประสงค สามารถวิเคราะหผลท่ีจะไดรับจากการ

ดําเนินงานตาง ๆ อยางถูกตอง รูจักและเขาใจวัตถุประสงคของเปาหมายของหลักสูตร 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548, หนา170-171) ใหความหมายของการรูจัก

ผล คือเปนผูรูจักผลหรือประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา สามารถรูถึงความมุงหมายของธรรมแตละ

อยางไดชัดเจน รูวาเชนประพฤติตามธรรมขอนี้จะไดรับผลอยางนี้ รูจักท่ีจะไขวควาหาประโยชนใหแก

ตัวเองเพราะเห็นดวยปญญาวาเกิดผลดีจากการปฏิบัติ 

สมชาย วสันตวิสุทธิ์ (2547, หนา 1) และประณม ถาวรเวช (2548 : ออนไลน) ใหความ 

หมายของการรูจักผล คือเปนผูรูจักผลเพ่ือเลือกปฏิบัติแตสิ่งท่ีสงผลดี กับตัวเองและผูอ่ืน คนท่ีมี

คุณสมบัติตามขอนี้ จะมีความรอบคอบ คิดถึงแผนการปฏิบัติงานท่ีดี มีการวางตัวอยางเหมาะสม 

เคารพในผูอ่ืนมีสติอยูตลอดเวลา เปนผูวางตัวดีและเปนท่ีรักของทุกคน 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) (2549) ตรัสวา การรูจักผล คือ การรูจักวาสิ่งท่ีตน

กําลังไดรับนั้น เกิดจากเหตุใด เปนผลอันเกิดจากการกระทําอยางไร ผลดีท่ีกําลังไดรับเกิดจากเหตุดี

อยางไร ผลรายท่ีกําลังไดรับเกิดจากเหตุอะไร 

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีรูจักผลจะตองพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเสียกอนจะ

ลงมือปฏิบัติ เพราะเขาใจดีวาผลท้ังหลายยอมมีมาแตเหตุ การกระทําของผูบริหารในการรูจัก

ความหมายและความมุงหมายของหลักการในการปฏิบัติงาน รูจักและเขาใจวัตถุประสงคของเปาหมาย

ในกิจการนั้น สามารถวิเคราะหผลท่ีจะไดรับการดําเนินงานตาง ๆ อยางถูกตอง 

3. การรูจักตน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2540, หนา 5) ใหความหมายของการจักตนเอง คือ การ

รูจักตนเองโดยฐานะ กําลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม วามีเทาไรอยางไร แลว

ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม และดําเนินการตาง ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ตลอดจน

แกไขพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนไป 

สมหวัง วิทยาปญญานนท (2543), จรัญ พยัคฆราชศักดิ์และกวี อิศริวรรณ (2544, 

หนา 89) ใหความหมายของการรูจักตนเอง คือรูวาตน ใครมีฐานะ สติปญญาความรูความสามารถ

และคุณธรรมเพียงใด ไมสําคัญผิดจากสิ่งท่ีเปนจริง เพ่ือจะไดประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสภาพ

ความเปนจริงนั้น 



   67 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา23) ใหความหมายของการรูจักตนเอง คือ การรูจักตนวา 

ตองวิเคราะหตนเองไดวา โดยฐานะ ภาวะกําลัง ความรูความถนัด ความสามารถ และคุณธรรมมีเทาใด 

เพ่ือจะไดพัฒนาตนแกไขปรับปรุงตน เปนการเตรียมตัวใหสอดคลองกับงานท่ีจะตองปฏิบัติ 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548, หนา 170-171) ใหความหมายของการรูจัก

ตนเองคือความรูจักประมาณตนในเรื่องตาง ๆ ท้ังฐานะความเปนอยู หนาท่ีการงาน รวมไปถึงความคิด

จิตใจเม่ือรูวาตนมีกําลัง มีความคิดอยางไร มีอุปนิสัยอยางไรชอบ หรือไมชอบ เปนเหตุใหเปนคนวางตัว

ดีมีมารยาท ออนนอมถอมตน รูจักประมาณตน ทําอะไรพอควรแกกําลัง 

สมชาย วสันตวิสุทธิ์ (2547, หนา 1) และประณม ถาวรเวช (2548 : ออนไลน) ใหความ 

หมายของการรูจักตนเอง คือ ผูท่ีรูจักวาตนเองมีความสามารถดานใด มีอุปนิสัยเชนไร อะไรเปนขอเดน

และขอดอยภายในตนเอง รูในบทบาทและความรับผิดชอบของตัวเอง ก็จะสามารถดําเนินงานตาม

บทบาทของตนเองไดอยางถูกตอง 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) (2549) ตรัสวา การรูจักตนเอง คือ การรูจักตนเปน

สิ่งจําเปนมาก เม่ือรูวาตนเองเปนใคร มีภาวะและฐานะอยางไร จะไดตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ

ภาวะและฐานะของตน เพ่ือรักษาความมีคุณคาของตัวเองไวได 

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีรูจักตนเองจะสามารถวิเคราะหตนเองไดอยางถูกตองตรง

กับความเปนจริงแลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม รูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคอัน

จะเกิดผลดีตองานในหนาท่ี 

4. การรูจักประมาณ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2540, หนา 5) ใหความหมายของการรูจักประมาณ คือรู

ประมาณรูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภค ในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดี การ

ปฏิบัติกิจและทําการตาง ๆ ทําทุกอยางดวยความเขาใจ ชอบใจหรือเอาแตใจของตนแตทําตามความ

พอดีแหงเหตุปจจัยหรือองคประกอบท้ังหลาย ท่ีจะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นดวยปญญา 

สมหวัง วิทยาปญญานนท (2543), จรัญ พยัคฆราชศักดิ์ และกวี อิศริวรรณ (2544, 

หนา 89) ใหความหมายของการรูจักปรามาณ คือความพอดี ความพอเหมาะ ความพอควร การรูจัก

ประมาณ คือการรูจักทําทุกสิ่งทุกอยางหรือดําเนินชีวิตใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา 23) ใหความหมายของการรูจักประมาณ คือ ผูบริหาร

รูจักความพอเหมาะพอดี ในการพูด รูจักประมาณในการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับตัวผูเรียน โดยการมุงพัฒนาใหเกิดคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิต และคุณธรรมในตัวผูเรียน 

สมชาย วสันตวิสุทธิ ์(2547, หนา 1) และประณม ถาวรเวช (2548: ออนไลน) ใหความหมาย

ของการรูจักประมาณ คือผูรูจักประมาณ มีความพอดีในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน การดําเนินชีวิต 

หรือการลงมือกระทําทุกสิ่งทุกอยางโดยละเอียด ไมมากหรือนอยเกินไป อยูในความพอดี หากประมาณ

ตนพอด ีการปฏิบัติก็จะพอด ีผลท่ีเกิดข้ึนก็จะพอดี 
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พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548, หนา170-171) ใหความหมายของการรูจัก

ประมาณคือ ความเปนคนรูจักความพอดีความพอเหมาะ ไมมากเกินไปทุก ๆ เรื่อง รูจักความพอดีใน

การพูด ในการทํางาน ในการหาทรัพย ในการจายทรัพย โดยรูจักประมาณกําลังตนเอง เปนสาเหตุให

เปนคนมีความพอด ีรูจักพอ ไมทําอะไรเกินกําลังกาย 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) (2549) ตรัสวา การรูจักประมาณ คือ รูจักประมาณ 

วาควรทําสิ่งใดเพียงใดท่ีเปนการพอเหมาะพอควรแกฐานะของตน พอเหมาะพอควรแกผูเก่ียวของ 

พอเหมาะพอควรมีพุทธภาษิตกลาวไววา “ความรูจักประมาณยังประโยชนใหสําเร็จ” 

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมขอนี้ การกระทําของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในการรูจักความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงานของผูบริหาร ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ 

5. การรูจักเวลา 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2540, หนา 5) ใหความหมายของการรูจักเวลา คือ รู

กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีพึงใชในการประกอบกิจ ทําหนาท่ีการงาน ปฏิบัติการตาง ๆ 

และเก่ียวของกับผูอ่ืน เชน รูวาเวลาไหนควรทําอะไร และทําใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอ

เวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา ตลอดจนรูจักประมาณเวลาและวางแผนการใชเวลา 

สมหวัง วิทยาปญญานนท (2543, หนา), จรัญ พยัคฆราชศักดิ์ และกวี อิศริวรรณ

(2544, หนา 89) ใหความหมายของการรูจักเวลา คือรูจักเวลาท่ีเหมาะสมในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

และรูจักปฏิบัติตนใหถูกตองกับกาลเทศะ 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา 23) ใหความหมายของการรูจักเวลา คือรูจักกาลเวลา

อันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีตองใชในการวางแผนการเตรียมการวาขณะนี้ในฐานท่ีตนเปนผูบริหาร

นั้นมีการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานเหลานี้เปนสิ่งท่ีตองเรงเตรียมการเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

สมชาย วสันตวิสุทธิ์ (2547, หนา 1) และประณม ถาวรเวช (2548 : ออนไลน) ใหความ 

หมายของการรูจักเวลา คือการรูจักเวลาเปนเรื่องท่ีสําคัญ รูจักเวลาอันเหมาะสม รูวาจะตองใชเวลาเทา

ไรจะตองเริ่มเม่ือไหร จะตองหยุดหรืองดในเวลาใด ในทางปฏิบัติ คนท่ีรูจักเวลาจะมีบุคลิกภาพหรือ

วินัยในชีวิตท่ีชัดเจนมาก เปนคนตรงตอเวลา มีแผนการในการบริหารเวลาท่ียอดเยี่ยม ทํางานเสร็จตรง

เวลาจัดสรรเวลาใหแกบทบาทตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เพ่ือการคนควาและเรียนรู 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548, หนา 170-171) ใหความหมายของการรูจัก

เวลาคือความเปนผูรูจักคุณคาของกาลเวลา รูวาเวลาใดทํางาน เวลาใดควรหยุด รูวาสิ่งนี้ควรทําเวลาใด

ไมควรทําเวลาใด รูจักประมาณเวลาในการทํางานทุกอยาง เปนเหตุใหเปนคนตรงเวลา รูคุณคาของ

เวลา ทํางานไดเสร็จตรงตามเวลา ทําใหไดรับความนิยมยกยอง สงผลใหเกิดความเจริญ 
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สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) (2549) ตรัสวา การรูจักเวลา คือรูวาเวลาใดควรทํา 

หรือไมควรทําอะไร การทําผิดเวลายอมไมเกิดผลสําเร็จ ยอมไมเกิดผลดี 

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมขอนี้ การกระทําของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในการเปนคนตรงตอเวลา รูจักลําดับเวลาความสําคัญของงานวาควรทําหรือควรจะพักผอน

อยางมีความสุข เม่ือถึงเวลาทํางานควรทํางานทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ 

6. การรูจักชุมชน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2540, หนา 5) ใหความหมายของการรูจักชุมชน คือการ

รูจักถ่ินรูจักชุมนุม รูจักการอันควรประพฤติปฏิบัติในท่ีชุมนุม ชุมชนนี้เม่ือเขาไปหาควรตองทํากิริยา

อยางนี้ชุมชนนี้เม่ือเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางนี้ ควรตองพูดอยางนี้ ชุมชนมีระเบียบวินัย มี

วัฒนธรรมประเพณี มีความตองการอยางนี้ ควรเก่ียวของ ควรตองสงเคราะห ควรบําเพ็ญประโยชน 

สมหวัง วิทยาปญญานนท (2543), จรัญ พยัคฆราชศักดิ์ และกวี อิศริวรรณ (2544, 

หนา 89) ใหความหมายของการรูจักชุมชน คือการรูจักหมูคณะหรือกลุมชนวาดี หรือไมดี ควรคบหา

สมาคม ควรเขาไปอยูเปนพวกหรือไม เม่ืออยูในชุมชนหรือท่ีประชุมนั้น ๆ ควรวางตัวอยางไร ควรทํา

อะไร ควรพูดอยางไร 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา 23) ใหความหมายของการรูจักชุมชน คือ การรูจักถ่ิน 

การปฏิบัติในถ่ินท่ีเปนชุมชน ผูบริหารควรจะตองรูวา ชุมชนท่ีตั้งอยูนั้นมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรม

ประเพณีอยางไร ผูบริหารควรตองเขาไปเก่ียวของความตองสงเคราะหควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชน

อยางไร 

สมชาย วสันตวิสุทธ (2547, หนา 1), และประณม ถาวรเวช (2548 : ออนไลน) ใหความ 

หมายของการรูจักชุมชน คือการเปนผูรูจักชุมชน การคิดและแสดงออกใหเหมาะสมกับสถานท่ี และ

สภาพแวดลอมเม่ือนํามาใชในชีวิตจริง การรูจักวางตัวตามมารยาทสังคม รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี 

รูท่ีจะสัมพันธกับบุคคลในบริบทตาง ๆ ในท่ีประชุม 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548, หนา 170-171) ใหความหมายของการรูจัก

ชุมชนคือความเปนผูรูจักชุมชนหรือสังคม ท่ีตนอาศัยอยู ชุมชนในท่ีทํางาน ชุมชนท่ีตนจะเขาไปหา มี

ความตองการหรือไมตองการอะไร มีความเห็น มีขอตกลงกันไวอยางไร จะเขาไปหาหรือจะตอนรับ

อยางไรเพ่ือใหความรวมมือชวยเหลือชุมชนนั้นไดถูกตอง และอยูในสังคมนั้นไดอยางสงบสุข เปนเหตุ

ใหคนทําตัวไดถูกตองในชุมชนนั้น ๆ  

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) (2549) ตรัสวา การรูจักชุมชน คือรูจักภาวะและ

ฐานะนิสัยใจคอบุคคลนั้น ๆ ใหถูกตอง เพ่ือวาจะไดปฏิบัติตนท่ีเก่ียวของดวยใหเหมาะใหควรแกประชุม

ชนนั้น 
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สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมขอดังนี้ การกระทําของผูบริหารในการ

ปรับตัวใหเขากับชุมชนและเขาใจในสภาพของชุมชนในดานระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีโดย

กาปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับชุนชนนั้น ๆ  

7. การรูจักบุคคล 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2540, หนา 5) ใหความหมายของการรูจักบุคคล คือ รูจัก

และเขาใจความแตกตางแหงบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ใคร ๆ ยิ่งหรือหยอน

อยางไรและรูจักท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ๆ ดวยดี ไมมีคติอะไรจะสัมพันธเก่ียวของ จะใชจะยกยองจะ

ตําหนิหรือจะแนะนําสั่งสอนอยางไร 

สมหวัง วิทยาปญญานนท (2543), จรัญ พยัคฆราชศักดิ์ และกวี อิศริวรรณ (2544, 

หนา 89) ใหความหมายของการรูจักบุคคล คือการรูจักประเภทบุคคลแตละคนวาฉลาด เปนคนพาล

หรือเปนบัณฑิต มีความสามารถ มีคุณธรรม แลวเลือกคบหาใหเปนคุณประโยชน เลือกใชในเหมาะสม

แกกิจการ หรือเพ่ือท่ีจะปฏิบัติกับเขาไดอยางเหมาะสม และท่ีสําคัญก็คือจะไดสนทนากับเขาอยาง

ราบรื่น 

วันทนา เมืองจันทร (2544, หนา 23) ใหความหมายของการรูจักบุคคล คือรูจักและเขา

ใจความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากผูบริหารนั้นจะตองทํางานรวมกับบุคคลหลายฝาย โดยสวน

ใหญจะเปนการทํางานในรูปคณะกรรมการผูบริหารจะตองรูจักและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล

วาแตละ บุคคลมีอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมจึงจะสามารถปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนสัมพันธ

เก่ียวของจะใหเกียรติยกยองตาสมควรแหงสถานภาพ 

สมชาย วสันตวิสุทธิ์ (2547, หนา1) และประณม ถาวรเวช (2548 : ออนไลน) ใหความ 

หมายของการรูจักบุคคล คือการรูความแตกตางระหวางบุคคลวาอัธยาศัย ความสามารถและคุณธรรม

ของใครเปนอยางไร และรูท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวนั้นดวยดี มีวิจารณญาณ รูวาควรคบหรือไม

ควรคบควรจัดวางความสัมพันธอยางไร 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) (2548, หนา 170-171) ใหความหมายของการรูจัก

บุคคลคือความเปนผูรูจักเลือกบุคคลท่ีควรคบ การรูจักบุคคลแตละคนในแงมุมตาง ๆ เชน อุปนิสัยใจ

คอมีคุณธรรม มีความประพฤติสวนตัวและหนาท่ีการงาน และรูจักท่ีจะเลือกคบหาบุคคลท่ีควรคบ 

เปนเหตุใหรูจักบุคคลแตละบุคคลโดยละเอียดดีถ่ีถวน ทําใหไดคบหาแตคนดี หรือทําใหเลือกใช

คนทํางานไดถูกตอง 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) (2549) ตรัสวา การรูจักบุคคล คือ รูจักฐานะนิสัย

ใจคอของบุคคลนั้น ๆ ใหถูกตอง เพ่ือจะไดปฏิบัติตนกับผูท่ีเก่ียวของดวยความเหมาะสมรูจักวาเขา

เปนบัณฑิตคือคนดีจักไดเขาใกล ใหเหมาะแตละบุคคลไปภาษิตท่ีวา “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบ

บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” 
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สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมขอนี้ การกระทําของผูบริหารในการ

รูจักบุคคลและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล โดยรูจักเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงานเพ่ือใหเกิด

ประโยชนในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

สัปปุริสธรรม 7 ประการ นอกจากจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานไดดี

แลวยังเปนแนวทางในการปฎิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ทําใหสามารถรักษาความเปนมนุษยของตนไว

ได รวมถึงคุณสมบัติของความเปนคนท่ีสมบูรณ คือเปนคนดี คนฉลาด และเหมาะสมท่ีจะคบหาดวย

และนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 

สรุปไดวา สัปปุริสธรรมมีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารท่ีมีคุณภาพเปน 

ผูรูจักเหตุ วิเคราะหผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ไดทันทีวาเม่ือทําเหตุเชนนี้แลวผลลัพธจะเปนเชนใด 

เปนผูรูจักตน รูกําลังความสามารถของตนเอง สมรรถนะเครื่องมือเครื่องจักร เปนผูรูจักประมาณ ใน

การแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิต ในทางท่ีชอบ เปนผูรูจักกาลเวลา เวลาใดควรทําอะไรในการประกอบกิจ

นั้น ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีใชในการทํางาน เปนผูรูจักประชุมชน และกิริยาท่ีจะตองประพฤติตอชุมชน

นั้น ๆ แลวปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับกลุมชนนั้น ในเชิงคุณภาพเนนในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ 

ผูรูจักเลือกคบคน เขาใจความแตกตางแหงบุคคล เลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

2.3.5 บทบาทของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม  

หลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 มีสวนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จะมีความเหมาะสมกับความเปน

ผูบริหารสถานศึกษาปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนท่ีสมบูรณแบบ หรือมนุษยโดย

สมบูรณ ซ่ึงถือวาเปนสมาชิกท่ีดี มีคุณคา ท่ีแทจริงของมนุษยชาติ มีธรรมะ หรือคุณสมบัติท่ีเรียกวา สัป

ปุริสธรรม 7 ประการ (ที.ปา(ไทย) 11/331/256, องฺ.สตฺตก.(ไทย) 2365/114.) ซ่ึงประกอบ ดวยหลัก 7 

ประการ ดังนี้  

1) ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุ คือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลาย ท่ีตนเขาไป

เก่ียวของในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติกิจหนาท่ีและดําเนินกิจการตาง ๆ รูเขาใจสิ่งท่ีตนประพฤติ

ปฏิบัติ ตามเหตุผล เชนรูวา ตําแหนงฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางไร 

มีอะไรเปนหลักการ จะตองทําอะไรอยางไรจึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จท่ีเปนไปตามหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้เปนตน ตลอดจนชั้นสูงสุดคือรูเทาทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของ

ธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติตอโลกและชีวิตอยางถูกตอง มีจิตใจเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิตนั้น 

ดังนั้นเม่ือนําหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและบทบาทของผูนําไดดังนี้  

คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา  

1. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

2. เปนผูมีความรูความสามารถในระบบการบริหารอยางดี  

3. มีความกลาในการตัดสินใจอยางรอบคอบและถูกตอง  
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4. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง  

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  

1. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร  

2. วางนโยบายควบคุมสั่งการใหกิจการงานตาง ๆ บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  

3. มุงพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ มีความกาวหนาสมํ่าเสมอ เพ่ือใหองคกรสามารถดํารงอยูได

ตลอดไปในยุคโลกาภิวัตน  

2) อัตถัญุตา รูความหมายและรูจักผล คือรูความหมายและความมุงหมายของหลักการ

ท่ีตนปฏิบัติเขาใจวัตถุประสงคของกิจการท่ีตนกระทํา รูวาหลักการนั้น ๆ มีความมุงหมายอยางไร รูวา

ท่ีตนทําอยูอยางนั้น ๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้น เพ่ือประสงคประโยชน หรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไรท่ีไม

มีหนาท่ี ตําแหนง หรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไร ท่ีใหมีหนาท่ีตําแหนง ฐานะการงานอยางนั้น ๆ เขา

กําหนดวางกันไว เพ่ือความมุงหมายอะไร กิจการท่ีตนทําอยูขณะนี้ เม่ือทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไร 

บาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไรดังนี้เปนตน ตลอดจนถึงข้ันสูงสุดคือรูความหมายของคติธรรมดา 

และประโยชนท่ีเปนสาระของชีวิต ดังนั้นเม่ือนําหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและ

บทบาทของผูนําไดดังนี ้ 

คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา  

1. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

2. เปนผูมีความรูความสามารถในระบบการบริหารอยางด ี

3. มีความกลาในการตัดสินใจอยางรอบคอบและถูกตอง  

4. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง  

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  

1. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร  

2. วางนโยบายควบคุม สั่งการ ใหกิจการงานตาง ๆ บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  

3. มุงพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ มีความกาวหนาสมํ่าเสมอ เพ่ือใหองคกรสามารถดํารงอยู

ไดตลอดไปในยุคโลกาภิวัตน นันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย (2550)  

3) อัตตัญุตา รูจักตน คือ รูตามเปนจริงวา ตัวเรานั้นวาโดยฐานะ ภาวะ เพศกําลัง

ความรู ความถนัด ความสามารถและคุณธรรมเปนตน เทาไรอยางไร แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม 

และรูจักแกไขปรับปรุงสงเสริม ทําการตาง ๆ ใหสอดคลองถูกจุด ตรงทางท่ีจะใหเจริญงอกงามบังเกิด

ผลดีเม่ือนําหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและบทบาทของผูนําไดดังนี้  

คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา  

1. เปนผูรูจักความพอดี รูธรรมแหงมัชฌิมาปฏิปทา คือ เดินทางสายกลาง และหลัก 

สันโดษอยางถูกตอง  
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2. เปนผูมีความรอบคอบในการกระทํากิจกรรมอยางพอเหมาะพอดี  

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  

1. มอบหมายงานใหบุคคลไดอยางเหมาะสม  

2. กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของกิจการงานทุกอยางดวยความรอบคอบและ พอเหมาะ

นันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย (2550)  

4) มัตตัญุตา รูจักประมาณ คือ รูจักพอดี เชนประมาณในการบริโภค รูจักประมาณใน

การใชจายทรัพย รูจักความพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตาง ๆ ตลอดจนการพักผอนหลับ

นอนและการสนุกสนานรื่นเริงตาง ๆ เม่ือเม่ือนําหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและ

บทบาทของผูนําไดดังนี ้ 

คุณสมบัติผูบริหารสถานศึกษา  

1. เปนผูมีความสามารถในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธอยางดีในทุกสังคม  

2. มีความรอบรูในสถานการณโลกอยางดี  

บทบาทผูบริหารสถานศึกษา  

1. ควบคุมความสัมพันธในกลุมและสรางความสัมพันธท่ีดี  

2. แกไขปญหาตาง ๆ ไดถูกนตองตามสถานการณอยางเหมาะสม 

5) กาลัญุตา รูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีพึงไดใชในการประกอบ 

กิจกระทําหนาท่ีการงานปฏิบัติการตาง ๆ และเก่ียวของกับผูอ่ืน เชน รูวา เวลาไหนควรทําอะไร และทํา

ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลาใหพอเวลา ใหเหมาะสม ใหถูกเวลา เปนตน เม่ือนําหลักธรรมขอดีมา

พิจารณาแลวยอมสามารถสรุปสมบัติและบทบาทหนาท่ีของผูทําไดดังนี้  

คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา  

1. เปนผูสามารถบริหารเวลาไดอยางถูกตองเหมาะสม  

บทบาทผูบริหารสถานศึกษา  

1. วางแผนงานทุกอยางไดอยางเหมาะสม ทันตอเหตุการณ  

6) ปริสัญุตา รูจักชุมชน คือ รูจักถ่ิน รูจักท่ีชุมนุมและชุมชน รูการอันควรประพฤติปฏิบัติ

ในถ่ินท่ีชุมชน และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เม่ือไปหา ควรตองทํากิริยาอยางนี้ควรตองทํากิริยาอยางนี้

ควรตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ 

ควรเก่ียวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนี้ ๆ เปนตน เม่ือนําหลักธรรม 

ศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและบทบาทของผูนําไดดังนี้  

คุณสมบัติผูบริหารสถานศึกษา  

1. เปนผูมีความสามารถในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธอยางดีในทุกสังคม  

2. มีความรอบรูในสถานการณโลกอยางดี  
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บทบาทผูบริหารสถานศึกษา  

1. ควบคุมความสัมพันธในกลุมและสรางความสัมพันธท่ีดี  

2. แกไขปญหาตาง ๆ ไดถูกตองตามสถานการณอยางเหมาะสม นันทวรรณ อิสรานุวัฒน

ชัย (2550)  

7) ปุคลลัญุตา รูจักบุคคล คือ รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย

ความสามารถ และคุณธรรมเปนตน ใคร ๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน

ดวยดีวา ควรจะคบหรือไมไดคติอะไร จะสัมพันธเก่ียวของจะใชจะยกยอง จะตําหนิหรือจะแนะนําสั่ง

สอนอยางไรจึงจะไดผลดี เม่ือนําหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและบทบาทของผูนํา

ไดดังนี้  

คุณสมบัติผูบริหารสถานศึกษา  

1. เปนผูมีความสามารถในการสื่อสารประสานงานทุกอยางในองคกรและสังคมได  

2. มอบหมายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม  

บทบาทผูบริหารสถานศึกษา  

1. มอบหมายงานไดอยางถูกตองเหมาะสม  

2. การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  

3. การพัฒนาบุคลากรใหทํางานเปนทีม 

สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารทุกระดับ ถาหากขาดคุณธรรมแลวไมวาจะ

เปนการบริหารสถานศึกษาในระดับใดถึงจะดีเพียงไรก็ตาม ก็จะกลายเปนการบริหารสถานศึกษาแบบ

นําความเดือดรอนมาสูสถานศึกษา และกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติไดอยางมากมาย เพราะ

จะใชอํานาจหนาท่ีไปในทางท่ีทุจริต แสวงหาผลประโยชนใหแกตัวเองและพวกพอง เกิดมีการทุจริตคด

โกงกันอยางมากมาย เพราะอํานาจนั้นเปนสิ่งท่ียั่วยวนจิตใจและสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอของ

มนุษยไดรวดเร็วท่ีสุด ผูมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาโดยปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิดชอบท่ีจะ

ชวยปูองกันความเสื่อมนําไปสูความเจริญรุงเรือง โดยสวนรวมคือการนําหลักธรรมมาทําหนาท่ี ไดแก 

หลักสัปปุริสธรรม 7 ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปกครองนําหลักธรรมนี้มาประพฤติปฏิบัติ ในการ

ประยุกตใชกับการบริหารสถานศึกษาก็จะทําใหโรงเรียนเกินการพัฒนาไปอยางยั่งยืนได 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.4.1 งานวิจัยเกี่ยวของกับภาวะผูนําเชิงพุทธ  

งานวิจัยเก่ียวของกับภาวะผูนําเชิงพุทธ มีดังนี้ 

ภวพร วรรณไชย และคณะ (2559) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

เชิงพุทธของผูบริหารกับความผูกพันของครูผูสอน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาเลย เขต 1” ผลการวิจัยพบวา ครูในสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับภาวะ

ผูนําเชิงพุทธของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ทุกดานอยูในระดับมาก 

พระมหาสามารถ ฐิตสทฺโธ (กลํ่าดี) (2557) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงพุทธของ พระ

สังฆาธิการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

1. พระภิกษุ มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธของพระสังฆาธิการ อําเภอเมืองนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดานพบวา พระภิกษุมี

ความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธของพระสังฆาธิการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

ดานอัตตัญุตา อยูในระดับมาก และดานอ่ืน ๆ ก็อยูในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุตอภาวะผูนําเชิงพุทธของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา 

แผนกธรรม วุฒิการศึกษาแผนกบาลี และวุฒิการศึกษาสายสามัญ ท่ีแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา

พระภิกษุมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธของพระสังฆาธิการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด

นครสวรรค ดานอาย ุวุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาแผนกบาลี และวุฒิการศึกษาสายสามัญไม

แตกตางกัน สวนในดานพรรษาแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอภาวะผูนําเชิงพุทธของพระสังฆาธิ อําเภอเมือง

นครสวรรคจังหวัดนครสวรรค ปญหาท่ีมีตอภาวะผูนําเชิงพุทธของพระสังฆาธิการ 1) พระสังฆาธิการ

บางรูปไมมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตน 2) พระสังฆาธิการบางรูปเชื่อม่ันในการทํางานของ

ตนเองสูงเม่ือเกิดขอผิดพลาดแลวทําใหงานเกิดความเสียหายและเสียเวลาแกไข เพราะไมยึดหลักการ

3) พระสังฆาธิการบางรูปยังขาดเหตุผลในการปฏิบัติงาน ยึดติดอยูกับรูปแบบเดิมในการบริหารงาน 

ถือสิ่งท่ีเคยปฏิบัติมาแลว และไมคอยแกไขหรือพัฒนาตนเอง อุปสรรคท่ีมีตอภาวะผูนําเชิงพุทธของ

พระสังฆาธิการ (1) การนําเสนอปญหาตอพระสังฆาธิการ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของ

พระสังฆาธิการ (1) ควรมีการจัดสัมมนาอบรมพระสังฆาธิการอยางจริงจัง (2) ควรดูแลเอาใจใสผูใตบัง

คบบัญชาให มากข้ึน และนําเสนอประโยชนของงานใหใตบังคับบัญชารับรูโดยท่ัวถึง 

อรนุช โขพิมพ (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 

7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนําของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา จังหวัดขอนแกน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ในรายดานพบวาทุกดานมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ดานอัตถัญุตา ดานปริสัญุตา ดานกาลัญุตา ดานปุคคลปโรปรัญุ

ตา ดานมัตตัญุตา ดานธัมมัญุตา และดานอัตตัญุตา  
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การเปรียบเทียบภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญ จังหวัดขอนแกนตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยจําแนกตามสถานภาพและประสบ 

การณ พบวา มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ 0.05 จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

แนวทางสงเสริมภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญ จังหวัดขอนแกน ผูบริหารควรนําหลักสัปปุริสธรรม7 มาประยุกตใชในการบริหาร

โรงเรียนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือท่ีจะทาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

องคกรการศึกษายิ่งข้ึน 

รอยตํารวจเอกธีรวุฒิ นกยูงทอง (2556) ไดวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงพุทธของขาราชการ

ตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสงักัดตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค” ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ดานจักขุมา ดานวิธู

โร ดานนิสสยสัมปนโน โดยรวมอยูในระดับมาก ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สวนมากเปนเพศ

ชายมีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนะตอภาวะผูเชิงพุทธ ไมแตกตางกัน สวนอายุ ระดับชั้นยศและ

ตําแหนงตางกัน มีทัศนะแตกตางกัน นั้นหมายถึงเม่ือมีประสบการณมากข้ึน ทําใหมีความตางในการ

ใชภาวะผูนําเชิงพุทธของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตามหลักทุติยปาปณิกสูตร แนวทางดําเนิน 

งานในปจจุบัน เพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูนําตองมีวิสัยทัศนเพ่ือกําหนดทิศทางของ

องคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ ใชคนใหเหมาะกับงานตองมีมนุษยสัมพันธทีดี

และมีภาวะผูนํา 

เศรษฐ คุณทาบุตร (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย” ผลการวิจัยพบวา (1) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดเลยในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมตอเพ่ือนรวมงาน ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตอการปฏิบัติงาน และภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตอ

ตัวเอง และ (2) ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดตางกันในจังหวัดเลยมีระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

แตกตางกันโดยระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสูงกวาของ

ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กฤษณะ เหลืองทอง (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เมืองพะเยา มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมดานจรรยาบรรณตอตนเอง ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมดาน

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ และภาวะผูเชิงจริยธรรมจรรยาบรรณตอผูรับบริการ อยูในระดับมาก สวน

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และภาวะผูนําเชิงจริยธรรมดาน

จรรยาบรรณตอสังคม อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ผลการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับ ภาวะผูนํา

เชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ดานคุณลักษณะสวนตัวของ
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ผูบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม มีมนุษย

สัมพันธ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี และมี

วิสัยทัศน สวนลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษา

ควรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยใชหลักอิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4  

พระอุเทน ปริมุตฺโต(คุมภัย) (2555) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูนําการปกครอง

สวนทองท่ี ในอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ความคิดเห็นของผูนําการปกครองสวนทองท่ีท่ีมีตอ

ภาวะผูนําในอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละ

ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดานความเปนผูรู

จักตน ดานความเปนผูรูกาล ดานความเปนผูรูจักประมาณ ดานความเปนผูรูจักบริษัท ดานความเปน

ผูรูจักเหตุ และ ดานความเปนผูรูจักผล ยกเวน ดานความเปนผูรูจักบุคคล อยูในระดับปานกลาง 

พระเสถียร ฐิติสมฺปนฺโน (2552) ไดวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนํากับการบริหารตามหลักธรรมา 

ภิบาล : กรณีศึกษาในวัดเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับธรร

มาภิบาลในการบริหารวัดในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานหลักนิติธรรม ดานหลัก

คุณธรรม ดานความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความ

คุมคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา ดานหลักคุณธรรม ดานหลักโปรงใส ดาน

หลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง สวนผลการเปรียบเทียบความเห็น

เก่ียวกับภาวะผูนําในการบริหารวัด ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยของบุคคล ไดแก 

อายุ พรรษา สถานภาพ วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมท่ี

ตางกัน พบวาปจจัยสวนบุคคลท่ีทําใหความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําในการบริหารวัด ในเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน คือ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาทางธรรม และ

วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และปจจัยสวนบุคคลท่ีทําใหความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําในการบริหารวัด 

ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน คือ พรรษา 

วนิดา ชูสังข (2552) ไดวิจัยเรื่อง“การศึกษาเชิงวิเคราะหภาวะผูนําตามหลักพระพุทธ 

ศาสนา” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําตามหลักพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธศาสนากลาวถึงภาวะผูนํา 

2 ลักษณะดวยกัน คือ ลักษณะของธรรมราชาและลักษณะของเทวราชา หลักธรรมในพระไตรปฎกท่ี

ผูนําควรมีและควรนําไปประยุกตใช ไดแก ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร อธิปไตย สังคหวัตถุธรรม 

พรหมวิหารธรรม อคติ สัปปุริสธรรม อปริหานิยธรรม และสาราณียธรรม นอกจากนี้ผูนําตองรูจักใช

หลักธรรมในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกตนเองและผูอ่ืน ในผลการศึกษายังพบวาผูนําท่ีมีปญหาในการ

บริหารงานกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาสวนหนึ่ง สืบเนื่องมาจากการขาดภาวะผูนําท่ีประกอบ 

ดวยหลักธรรมดังกลาวเปนประการสําคัญ 

สรุปได ภาวะผูนํา คือ ความรูความสามารถในการตัดสินใจในการนําพาตนเอง และคณะ

ใหดําเนินไปไดโดยประสบผลสําเร็จเปาหมายท่ีวางไว นอกจากนี้ภาวะผูนํายังเปนคุณลักษณะท่ีจําเปน
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และสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูนําและผูบริหารทุกระดับ และเปนกลไกใหการบริหารงานบรรลุ

วัตถุประสงค การท่ีจะเปนผูนําท่ีดีมีความสามารถก็ตองสรางภาวะผูนําใหแกตนเอง โดยเริ่มพัฒนาท่ี

จิตใจของตน และยึดหลักธรรมในการบริหารงานเปนหลักสําคัญ เพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคการ หรือ

หนวยงาน 

2.4.2 งานวิจัยเกี่ยวของกับหลักสัปปุริสธรรม  

พระมหาภาณุวัฒน แสนคํา (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 

7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําปาง” ผลการวิจัย พบวา สภาพ

การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด

ลําปาง 7 ดาน ในภาพรวม และรายดานทุกดานมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูใน ระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูง 3 อันดับแรก คือ ดานอัตตัญุตา : ความเปนผูรูจักตน รองลงมา คือ ดานปริสัญุตา : ความเปน

ผูรูจักชุมชนและสังคม และดานธัมมัญุตา : ความเปนผูรูจักเหตุ ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยการ

ปฏิบัตินอยกวาดานอ่ืน คือ ดานมัตตัญุตา : ความเปนผูรูจักประมาณ สําหรับขอเสนอแนะแนว

ทางการบริหาร ไดแก ผูบริหารควรประมาณขีดความสามารถขององคกรใหไดวาศักยภาพของบุคลากร

ในองคกรมีกําลังแคไหน ในการจะทํากิจกรรมหรือโครงการสักอยางหนึ่งผูบริหารควรรูจักประมาณตน 

ควรจะนํางบประมาณท่ีสวนกลางจัดสรรใหไปใชอยางเหมาะสมผูบริหารควรพิจารณาใหรูจักประมาณ

ในความเพียงพอขององคกร การบริหารงบประมาณหรือการขยายกิจการและผูบริหารไมควรใชงบ 

ประมาณผิดวัตถุประสงคเปนไปตามแผนการใชงบประมาณครบทุกดาน 

พระมหาศุภโชค มณิโชติ (มณีโชติ) (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําตามหลักสัป 

ปุริสธรรม 7 ของเจาอาวาสในอําเภอตากฟาจังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัย พบวา 

1. พระภิกษุมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของเจาอาวาส ในอําเภอ

ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน 

พบวา พระภิกษุมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของเจาอาวาสในอําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค ดานกาลัญุตาอยูในระดับมาก สวนดานอ่ืน ๆ อยูในระดับมากท่ีสุด 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุตอภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของเจาอาวาส

ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ พรรษา ตําแหนงพระ

สังฆาธิการ วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาแผนกบาลี และประสบ 

การณในการปฏิบัติหนาท่ีพระสังฆาธิการ ท่ีแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พระภิกษุมีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของเจาอาวาสในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดานอายุ พรรษา 

ตําแหนงพระสังฆาธิการ วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาแผนกบาลี 

และประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีพระสังฆาธิการ ไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  
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3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของเจาอาวาส

ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 1) พระสังฆาธิการบางรูปไมมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ

ตน 2) พระสังฆาธิการบางครั้งเชื่อม่ันในการทํางานของตนเองสูง เม่ือเกิดขอผิดพลาดแลวทําใหงาน

เกิดความเสียหายและเสียเวลาแกไข เพราะไมยึดหลักการ 3) พระสังฆาธิการยังขาดเหตุผลในการ

ปฏิบัติงาน ยึดติดอยูกับรูปแบบเดิมในการบริหารงาน ถือสิ่งท่ีเคยปฏิบัติมาแลว และไมคอยแกไขหรือ

พัฒนาตนเอง ทําใหงานของพุทธศาสนาไมเดินหนา 

เพ็ญนภา พิลึก (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการบริหาร

สถานศึกษา : กรณีศึกษาผูบริหาร” ผลการวิจัยพบวา1) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําหลักพุทธธรรม

มาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาและใชเปนตัวขับเคลื่อนท่ีจะนําพาตนเองและผูใตบังคับบัญชา

ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรม ไดแกหลักสัปปุริสธรรม 7 ในดานการครองตน หลักสังคหวัตถุ 4 ในดาน

การครองคน และหลักอิทธิบาท 4 ในดานการครองงาน 2) ความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักพุทธ

ธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาพบวา ผูบริหารมีการประยุกต ใชหลักสัปปุริส

ธรรม 7 ในดานการครองตน หลักสังคหวัตถุ 4 ในดานการครองคน และหลักอิทธิบาท 4 ในดานการ

ครองงาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ปญหาอุปสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการประยุกต 

ใชหลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมเปนไปดวยความเรียบรอย แตยังคงมีบาง

สถานศึกษาท่ีประสบกับปญหาตาง ๆ คือ 

1) ความรูสึกทอแทและเบื่อหนายเม่ือเผชิญปญหาตาง ๆ ทําใหขาดความละเอียดรอบคอบ 

ในการวิเคราะหปญหาหรือสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได 2) บุคลากรในสถานศึกษาไมยอม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากความเคยชินท่ีไดรับ และ 3) ผูใตบังคับบัญชาบางคนขาดจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ ขาดคุณธรรมตามหลักพุทธธรรม จึงทําใหไมตั้งใจในการทํางานและบางคนยังไมเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีและภาระงานของตนสวนขอเสนอแนะมีดังนี้ 1) ผูบริหารควรเขาใจในหลักการบริหาร 

เปาหมาย ภารกิจ และวิสัยทัศนท่ีชัดเจน และตองเขาใจในหลักธรรมพุทธศาสนาอยางถองแทสามารถ

บูรณาการใหเปนเรื่องเดียวกันได 

2) ควรมีการสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม ปลูกจิตสํานึกใหรัก

การทํางานและรักงานมากกวาผลประโยชนสวนตน 3) ผูบริหารสถานศึกษาควรรูจักกระจายอํานาจ 

แบงงาน กระจายทรัพยากร ใหโอกาสคนทํางาน มีสวนรวมในการคิด และเลือกบุคลากรท่ีมีความ 

สามารถเหมาะสมกับงานนั้น ๆ เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมท้ังหาแนวรวม

หรือผูรวมงานตลอดจนปจจัยท่ีเก้ือหนุน ธรรมชาติ จังหวะและเวลาท่ีเหมาะสมและพอดี 

พระมหาสุวิทย ปญญาดิษฐ (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม

ของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1”  
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ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) เม่ือเปรียบเทียบ

การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จําแนกตามเพศ ในภาพรวมพบวาผูบริหารเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม สูงกวาผูบริหารเพศชายและแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 จําแนกตามอายุ ในภาพรวม พบวาผูบริหารอายุนอย มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร

ตามหลักสัปปุริสธรรมสูงกวาผูบริหารอายุมาก และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จําแนกตามประสบการณในภาพรวมพบวาผูบริหารท่ีมีประสบการณนอย มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม สูงกวาผูบริหารท่ีมีประสบการณมาก และแตกตางกันอยางมีนัยยะ

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

พระเฉลิมพงศ จรณสมฺปนฺโน (แกวกัณหา) (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารสถาน 

ศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัยพบวา  

1. ความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อําเภอ 

แมวงก จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 81 คน คิดเปน

รอยละ 42.90 ผูมีอายุอยู 21-30 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 29.60 ผูมีตําแหนงครู จํานวน 

168 คน คิดเปนรอยละ 88.90 ผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 151 คน คิดเปน

รอยละ 79.90 ผูมีประสบการณการทํางาน 5 ป ข้ึนไป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 56.09 

2. ความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อําเภอแม

วงก จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมมีความเห็นอยูในระดับมาก (Χ=3.59) เม่ือพิจารณารายละเอียด

แตละดาน พบวา มีความเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบ 

การณ ในการทํางาน พบวา ครูและเจาหนาท่ี เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกตางกัน สวนครู

และเจาหนาท่ีท่ีมีอายุและตําแหนง มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตาม

หลักสัปปุริสธรรม 7 ไมแตกตางกัน 

4. ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค 1) ผูบริหารใชกฎระเบียบวินัยและเหตุผลมากเกินไป 2) ผูบริหารขาด

เปาหมายในการบริหารสถานศึกษา 3) ผูบริหารขาดความเชื่อม่ันในการบริหารสถานศึกษา 4) ผูบริหาร

ใชงบประมาณในการบริหารสถานศึกษาเกินงบประมาณท่ีมีอยู 5) ผูบริหารจัดทาโครงการไมถูกตองกับ

จังหวะเวลา 6) ผูบริหารไมมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับคนในองคกร 7) ผูบริหารใชบุคลากรไมเหมาะสม 

กับงาน 
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สําหรับขอเสนอแนะ คือ 1) ควรใชหลักการและเหตุผลใหตรงกับสถานการณ 2) ควรมี

เปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหารสถานศึกษา 3) ควรสรางความเชื่อม่ันในตนเอง 4) ควรใชงบประมาณท่ีมี

อยูอยางเหมาะสมกับโครงการ 5) ควรจัดทาโครงการใหตรงกับระยะเวลาท่ีเหมาะสม 6) ควรมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีกับคนท้ังภายในและภายนอกองคกร 7) ควรใชบุคลากรใหเหมาะสมกับการงาน 

พระมหาคมเพชร วชิรปฺโญ (เรืองผา) (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักสัปปุริส

ธรรม7 มาประยุกตใชในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล

ในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบวา มีการประยุกตใชหลักสัปปุริสธรรมในการ

บริหารราชการสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลท้ัง 7 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีอยูในระดับมากคือ ดานความเปนผูรูจักบุคคลดานความเปนผูรูจัก

ผล ดานความเปนผูรูจักชุมชนดานความเปนผูรูจัก ดานความเปนผูรูจักเหตุ ความเปนผูรูจักตนและ 

ดานความเปนผูรูจักประมาณ 

จากการศึกษาและทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยพบวาจริง ๆ แลวผูนําไดสรางภาวะผูนํา

หรือสรางการยอมรับใหเกิดข้ึนกับผูตามสวนหนึ่ง คือการนําเอาหลักสัปปุริสธรรมไประยุกตใช เปนตน

วาการรูเหตุ รูผลยอมนํามาซ่ึงความนาเชื่อถือ การรูกาล รูประมาณยอมนํามาซ่ึงความศรัทธา การรูคน 

รูชุมชนและสังคมยอมนํามาซ่ึงความไวเนื้อเชื่อใจ และท่ีสําคัญหากผูนําคนใดรูตน นั่นแสดงวาผูนําคน

นั้นสามารถครองตน ครองคนและครองงานอยางมีสต ิ

พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์) (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "การวิเคราะหคุณสมบัติของผูนํา

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7" ผลการวิจัยพบวา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติของผูนําท่ีดีนั้นยอม

ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ หลักการครองตน ครองคนและครองงาน โดยมุงเนนใหผูนําเกิดการ

พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาระบบการทํางาน ใหมีคุณภาพท่ีสมบูรณแบบท้ังสองดาน คือคุณภาพ

ดานจิตใจ และ คุณภาพดานความสามารถ นอกจากนั้นยังพบวา ผูนําท่ีดี ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ใน

พระพุทธศาสนา จะตองยึดหลักธรรมเปนคุณธรรมสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของตน เพ่ือให

สามารถดําเนินกิจการทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวผล ดานความเปนผูรูจักชุมชน 

ดานความเปนผูรูจัก ดานความเปนผูรูจักเหตุ ความเปนผูรูจักตนและ ดานความเปนผูรูจักประมาณ 

สรุปไดวา หลักธรรมของทางพระพุทธศาสนาท้ังหมดนั้น เก้ือหนุนใหผูบริหารและผูนํา

ประสบความสําเร็จในการบริหารท้ังสิ้น ก็มีความสอดคลองกัน ในการศึกษาถึงภาวะผูนําท่ีดีคุณลักษณะ 

คุณสมบัติ บทบาทหนาท่ีของการเปนผูนําท่ีดี และการนําหลักปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชกับสังคมไทย

ปจจุบันนั้น เปนปจจัยสําคัญในการบริหารท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร เพ่ือ

ขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีตั้งไว นํามาซ่ึงความเจริญสูองคการ หนวยงาน อยาง

สูงสุด 

  



 

บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซ่ึงเปนวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey research) โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนและรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ขาราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,052 คน จําแนกเปนขาราชการครูใน

จังหวัดเลย จํานวน 1,201 คน และขาราชการครูในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 851 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 ผูวิจัยดําเนินการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและการ

สุมกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) โดยใชตารางสําเร็จรูปของ ( Krejcie and 

Morgan,1979 อางถึงในพิชิต ฤทธิ์ จรูญ, 2544,หนา119 ) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 306 คน  

2. ใชจังหวัดในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เปนหนวยตัวอยางในการ

สุม (Sampling Unit) โดยกําหนดโควตาโรงเรียนมา จํานวน 36 โรงเรียน แลวทําการสุม ใหกระจาย

ไปตามจังหวัดท้ัง 2 จังหวัด ตามสัดสวนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย

การจับสลากไดโรงเรียนในจังหวัดเลย จํานวน 24 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลําภู 

จํานวน 12 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 36 โรงเรียน 
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3. ใชกลุมตัวอยางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเปนหนวยตัวอยาง

ในการสุม โดยแบงโรงเรียนท่ีสุมมาไดในแตละจังหวัดออกเปนกลุมยอยท่ีมีลักษณะเปนชั้นภูมิ 

(Strata) โดยการแบงโรงเรียนออกเปน 4 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน

ขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ แลวทําการสุมใหกระจายไปตามขนาดตาง ๆ ตามสัดสวน

ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับสลากไดโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 17 โรงเรียน โรงเรียนขนาด

กลาง จํานวน 14 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

จํานวน 3 โรงเรียน รวม 36 โรงเรียน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา 19 จําแนกตามจังหวัด และขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน 

ขาราชการครู 

ประชากร กลุมตัวอยาง รวมกลุม

ตัวอยาง เลย หนองบัวลําภู เลย หนองบัวลําภู 

เล็ก 317 148 47 22 69 

กลาง 519 326 77 49 126 

ใหญและใหญพิเศษ 365 377 55 56 111 

รวม 1,201 851 179 127 306 
  

ท่ีมาของประชากร : งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู : 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 19 (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559) 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ขาราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตาม

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ ของการสรางแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามออก แบงเปน 2 

ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) สอบถามเก่ียวกับ (1) เพศ (2) ระดับการศึกษา (3) วิทยฐานะ (4) ขนาดของ

โรงเรียน (5) จังหวัด  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในประเด็นระดับภาวะผูนําเชิงพุทธโดยใชหลักสัปุริสธรรม 



84 
 

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (Likert อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข, 2549, 

หนา 117) มี 5 ระดับ กําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ในระดับมาก 

3  หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ในระดับนอย 

1 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ในระดับนอยท่ีสุด  

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3.1 การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 1  

การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซ่ึงเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบ 

สอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ รายการ (check list) สรางข้ึนโดยดําเนินการตามลําดับตอไปนี้ 

1) กําหนดประเด็นท่ีจะถาม 5 ประเด็น ตามท่ีเสนอไวในขอบเขตตัวแปรตน  

2) กําหนดรายการสําหรับตรวจสอบ (Check) ของแตละประเด็นตามรายละเอียดท่ีเสนอ

ไวในขอบเขตตัวแปรตนและกรอบแนวคิดการวิจัย 

3) ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอคําถาม และรายการ (List) สําหรับเช็ค

ในแตละขอ ตลอดจน รูปแบบของขอคําถามทุกขอ 

4) เสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ท้ังภาพรวมและรายขอ (เสนอไป

พรอมกับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามตอนท่ี 2  

5) เม่ือไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวจัดพิมพเพ่ือใชเก็บขอมูล 

ตอไปดังไดเสนอฉบับสมบูรณไวใน ภาคผนวก จ  

3.3.2 การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 2  

การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 2 เนื่องจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 มีลักษณะเปนแบบ 

สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) เหมือนกัน สอบถามเก่ียวกับระดับของภาวะผูนํา

เชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย

ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. การสรางขอคําถาม  

เปนกระบวนการสรางขอคําถามตามประเด็นตัวบงชี้ท่ีกําหนดข้ึนภายในขอบเขตหรือกรอบ

ของตัวแปรตามแตละดานท่ีไดกําหนดไวในนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรดานนั้น โดยดําเนินการตาม 

ลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
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 1.1 ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมและ

ทําความเขาใจเนื้อหาสารเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ในกรอบนิยามศัพทเฉพาะ

ขององคประกอบตัวแปรตามแตละดาน จนครบ 7 ดาน  

  1.2 กําหนดกรอบประเด็นคําถาม และจัดหมวดหมูของประเด็นคําถามตามกรอบตัว

แปรตาม  

  1.3 สรางขอคําถาม ตามกรอบประเด็นท่ีกําหนดในขอ (2) โดยแตละขอใหมีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5ระดับ (ตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดในขอ

3.2) จนไดขอคําถามครบถวนตามกรอบเนื้อหาท่ีกําหนดไวในนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรท่ีศึกษา  

  1.4 ทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวจัดพิมพ

เปนฉบับราง เพ่ือดําเนินการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการตอไป 

2. การตรวจสอบคาความตรงเชิงเนื้อหา (Contant validity) 

ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  2.1 เสนอแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือประเมินคาความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด ซ่ึงซ่ึงอยูในรูปของเนื้อหาตามกรอบนิยามศัพทเฉพาะ

ของตัวแปรแตละดาน โดยกําหนดเกณฑการประเมินเปน 3 ระดับ คือระดับ+1 ในกรณีท่ีพิจารณาเห็น

วามีความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีกําหนดในกรอบนิยามศัพทของดานนั้น ๆ ระดับ 0 ในกรณีท่ีพิจารณา

แลว ไมแนใจหรือไมยืนยันวามีความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีกําหนดในกรอบนิยามศัพทของดานนั้น ๆ 

หรือไม และระดับ -1 ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีกําหนดในกรอบนิยาม

ศัพทของดานนั้น ๆ (รายชื่อและสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ ดังไดเสนอไวในภาคผนวก ข) 

  2.2 วิเคราะหหาคาความเห็นพองของผูเชี่ยวชาญ โดยหาคาเฉลี่ยผลการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 คน คาท่ีได เรียกวาคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นคําถามกับวัตถุประสงคการวัด 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงเปนคาท่ีบงชี้ถึงความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) ของขอคําถามแตละขอ   

  2.3 ตรวจสอบความถูกตองและเลือกขอคําถามท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา คือขอท่ีมีคา IOC 

ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป (Rovinelli and Hambleton 1977 อางใน ภัทราพร เกษสังข, 2549, หนา 138) ซ่ึง

ผลการวิเคราะหในกระบวนการนี้ พบวาแบบสอบถามท้ังตอนท่ี 2 ทุกขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.80-

1.00 จึงถือวาเปนแบบสอบถามท่ีมีมีความตรงเชิงเนื้อหาในระดับท่ียอมรับไดทุกขอ (คา IOC ของขอ

คําถามตอนท่ี 2 ไดแสดงไวในภาคผนวก ฉ )  

3. การตรวจสอบคาความเท่ียงตรง (Reliability)  

เปนกระบวนการตรวจสอบความเท่ียงหรือความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเพ่ือการยืนยันวา

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนี้สามารถวัดไดแมนยําตามเกณฑวัดท่ีกําหนด ในทุกสถานการณดําเนินการ

ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
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 3.1 ทดลองใชแบบสอบถาม (Try out) โดยนําแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ไปทดลองใชกับ

ขาราชการการครู ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  

  3.2 นําผลจากการทดลองใชมาวิเคราะหหาคา สัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของคอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงคาดังกลาวนี้จะเปนตัวบงบอกถึง ความเท่ียง (Reliability) 

ของแบบสอบถามท้ังฉบับและรายดาน ผลการวิเคราะหในกระบวนการนี้ไดคาความเท่ียงท้ังฉบับของ

แบบสอบถามตอนท่ี 2 เทากับ 0.973 แตละดานเทากับ 0.826-0.889 ตามลําดับ (มีคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาใกลเคียง1.00 หรือไมต่ํากวา 0.7 ) (อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549, หนา 266) 

ถือวาแบบสอบถามดังกลาวมีคาความเท่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได (คาสัมประสิทธิ์แอลฟา หรือคา

ความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ไดเสนอไว ในภาคผนวก ช )  

 3.3 ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข และจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป สามารถเขียนเปนแผนภาพข้ันตอนข้ันตอนในการ

สรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงดังแผนภูมิท่ี 3.1 

 

1. การสราง 

แบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสาร 

1. กําหนดกรอบประเด็นคําถาม  

1. สรางแบบสอบถาม  

 

2. การตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) 

2. ผูเชี่ยวชาญ 5 คนประเมินคา IOC รายขอ 

2. คํานวณคาเฉลี่ย IOC รายขอ  

2. เลือกขอคําถามท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา (คา IOCไมต่ํากวา 0.5) 

 

3. การตรวจสอบคาความ 

เท่ียงหรือความเช่ือม่ัน  

(Reliability) 

3. ทดลองใช(Try out) แบบสอบถาม 

3. วิเคราะหหาคาความเท่ียงของแบบสอบถาม 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงขอท่ีมีคาความเท่ียงต่ํากวาเกณฑ 
 

แผนภูมิท่ี 3.1 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.4.1ผูวิจัยขอหนังสือเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากคณะศึกษา

ศาสตรมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  
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3.4.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามท้ังสงดวยตนเองและสงทางไปรษณียพรอมซองติดแสตมป ท่ีมี

ชื่อท่ีอยูของผูวิจัย พรอมดวยหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ถึงกลุมตัวอยางและใหสงกลับคืนผูวิจัยทางไปรษณีย บางสวนผูวิจัย

ขอรับแบบสอบถามคืนดวยตัวเองโดยนัดหมายวันและเวลาในการสง–รับแบบสอบถามคืน 

3.4.3 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 

3.4.4 นําขอมูลท่ีไดรับมาวิเคราะหเพ่ือหาคาสถิติ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล หลังจากผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมาครบถวนแลว ผูวิจัยตรวจ 

สอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวบันทึกขอมูล โดยใชคอมพิวเตอร และดําเนินการประมวลผล

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย โดยวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

3.5.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจก

แจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

3.5.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยหาคาเฉลี่ย Χ  และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ กําหนดเกณฑแปลผลเปน 5 ระดับ ดังนี้ (ภัทราพร 

เกษสังข, 2549, หนา 119) 

4.51-5.00  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม อยูในระดับมาก 

2.51-3.50  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม อยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม อยูในระดับนอย 

1.0-1.50  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.5.3 การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามเพศ ระดับการ 

ศึกษา และจังหวัด ใชการทดสอบคาที (t-test) วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียน การใชการทดสอบคา

เอฟ (F-test) ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –Way Analysis of Variance) หากพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนราย

คู (Multiple comparison) ดวยวิธีของ Scheffe หรือวิธีการของ Fisher’s Least-Significant 

Difference (LSD) 
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3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดประมวลผลขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใช

สถิติตามหัวขอการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

3.6.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) 

 3.6.1.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 3.6.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) 

 3.6.1.3 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3.6.2 สถิติอางอิง (Inferentian statistics) 

 3.6.2.1 สถิติที (t-test) 

 3.6.2.2 สถิติเอฟ (F-test) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทํา

การทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู (Multiple comparison) ดวยวิธีของ 

Scheffé หรือวิธีการของ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยผูวิจัย

ไดเรียงตามลําดับข้ันตอนการนําเสนอ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษาเขต 19 

4.4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกมัธยมศึกษาเขต 19  

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการสื่อความหมายของขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดความหมาย

ของ สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

Χ  แทน  คาเฉลี่ย (Mean)  

S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 

n  แทน  จํานวนประชากรในกลุมตัวอยาง 

SS  แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน 

df  แทน  ชั้นของความอิสระ 

MS  แทน  ผลบวกคารวมกําลังสอง 

F  แทน  คาท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการแจกแจงแบบ F 

t  แทน  คาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการแจกแจงแบบ t 

*  แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

**  แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  

ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางเก่ียวกับเพศ ระดับ

การศึกษา วิทยฐานะ ขนาดของโรงเรียนและจังหวัด ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูตอบ

แบบสอบถามโดยกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปนขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จํานวน 306 คน ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร ความถี่ รอยละ 

เพศ   

1. ชาย 89 29.1 

2. หญิง 217 70.9 

รวม 306 100.0 

ระดับการศึกษา 

1. ปริญญาตรี 

  

199 65.0 

2. สูงกวาปริญญาตรี 107 35.0 

รวม 306 100.0 

วิทยฐานะ   

1. ไมมีวิทยฐานะ 131 42.8 

2. ชํานาญการ 101 33.0 

3. ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 74 24.2 

รวม 306 100.0 

ขนาดของโรงเรียน   

1. ขนาดเล็ก 69 22.5 

2. ขนาดกลาง 126 41.2 

3. ขนาดใหญและใหญพิเศษ 111 36.3 

รวม 306 100.0 

จังหวัด   

1. เลย 179 58.5 

2. หนองบัวลําภ ู 127 41.5 

รวม 306 100.0 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 306 คน เพศชาย 89 คน 

คิดเปนรอยละ 29.1 เพศหญิง 217 คน คิดเปนรอยละ 70.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 199 คน คิด

เปนรอยละ 65.0 สูงกวาปริญญาตรี 107 คน คิดเปนรอยละ 35.0 ไมมีวิทยฐานะ 131 คน คิดเปน 

รอยละ 42.8 ชํานาญการ 101 คน คิดเปนรอยละ 33.0 ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 74 คน คิดเปน

รอยละ 24.2 โรงเรียนขนาดเล็ก 69 คน คิดเปนรอยละ 22.5 โรงเรียนขนาดกลาง 126 คน คิดเปน 

รอยละ 41.2 โรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 111 คน คิดเปนรอยละ 36.3 จังหวัดเลย 179 คน คิด

เปนรอยละ 58.5 จังหวัดหนองบัวลําภู 127 คน คิดเปนรอยละ 41.5  
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน จําแนก

เปน 7 ดาน คือ ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง,อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย, อัตตัญุตา รูจัก

ตน, มัตตัญุตา รูจักประมาณ, กาลัญุตา รูจักเวลา, ปริสัญุตา รูจักชุมชน และปุคคลัญุตา รูจัก

บุคคล ผลปรากฏวา 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม Χ  S.D. แปลผล 

1. ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง 4.21 0.57 มาก 

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 4.25 0.54 มาก 

3. อัตตัญุตา รูจักตน 4.21 0.58 มาก 

4. มัตตัญุตา รูจักประมาณ 4.24 0.56 มาก 

5. กาลัญุตา รูจักเวลา 4.23 0.55 มาก 

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน 4.32 0.53 มาก 

7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 4.32 0.63 มาก 

รวม 4.25 0.47 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา แสดงใหเห็นวาระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ( Χ =4.25,S.D.= 0.47) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ( Χ =4.32,S.D.=0.53) รองลงมาคือดานท่ี 7 

ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ( Χ  =4.32,S.D.=0.63) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา 

รูหลักการ รูหลักความจริง (Χ =4.21,S.D.=0.57) 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญ 

ุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 4.30 0.67 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ียึดหลักการและบริหารจัดการ

สถานศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน  4.27 0.71 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวางแผนและจัดทํานโยบาย 

สอดคลองกับการบริหารงานของสถานศึกษา  4.23 0.73 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุข 4.23 0.70 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักกัลยาณมิตรเปนแบบอยางท่ีดีของ

ครูและนักเรียน 4.22 0.74 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นตลอดจน ขอเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงานของครู 4.14 0.76 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาในโรงเรียนโดยระดม

ความคิดเห็นจากครู 4.10 0.74 มาก 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประประชุมปรึกษาหารือในการ

บริหารโรงเรียนกับครูและบุคลากรเปนประจํา 4.24 0.79 มาก 

รวม 4.21 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา แสดงใหเห็นวาระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 

ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.21,S.D.=0.57) เม่ือ

พิจารณาเปน รายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอท่ี 1 ผูบริหารสถาน 

ศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา ( Χ =4.30,S.D=0.67) รองลงมาคือขอ

ท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึดหลักการและบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน  

( Χ =4.27,S.D=0.71) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาใน

โรงเรียนโดยระดมความคิดเห็นจากครู (Χ =4.10,SD=0.74) 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญ 

ุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือ ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย 

ในการพัฒนาสถานศึกษา 4.39 0.70 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการรวมมือกับผูปกครอง วัด และ

ชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนและชุมชน 4.26 0.71 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มีความมุงม่ัน และมีความเพียร 

พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปาหมาย ท่ีตั้งไว 4.35 0.70 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสงเสริมความสัมพันธแบบ

กัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝเรียน ใฝรู 4.17 0.76 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 4.15 0.70 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครูปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว 4.23 0.69 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการปฏิบัติงานท่ีไดมาประเมินรวม 

กันครูเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 4.26 0.69 มาก 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามท่ีจะนําองคกรไปสูสากล 4.27 0.71 มาก 

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงวิธีการทํางานยืดหยุนไดตาม

สถานการณ 4.20 0.76 มาก 

10. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 4.23 0.68 มาก 

รวม 4.25 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงใหเห็นวา ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา 

รูจักผล รูจุดหมายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.25,S.D.=0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา

ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคารวมสูงสุดคือขอท่ี1ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธ

กิจเปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา ( Χ =4.39,S.D=0.70) รองลงมาคือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษา

เปนผู มีความมุงม่ัน และมีความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสู เปาหมายท่ีตั้งไว  

( Χ =4.35,S.D=0.70) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมิน 

ผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง ( Χ =4.15,S.D=0.70) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา 

รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําวิสัยทัศน (visionary Leader 

ship) และสามารถกระจายวิสัยทัศนไปยังบุคคลตาง ๆ ได 4.24 0.67 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีจิตใจโอบออมอารีและมีความ

เสียสละ 4.22 0.69 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสรางแรงจูงใจ 4.17 0.69 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุข 4.24 0.72 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 4.27 0.71 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ ใน

สถานการณตาง ๆ ได 4.14 0.72 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและ

นักเรียน 4.25 0.74 มาก 

รวม 4.21 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงใหเห็นวา ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา 

รูจักตน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.21,S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยู

ในระดับมาก ขอท่ีมีคารวมสูงสุดคือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Χ =4.27, 

S.D=0.71)รองลงมาคือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและนักเรียน  

( Χ =4.25,S.D=0.74) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบคอบ 

ควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ ได ( Χ =4.14,S.D=0.72) 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญุตา 

รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนและกําหนดนโยบายใน 

การบริหารงานไดเหมาะสม 4.30 0.70 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณได อยางคุมคาและเกิด

ประโยชนตอสถานศึกษา 4.18 0.72 มาก 

3. ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวในการ

บริหารงาน 4.33 0.68 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษารูจักประมาณ รูจักความพอดีในการบริหาร

โรงเรียนไดอยางเหมาะสม 4.26 0.65 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานตาม

สถานการณตาง ๆ ตามความเหมาะสม 4.21 0.65 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบการเงิน การบัญชี และพัสดุ 

ใหเปนระเบียบแบบแผน 4.19 0.68 มาก 

รวม 4.24 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงใหเห็นวาระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต19 ดานท่ี 4 มัตตัญุตา 

รูจักประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.24,S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุก

ขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคารวมสูงสุดคือขอท่ี 3 ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวในการบริหารงาน ( Χ =4.33,S.D=0.68) รองลงมาคือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวาง 

แผนและกําหนดนโยบายในการบริหารงานไดเหมาะสม ( Χ =4.30,S.D=0.70) ขอท่ีมีคารวมต่ําสุดคือ 

ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา  

( Χ =4.18,S.D=0.72 ) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา 

รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทํานโยบายหรือโครงการเหมาะสมกับ

โอกาสและเวลา 4.22 0.69 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานกอน

และหลังไดด ี 4.17 0.69 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันตอเหตุ 

การณและเวลา 4.13 0.72 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารจัดการเวลา

ใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษาสูงสุด 4.25 0.67 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารเวลาอยางมี

ประสิทธิภาพ 4.21 0.73 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือให

งานสําเร็จเรียบรอย 4.30 0.70 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ 4.37 0.71 มาก 

รวม 4.23 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวา ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจัก

เวลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.23,S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยู ใน

ระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ ( Χ =4.37, 

S.D,=0.71) รองลงมาคือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือใหงาน

สําเร็จเรียบรอย ( Χ =4.30,S.D=0.70) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ี

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณและเวลา (Χ =4.13,S.D=0.72) 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา 

รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคนและ

ทุกองคกร 4.37 0.71 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักประสานงานท่ีดีกับทุกองคกรและ

ทุกภาคสวน 4.29 0.71 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวม มาก 

กวาประโยชนสวนตน 4.33 0.72 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรม และ

จริยธรรมของเยาวชน และ ประชาชน 4.33 0.68 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวาง

แผนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 4.31 0.69 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญาและแหลงเรียนรูใน

ทองถ่ินมาใช 4.31 0.68 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ิน 4.31 0.66 มาก 

รวม 4.32 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงใหเห็นวา ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา 

รูจักชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.33,S.D.=0.53) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอ

อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคารวมสูงสุดคือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุก

คนและทุกองคกร ( Χ =4.37,S.D=0.71) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับ

ประโยชนสวนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ( Χ =4.33,S.D=0.72) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 

2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักประสานงานท่ีดีกับทุกองคกรและทุกภาคสวน ( Χ =4.29,S.D=0.71) 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา 

รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคลได

เหมาะสมกับงาน 4.28 0.67 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหโอกาสและสนับสนุนคนท่ีมี ความ 

รูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม 4.23 0.67 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตอผู ใตบังคับบัญชาแตละ

บุคคลไดอยางถูกตอง 4.32 0.68 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได มีโอกาสศึกษาเลาเรียนเพ่ิมเติม 4.35 0.68 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย 4.43 1.84 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ดวยความยุติธรรม 4.32 0.71 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมขวัญกําลังใจบุคลากร ท้ังในดาน

สวนตัวและการปฏิบัติงาน 4.34 0.73 มาก 

รวม 4.32 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงใหเห็นวา ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา 

รูจักบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.32,S.D.=0.63) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอ

อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับทรัพยากร

มนุษย ( Χ =4.43,S.D=1.84) รองลงมาคือ ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนเพ่ิมเติม ( Χ =4.35,S.D =0.68) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหโอกาสและสนับสนุนคนท่ีมีความรูความสามารถใหดํารง

ตําแหนงท่ีเหมาะสม (Χ =4.23,S.D=0.67) 
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4.4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19  

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย

ภาพรวมและรายดาน ท่ีมีเพศตางกัน  
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 
ชาย หญิง 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง 4.19 0.61 4.22 0.56 0.40 0.68 

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 4.19 0.56 4.27 0.53 1.14 0.25 

3. อัตตัญุตา รูจักตน 4.20 0.64 4.22 0.55 0.25 0.81 

4. มัตตัญุตา รูจักประมาณ 4.23 0.60 4.24 0.54 0.27 0.78 

5. กาลัญุตา รูจักเวลา 4.24 0.62 4.23 0.52 0.22 0.82 

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน 4.31 0.60 4.32 0.50 0.11 0.91 

7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 4.31 0.79 4.33 0.55 0.24 0.80 

รวม 4.24 0.53 4.26 0.45 0.34 0.72 
 

จากตารางท่ี 4.10 แสดงใหเห็นวา ผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามเพศ ระหวางเพศชายและเพศหญิง พบวาไมแตกตาง ท้ังภาพรวมและรายดาน 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรู หลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศ

ตางกัน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรู หลักความจริง 
ชาย หญิง 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีเขาใจเก่ียวกับ

หลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา 4.29 0.71 4.31 0.72 018 0.85 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึดหลักการและ

บริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนข้ันเปน

ตอน  4.25 0.74 4.28 0.64 0.37 0.70 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวางแผนและจัดทํา

นโยบายสอดคลองกับการบริหารงานของสถาน 

ศึกษา  4.22 0.75 4.23 0.73 0.01 0.99 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือน

รวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไต

ถามทุกขสุข 4.11 0.83 4.28 0.63 1.67 0.09 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักกัลยาณมิตรเปน

แบบอยางท่ีดีของครูและนักเรียน 4.25 0.74 4.21 0.74 0.37 0.70 

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นตลอด 

จน ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครู 4.09 0.80 4.16 0.74 0.74 0.45 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาใน

โรงเรียนโดยระดมความคิดเห็นจากครู 4.08 0.75 4.11 0.73 0.34 0.73 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประประชุมปรึกษา 

หารือในการบริหารโรงเรียนกับครูและบุคลากร

เปนประจํา 4.27 0.82 4.24 0.76 0.35 072 

รวม 4.19 0.61 4.22 0.56 0.40 0.68 
 

จากตารางท่ี 4.11 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลัก 

สัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามเพศ ระหวางเพศชายและเพศหญิง ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง พบวาไม

แตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 
ชาย หญิง 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือปรัชญา 

พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.26 0.71 4.44 0.69 2.09* 0.03 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการรวมมือกับ

ผูปกครอง วัด และชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียน

และชุมชน 

4.17 0.78 4.29 0.68 1.40 0.16 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มีความมุงม่ัน และ

มีความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบาย

ไปสูเปาหมาย ท่ีตั้งไว 

4.28 0.78 4.38 0.66 1.02 0.30 

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสงเสริมความ 

สัมพันธแบบกัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝ

เรียน ใฝรู 

4.12 0.80 4.18 0.74 0.63 0.52 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมิน 

ผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนา

นักเรียนอยางตอเนื่อง 

4.12 0.68 4.17 0.71 0.47 0.63 

6. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครูปฏิบัติงานให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้ง

ไว 

4.15 0.68 4.26 0.68 1.33 0.18 

7. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการปฏิบัติงานท่ีได 

มาประเมินรวมกันครูเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4.27 0.68 4.26 0.69 0.13 0.89 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามท่ีจะนํา

องคกรไปสูสากล 

4.19 0.67 4.30 0.73 1.30 0.19 

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงวิธีการ

ทํางานยืดหยุนไดตามสถานการณ 

4.15 0.79 4.23 0.75 0.82 0.41 

10. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผลประโยชนของ

สวนรวมเปนท่ีตั้ง 

4.25 0.71 4.23 0.68 0.24 0.80 

รวม 4.19 0.56 4.27 0.53 1.14 0.07 
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จากตารางท่ี 4.12 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามเพศ ระหวางเพศชายและเพศหญิง ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย พบวาขอท่ี 1

ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษาแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนขออ่ืน ๆ พบวาไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 
ชาย หญิง 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําวิสัยทัศน (visio 

nary Leadership) และสามารถกระจายวิสัย 

ทัศนไปยังบุคคลตาง ๆ ได 4.28 0.73 4.23 0.65 0.61 0.54 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีจิตใจโอบออม

อารีและมีความเสียสละ 4.19 0.73 4.23 0.68 -0.44 0.65 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

สรางแรงจูงใจ 4.18 0.76 4.17 0.66 0.10 0.91 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือน

รวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไต

ถามทุกขสุข 4.19 0.75 4.26 0.70 0.79 0.43 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 4.25 0.77 4.28 0.68 0.32 0.74 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบคอบควบ 

คุมอารมณในสถานการณตาง ๆ ได 4.10 0.76 4.15 0.70 0.55 0.57 

7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบ 

อยางท่ีดีแกครูและนักเรียน 4.25 0.77 4.25 0.72 0.01 0.98 

รวม 4.20 0.64 4.22 0.55 0.25 0.80 
 

จากตารางท่ี 4.13 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามเพศ ระหวางเพศชายและเพศหญิง ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน พบวา ไมแตกตางกันอยาง 

ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ 
ชาย หญิง 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนและ

กําหนดนโยบายในการบริหารงานไดเหมาะสม 4.30 0.74 2.29 0.69 0.09 0.92 

2. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณได 

อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา 4.13 0.72 4.20 0.73 0.74 0.46 

3. ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปนแนวในการบริหารงาน 4.28 0.70 4.35 0.67 0.75 0.45 

4. ผูบริหารสถานศึกษารูจักประมาณ รูจักความ

พอดีในการบริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 4.27 0.70 4.26 0.62 0.14 0.88 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินงานตามสถานการณตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม 4.20 0.69 4.21 0.64 0.11 0.90 

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบการเงิน การ

บัญชี และพัสด ุใหเปนระเบียบแบบแผน 4.19 0.70 4.18 0.68 0.07 0.93 

รวม 4.23 0.60 4.24 0.54 0.27 0.78 
 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามเพศ ระหวางเพศชายและเพศหญิง ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ พบวาไมแตก 

ตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 
ชาย หญิง 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทํานโยบายหรือโครง 

การเหมาะสมกับโอกาสและเวลา 4.16 0.76 4.25 0.66 1.04 0.29 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดลําดับความ 

สําคัญของงานกอนและหลังไดดี 4.13 0.75 4.18 0.67 -0.51 0.61 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนได ทันตอเหตุการณและเวลา 4.13 0.75 4.13 0.71 0.06 0.95 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวอยางท่ีดีในการ

บริหารจัดการเวลาใหเกิดประโยชนกับสถาน 

ศึกษาสูงสุด 4.27 0.73 4.2 0.65 0.29 0.76 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 4.24 0.79 4.20 0.70 0.41 0.68 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติดตามการ

ทํางานทุกระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอย 4.39 0.70 4.26 0.70 1.48 0.14 

7. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ 4.40 0.77 4.35 0.68 0.57 0.56 

รวม 4.24 0.62 4.23 0.52 0.22 0.82 
 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลัก 

สัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามเพศ ระหวางเพศชายและเพศหญิง ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา พบวา ไมแตกตางกัน 

ท้ังภาพรวมและรายขอ 

 

 

 

 

  



107 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน 
ชาย หญิง 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ี

ดีกับทุกคน และทุกองคกร 4.28 0.78 4.41 0.68 1.38 0.16 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักประสานงานท่ีดี

กับทุกองคกรและทุกภาคสวน 4.31 0.77 4.29 0.68 0.30 0.76 

3. ผู บริ หารสถานศึกษาให ความสํ า คัญกับ

ประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน 4.34 0.76 4.33 0.70 .05 0.95 

4. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนและ 

ประชาชน 4.30 0.72 4.35 0.66 0.49 0.62 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา 4.39 0.73 4.28 0.67 1.33 0.18 

6. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญาและ

แหลงเรียนรูในทองถ่ินมาใช 4.22 0.75 4.35 0.65 1.46 0.14 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการอนุรักษ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน 4.37 0.66 4.29 0.66 1.02 0.30 

รวม 4.31 0.60 4.32 0.50 0.11 0.91 
 

จากตารางท่ี 4.16 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามเพศ ระหวางเพศชายและเพศหญิง ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน พบวา ไมแตกตาง

กัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 
ชาย หญิง 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบรรจุแตงตั้งหรือ

จัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน 4.18 0.73 4.33 0.65 1.73 0.08 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหโอกาสและสนับ 

สนุนคนท่ี มีความรู ความสามารถใหดํ ารง

ตําแหนงท่ีเหมาะสม 4.19 0.73 4.25 0.64 0.49 0.58 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตอผู ใต

บังคับบัญชาแตละบุคคลไดอยางถูกตอง 4.29 0.72 4.34 0.66 0.60 0.44 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได มีโอกาสศึกษาเลา

เรียนเพ่ิมเติม 4.35 0.69 4.35 0.67 0.94 0.07 

5. ผู บริ หารสถานศึกษาให ความสํ า คัญกับ

ทรัพยากรมนุษย 4.64 3.24 4.34 0.71 0.19 0.29 

6. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรดวยความยุติธรรม 4.24 0.75 4.35 0.69 0.18 0.11 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมขวัญกําลังใจ

บุคลากร ท้ังในดานสวนตัวและการปฏิบัติงาน 4.29 0.81 4.35 0.70 0.52 0.63 

รวม 4.31 0.79 4.33 0.55 0.24 0.80 
 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามเพศ ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล พบวาไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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4.4.2 จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย

ภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง 4.23 0.56 4.18 0.59 0.62 0.53 

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 4.25 0.53 4.24 0.57 0.21 0.82 

3. อัตตัญุตา รูจักตน 4.23 0.54 4.18 0.64 0.66 0.50 

4. มัตตัญุตา รูจักประมาณ 4.26 0.56 4.21 0.56 0.69 0.48 

5. กาลัญุตา รูจักเวลา 4.27 0.56 4.15 0.53 1.87 0.06 

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน 4.34 .055 4.28 0.50 0.93 0.35 

7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 4.36 0.66 4.25 0.58 1.39 0.16 

รวม 4.28 0.47 4.21 0.47 1.10 0.27 
 

จากตารางท่ี 4.18 แสดงใหเห็นวา ผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามระดับการศึกษา ระหวางปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี พบวาไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวม

และรายดาน 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรู หลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกัน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรู หลักความจริง 

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลัก

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.31 0.69 4.29 0.76 0.25 0.80 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ียึดหลักการและ

บริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน  

4.27 0.66 4.28 0.69 0.17 0.86 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวางแผนและจัดทํา

นโยบาย สอดคลองกับการบริหารงานของสถาน 

ศึกษา  

4.24 0.74 4.21 0.73 0.34 0.73 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือน

รวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไต

ถามทุกขสุข 

4.26 0.70 4.18 0.69 0.93 0.35 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักกัลยาณมิตรเปน

แบบอยางท่ีดีของครูและนักเรียน 

4.25 0.73 4.17 0.75 0.93 0.35 

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นตลอด 

จน ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครู 

4.14 0.77 4.14 0.74 0.06 0.99 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาใน

โรงเรียนโดยระดมความคิดเห็นจากครู 

4.13 0.72 4.05 0.78 0.94 0.34 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประประชุมปรึกษา 

หารือในการบริหารโรงเรียนกับครูและบุคลากร

เปนประจํา 

4.27 0.72 4.20 0.87 0.80 0.42 

รวม 4.23 0.56 4.18 0.59 0.62 0.53 
 

จากตารางท่ี 4.19 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามระดับการศึกษาระหวางปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง พบวาไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษา 

ตางกัน 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือ ปรัชญา 

พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา 4.39 0.86 4.39 0.73 0.06 0.94 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการรวมมือกับ

ผูปกครอง วัด และชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียน

และชุมชน 4.30 0.69 4.19 0.75 1.27 0.20 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มีความมุงม่ัน และ

มีความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบาย

ไปสูเปาหมาย ท่ีตั้งไว 4.32 0.70 4.41 0.68 1.12 0.26 

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสงเสริมความ 

สัมพันธแบบกัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝ

เรียน ใฝรู 4.18 0.77 4.14 0.74 0.44 0.65 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมิน 

ผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนา

นักเรียนอยางตอเนื่อง 4.17 0.69 4.13 0.72 0.41 0.65 

6. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครูปฏิบัติงานให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว 4.24 0.70 4.21 0.68 0.25 0.80 

7. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการปฏิบัติงานท่ีได 

มาประเมินรวมกันครูเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 4.27 0.69 4.24 0.68 0.34 0.73 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามท่ีจะนํา

องคกรไปสูสากล 4.26 0.71 4.26 0.73 0.49 0.61 

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงวิธีการ

ทํางานยืดหยุนไดตามสถานการณ 4.18 0.76 4.24 0.77 0.67 0.50 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

10. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผลประโยชนของ

สวนรวมเปนท่ีตั้ง 4.27 0.66 4.16 0.72 1.36 0.17 

รวม 4.25 0.53 4.24 0.57 0.21 0.82 
 

จากตารางท่ี 4.20 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามระดับการศึกษา ระหวางปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจัก

ผล รูจุดหมาย พบวาไมแตกตางกันอยาง ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําวิสัยทัศน (visio 

nary Leadership) และสามารถกระจายวิสัย 

ทัศนไปยังบุคคลตาง ๆ ได 4.28 0.64 4.18 0.73 1.21 0.22 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีจิตใจโอบออม

อารีและมีความเสียสละ 4.24 0.67 4.19 0.74 0.58 0.55 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

สรางแรงจูงใจ 4.19 0.65 4.14 0.75 0.61 0.54 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือน

รวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไต

ถามทุกขสุข 4.25 0.67 4.23 0.80 0.13 0.89 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 4.31 0.67 4.20 0.77 1.29 0.19 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบคอบควบ 

คุมอารมณในสถานการณตาง ๆ ได 4.13 0.74 4.15 0.69 0.21 0.82 

7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบ 

อยางท่ีดีแกครูและนักเรียน 4.26 0.72 4.23 0.77 0.25 0.79 

รวม 4.23 0.54 4.18 0.64 0.66 0.50 
 

จากตารางท่ี 4.21 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามระดับการศึกษา ระหวางปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 

พบวาไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 

 

 

 

  



114 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 
 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ 

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนและ

กําหนดนโยบายใน การบริหารงานไดเหมาะสม 4.29 0.72 4.32 0.66 0.37 0.71 

2. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณได 

อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา 4.19 0.73 4.18 0.72 0.09 0.92 

3. ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปนแนวในการบริหารงาน 4.38 0.68 4.22 0.67 1.92 0.05 

4. ผูบริหารสถานศึกษารูจักประมาณ รูจักความ

พอดีในการบริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 4.29 0.65 4.21 0.64 1.10 0.27 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินงานตามสถานการณตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม 4.23 0.63 4.17 0.70 0.79 0.24 

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบการเงิน การ

บัญชี และพัสด ุใหเปนระเบียบแบบแผน 4.19 0.69 4.19 0.67 0.01 0.99 

รวม 4.26 0.56 4.21 0.56 0.69 0.48 
 

จากตารางท่ี 4.22 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามระดับการศึกษา ระหวางปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจัก

ประมาณ พบวาไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทํานโยบายหรือโครง 

การเหมาะสมกับโอกาสและเวลา 4.26 0.68 4.16 0.71 1.17 0.24 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดลําดับความ 

สําคัญของงานกอนและหลังไดดี 4.22 0.68 4.07 0.72 1.69 0.09 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไขปญหาท่ีเกิด 

ข้ึนได ทันตอเหตุการณและเวลา 4.15 0.74 4.10 0.70 0.49 0.62 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวอยางท่ีดีในการ

บริหารจัดการเวลาใหเกิดประโยชนกับสถาน 

ศึกษาสูงสุด 4.32 0.65 4.12 0.69 2.48 0.13 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 4.26 0.74 4.11 0.69 1.75 0.08 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติดตามการทํางาน 

ทุกระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอย 4.33 0.70 4.25 0.70 0.88 0.37 

7. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ 4.42 0.72 4.26 0.69 1.88 0.06 

รวม 4.27 0.56 4.15 0.53 1.87 0.06 
 

จากตารางท่ี 4.23 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลัก 

สัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามระดับการศึกษา ระหวางปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจัก

เวลา พบวาไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน 

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

กับทุกคน และทุกองคกร 4.40 0.71 4.32 0.72 0.92 0.35 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักประสานงานท่ีดีกับ

ทุกองคกรและทุกภาคสวน 4.31 0.70 4.26 0.73 0.58 0.56 

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับประโยชน 

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 4.34 0.71 4.32 0.73 0.27 0.78 

4. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนและ 

ประชาชน 4.32 0.70 4.36 0.63 0.40 0.68 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา 4.34 0.71 4.26 0.64 0.92 0.35 

6. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญาและ

แหลงเรียนรูในทองถ่ินมาใช 4.36 0.69 4.22 0.64 1.72 0.08 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการอนุรักษ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน 4.34 0.67 4.25 0.63 1.12 0.26 

รวม 4.34 0.55 4.28 0.50 0.93 0.35 
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามระดับการศึกษา ระหวางปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจัก

ชุมชน พบวาไมแตกตางกันท้ัง ภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบรรจุแตงตั้งหรือ

จัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน 

4.31 0.67 4.23 0.68 0.95 0.33 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหโอกาสและสนับ 

สนุนคนท่ีมีความรูความสามารถใหดํารง

ตําแหนงท่ีเหมาะสม 

4.25 0.67 4.21 0.68 0.50 

 

0.61 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตอผู ใต

บังคับบัญชาแตละบุคคลไดอยางถูกตอง 

4.36 0.69 4.26 0.66 1.15 0.24 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได มีโอกาสศึกษาเลา

เรียนเพ่ิมเติม 

4.37 0.68 4.21 0.68 0.66 0.50 

5. ผู บริ หารสถาน ศึกษาใหความสํ า คัญกับ

ทรัพยากรมนุษย 

4.54 2.22 4.27 0.70 1.48 0.14 

6. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรดวยความยุติธรรม 

3.35 0.70 4.29 

 

0.75 0.88 0.37 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมขวัญกําลังใจ

บุคลากร ท้ังในดานสวนตัวและการปฏิบัติงาน 

4.36 0.75 4.29 0.71 0.81 0.41 

รวม 4.36 0.66 4.25 0.58 1.39 0.16 
 

จากตารางท่ี 4.25 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก  

สัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามระดับการศึกษา ระหวางปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจัก 

บุคคล พบวาไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ  
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4.4.3 จําแนกตามวิทยฐานะ 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและ

รายดาน จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรม 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลัก 

ความจริง 4.18 0.60 มาก 4.23 0.53 มาก 4.24 0.58 มาก 

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดมาย 4.24 0.53 มาก 4.23 0.54 มาก 4.28 0.57 มาก 

3. อัตตัญุตา รูจักตน 4.25 055 มาก 4.13 0.58 มาก 4.27 0.62 มาก 

4. มัตตัญุตา รูจักประมาณ 4.25 0.56 มาก 4.17 0.53 มาก 4.31 0.58 มาก 

5. กาลัญุตา รูจักเวลา 4.24 0.54 มาก 4.16 0.56 มาก 4.31 0.64 มาก 

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน 4.31 0.55 มาก 4.26 0.52 มาก 4.41 0.60 มาก 

7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 4.28 0.71 มาก 4.29 0.58 มาก 4.43 0.55 มาก 

รวม 4.25 0.48 มาก 4.21 0.47 มาก 4.32 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.26 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ 

ผลปรากฏดังนี ้

ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.25,S.D.=0.48) และทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ( Χ =4.31,S.D=0.55) รองลงมาคือ ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา 

รูจักบุคคล ( Χ =4.28,S.D=0.71) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รู

หลักความจริง (Χ =4.18,S.D=0.60) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก สัปปุ

ริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.21,S.D.=0.47) และทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ( Χ = 4.29,S.D.=0.58) รองลงมาคือ ดานท่ี 6 

ปริสัญุตา รูจักชุมชน ( Χ =4.26,S.D=0.52) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานท่ี 3 อัตตัญุตา 

รูจักตน (Χ =4.13,S.D=0.58) 
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ขาราชการครูกลุม วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิง

พุทธตามหลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.32,S.D.=0.46) และทุกดานอยูใน 

ระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล (Χ =4.43,S.D=0.55) รองลงมา

คือ ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ( Χ =4.41,S.D=0.60) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานท่ี 1 

ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ( Χ =4.24,S.D=0.58) 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีวิทยฐานะตางกัน 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรม 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P - 

value 

1. ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลัก

ความจริง 

ระหวางกลุม .23 2 .11 .34 .70 

ภายในกลุม 101.24 303 .33   

รวม 101.47 305    

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ระหวางกลุม .08 2 .04 .14 .86 

ภายในกลุม 91.19 303 .30   

รวม 91.28 305    

3. อัตตัญุตา รูจักตน ระหวางกลุม 1.16 2 .58 1.71 .18 

ภายในกลุม 102.71 303 .33   

รวม 103.88 305    

4. มัตตัญุตา รูจักประมาณ ระหวางกลุม .84 2 .42 1.34 .26 

ภายในกลุม 95.54 303 .31   

รวม 96.39 305    

5. กาลัญุตา รูจักเวลา ระหวางกลุม 1.03 2 .51 1.69 .18 

ภายในกลุม 92.47 303 .30   

รวม 93.50 305    

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน ระหวางกลุม .93 2 .46 1.62 .19 

ภายในกลุม 87.17 303 .28   

รวม 88.11 305    

7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ระหวางกลุม 1.12 2 .56 1.38 .25 

ภายในกลุม 122.78 303 .40   

รวม 123.90 305    

 

รวม 

ระหวางกลุม .53 2 .26 1.18 .30 

ภายในกลุม 68.80 303 .22   

รวม 69.33 305    
  

จากตารางท่ี 4.27 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนก

ตามวิทยฐานะ พบวาไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายดาน 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญ 

ุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขา 

ใจเก่ียวกับหลักในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 4.25 0.73 มาก 4.34 0.69 มาก 4.35 0.71 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ียึด

หลักการและบริหารจัดการสถาน 

ศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน  4.18 0.67 มาก 4.30 0.64 มาก 4.41 0.70 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวาง 

แผนและจัดทํานโยบาย สอด 

คลองกับการบริหารงานของ

สถานศึกษา  4.22 0.77 มาก 4.26 0.70 มาก 4.19 0.71 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะ

ผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถาม

ทุกขสุข 4.27 0.70 มาก 4.17 0.67 มาก 4.24 0.73 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชหลัก

กัลยาณมิตรเปนแบบอยางท่ีดี

ของครูและนักเรียน 4.17 0.77 มาก 4.28 0.73 มาก 4.24 0.67 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความ

คิดเห็นตลอดจน ขอเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงานของครู 4.14 0.78 มาก 4.17 0.77 มาก 4.11 0.71 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการ

แกปญหาในโรงเรียนโดยระดม

ความคิดเห็นจากครู 4.04 0.74 มาก 4.12 0.73 มาก 4.19 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 4.28 (ตอ) 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุม 

ปรึกษาหารือในการบริหารโรง 

เรียนกับครูและบุคลากรเปน

ประจํา 4.24 0.73 มาก 4.24 0.75 มาก 4.26 0.90 มาก 

รวม 4.25 0.48 มาก 4.21 0.47 มาก 4.32 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.28 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ ดานท่ี 

1 ธัมมัญุตา รูหลักการรูหลักความจริง ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.25,S.D.=0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไต

ถามทุกขสุข (Χ =4.27,S.D=0.70) รองลงมาคือ ขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลัก

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (Χ =4.25,S.D=0.73) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 6 ผูบริหาร

สถานศึกษารับฟงความคิดเห็นตลอดจน ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครู (Χ =4.18,,S.D=0.60) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.21,S.D.=0.47) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี ท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัดการสถาน 

ศึกษา (Χ = 4.34,S.D.=0.69) รองลงมาคือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึดหลักการและบริหาร

จัดการสถานศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน ( Χ =4.30,S.D=0.64) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 7 

ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาในโรงเรียนโดยระดมความคิดเห็นจากครู (Χ =4.12,S.D=0.58) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ

ตามหลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.32,S.D.=0.46) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึดหลักการและบริหารจัดการ

สถานศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน (Χ =4.41,S.D=0.70) รองลงมาคือ ขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาเปน

ผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา (Χ =4.35,S.D=0.71) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นตลอดจน ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครู  

(Χ =4.11, S.D=0.71) 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ ท่ี

มีวิทยฐานะตางกัน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ี เขา 

ใจเก่ียวกับหลักในการ บริหาร

จัดการสถานศึกษา 

ระหวางกลุม .62 2 .31 .61 .54 

ภายในกลุม 156.10 303 .51   

รวม 156.73 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึด

หลักการและบริหารจั ดการ 

สถานศึกษาอยางเปนข้ันเปน 

ตอน 

ระหวางกลุม 2.59 2 1.29 2.89 .57 

ภายในกลุม 135.88 303 .44   

รวม 135.48 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวาง 

แผนและจัดทํานโยบาย สอด 

คลองกับการบริหารงาน ของ

สถานศึกษา 

ระหวางกลุม .20 2 .10 .18 .83 

ภายในกลุม 156.23 303 .54   

รวม 165.44 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะ

ผูนําตอเพ่ือนรวมงาน ดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถาม

ทุกขสุข 

ระหวางกลุม .57 2 .28 .58 .55 

ภายในกลุม 149.40 303 .49   

รวม 149.98 

 

305  

 

  

 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชหลัก

กัลยาณมิตรเปนแบบอยางท่ีดี

ของครูและนักเรียน 

ระหวางกลุม .72 2 .36 .66 .51 

ภายในกลุม 166.16 303 .54   

รวม 166.88 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความ

คิดเห็นตลอดจน ขอเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงานของครู 

ระหวางกลุม .15 2 .07 .13 .87 

ภายในกลุม 176.80 303 .58   

รวม 176.95 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแก 

ปญหาในโรงเรียนโดยระดม 

ความคิดเห็นจากครู 

ระหวางกลุม 1.12 2 .56 1.02 .36 

ภายในกลุม 166.73 303 .55   

รวม 167.85 305    
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ตารางท่ี 4.29 (ตอ) 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประ

ประชุมปรึ กษาหารือในการ

บริ หารโรง เรี ยน กับครู และ

บุคลากรเปนประจํา 

ระหวางกลุม .01 2 .00 .01 .98 

ภายในกลุม 186.60 303 .61   

รวม 186.61 305    

 

รวม 

ระหวางกลุม .53 2 .26 1.18 .30 

ภายในกลุม 68.80 303 .22   

รวม 69.33 305    
  

จากตารางท่ี 4.29 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามวิทยฐานะ ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและ รายขอ พบวา

ไมแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



125 

 

ตารางท่ี 4.30 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญ 

ุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน

หรือ ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย 

ในการพัฒนาสถานศึกษา 3.14 0.72 มาก 4.48 .67 มาก 4.35 .71 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ

รวมมือกับผูปกครองวัด และ

ชุมชนเพ่ือพัฒนาผู เรี ยนและ

ชุมชน 4.21 0.72 มาก 4.31 .74 มาก 4.28 .74 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู  มี

ความมุงม่ัน และมีความเพียร 

พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบาย

ไปสูเปาหมาย ท่ีตั้งไว 4.29 0.69 มาก 4.39 .67 มาก 4.41 .67 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ

ส ง เ สริ มคว ามสั ม พั นธ แบบ

กัลยาณมิตรสรางบรรยากาศใฝ

เรียน ใฝรู 4.15 0.76 มาก 4.19 .70 มาก 4.19 .70 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียน

อยาง ตอเนื่อง 4.15 0.69 มาก 4.16 .71 มาก 4.16 .71 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครู

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว 4.21 0.72 มาก 4.25 0.65 มาก 4.24 0.71 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการ

ปฏิบัติงานท่ีไดมาประเมินรวมกัน

ครูเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 4.29 0.71 มาก 4.17 0.72 มาก 4.34 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.30 (ตอ) 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีความ

พยายามท่ีจะนําองคกรไปสูสากล 4.26 0.70 มาก 4.31 0.73 มาก 4.31 0.72 มาก 

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับ 

ปรุงวิธีการทํางานยืดหยุนไดตาม

สถานการณ 4.25 0.72 มาก 4.12 0.77 มาก 4.23 0.82 มาก 

10. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผล 

ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 4.30 0.66 มาก 4.08 0.70 มาก 4.32 0.68 มาก 

รวม 4.24 0.53 มาก 4.23 0.54 มาก 4.28 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.30 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.24,S.D.=0.53) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือ ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนา

สถานศึกษา ( Χ =4.34,S.D=0.72) รองลงมาคือ ขอท่ี 10 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับ

หลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา ( Χ =4.30,S.D=0.66) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 5 

ผูบริหารสถาน ศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยาง 

ตอเนื่อง (Χ = 4.15,S.D=0.69) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.23,S.D.=0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือ ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนา

สถานศึกษา (Χ = 4.48,S.D.=0.67) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มีความมุงม่ัน และ

มีความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว (Χ =4.39,S.D=0.67) และขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 10 ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง ( Χ =4.08, 

S.D=0.70) 
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ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ

ตามหลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.28,S.D.=0.57) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มีความมุงม่ัน และมีความเพียร

พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปาหมาย ท่ีตั้งไว (Χ =4.41,S.D=0.73) รองลงมาคือ ขอท่ี 1 

ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา ( Χ =4.35, 

S.D=0.71) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมินผลตาม

สภาพจริงโดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง (Χ =4.15,S.D=0.71) 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีวิทย

ฐานะตางกัน 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษามี วิสัย 

ทัศน หรือปรัชญา พันธกิจ เปา 

หมาย ในการ พัฒนาสถาน 

ศึกษา 

ระหวางกลุม 1.12 2 .56 1.14 .32 

ภายในกลุม 149.59 303 .49   

รวม 150.72 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ 

รวมมือกับผูปกครองวัด และ 

ชุมชน เพ่ือพัฒนาผู เรียนและ

ชุมชน 

ระหวางกลุม .64 2 .32 .62 .53 

ภายในกลุม 155.96 303 .51   

รวม 156.60 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มี

ความมุงม่ัน และมีความเพียร 

พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบาย 

ไปสูเปาหมาย ท่ีตั้งไว 

ระหวางกลุม .82 2 .41 .84 .53 

ภายในกลุม 148.75 303 .49   

รวม 149.58 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดให มี

การสงเสริมความสัมพันธแบบ 

กัลยาณมิตร สรางบรรยากาศ 

ใฝเรียน ใฝรู 

ระหวางกลุม .14 2 .05 .09 .90 

ภายในกลุม 176.38 303 .58  . 

รวม 176.50 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ

วัดผลประเมินผลตามสภาพ 

จริง โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนา

นักเรียนอยาง ตอเนื่อง 

ระหวางกลุม .00 2 .00 .00 .99 

ภายในกลุม 151.77 303 .50   

รวม 151.78 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครู

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคและเปาหมาย ท่ีตั้งไว 

ระหวางกลุม .11 2 .05 .12 .88 

ภายในกลุม 147.86 303 .48   

รวม 147.98 305    
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ตารางท่ี 4.31 (ตอ) 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

7. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการ

ปฏิบัติงานท่ีไดมาประเมินรวม 

กันครูเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ระหวางกลุม 1.41 2 .70 1.49 .22 

ภายในกลุม 143.67 303 .47   

รวม 145.08 305    

8. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

พยายามท่ีจะนําองคกรไปสู

สากล 

ระหวางกลุม 015 2 .07 .14 .86 

ภายในกลุม 156.33 303 .51   

รวม 156.48 305    

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับ 

ปรุงวิธีการทํางานยืดหยุนได

ตามสถานการณ 

ระหวางกลุม 1.08 2 .54 .91 .40 

ภายในกลุม 187.35 303 .58   

รวม 179.43 305    

10. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอา 

ผลประโยชนของสวนรวมเปน 

ท่ีตั้ง 

ระหวางกลุม 3.55 2 1.77 3.82* .02 

ภายในกลุม 140.97 303 .46   

รวม 144.52 305    

 

รวม 

ระหวางกลุม .08 2 .04 .14 .86 

ภายในกลุม 91.19 303 .30   

รวม 91.28 305    
  

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตาม

วิทยฐานะ ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 10 ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผลประโยชนของสวน

รวมเปนท่ีตั้ง ขาราชการครูมีความคิด เห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 10 เปนรายคู โดยวิธีการ

ของ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) ดังตารางท่ี 4.32 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 10 จําแนกตามวิทย

ฐานะ 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย ขอท่ี 10 
Χ  

ไมมีวิทยฐานะ 

(N=131) 

ชํานาญการ 

(N=101) 

ชํานาญการพิเศษ

และสูงกวา 

(N=74) 

4.30 4.08 4.32 

ไมมีวิทยฐานะ 4.30 - 0.21* 0.02 

ชํานาญการ 4.08 - - 0.24* 

ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 4.32  - - 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ กับกลุมวิทยฐานะชํานาญ มี

ความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

โดยขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการกลุม

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวากับกลุมวิทยฐานะชํานาญ มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธ

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยขาราชการครูกลุมวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการ 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญ 

ุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา

วิสัยทัศน visionary Leader 

ship) และสามารถกระจายวิสัย 

ทัศนไปยังบุคคลตาง ๆ ได  4.28 0.60 มาก 4.17 0.66 มาก 4.27 0.72 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีจิต 

ใจ โอบออมอารี และ มีความ

เสียสละ 4.26 0.67 มาก 4.12 0.69 มาก 4.28 0.73 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการสรางแรงจูงใจ 4.24 0.64 มาก 4.05 0.69 มาก 4.23 0.75 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะ

ผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถาม

ทุกขสุข 4.30 0.68 มาก 4.13 0.68 มาก 4.30 0.73 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง 4.34 0.69 มาก 4.17 0.72 มาก 4.28 0.71 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุม

รอบคอบควบคุมอารมณ ใน

สถานการณตาง ๆ ได 4.15 0.74 มาก 4.12 0.68 มาก 4.14 0.74 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและ

นักเรียน 4.21 0.74 มาก 4.17 0.74 มาก 4.43 0.70 มาก 

รวม 4.25 0.55 มาก 4.13 0.58 มาก 4.27 0.62 มาก 
 



132 

 

จากตารางท่ี 4.33 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.25,S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Χ =4.34,S.D=0.69) รองลงมาคือ 

ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไต

ถามทุกขสุข ( Χ =4.30,S.D=0.68) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษามี

ความสามารถในการสรางแรงจูงใจ (Χ =4.05,S.D=0.69) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.13,S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและนักเรียน ( Χ = 

4.17,S.D.=0.74) รองลงมาคือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Χ =4.17, 

S.D=0.72) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสราง

แรงจูงใจ (Χ =4.05,S.D=0.69) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ

ตามหลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.27,S.D.=0.62) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและ

นักเรียน (Χ =4.43,S.D=0.70) รองลงมาคือขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือน

รวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุข ( Χ =4.30,S.D=0.73) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบคอบควบคุมอารมณ ในสถานการณตาง ๆ ได 

(Χ =4.14,S.D=0.74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีวิทยฐานะ

ตางกัน 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา

วิสัยทัศน visionary Leader-

ship) และสามารถกระจายวิสัย 

ทัศนไปยังบุคคลตาง ๆ ได 

ระหวางกลุม 0.82 2 .411 0.89 .41 

ภายในกลุม 139.28 303 .46   

รวม 140.10 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมี 

จิตใจโอบออมอารีและมีความ 

เสียสละ 

ระหวางกลุม 1.54 2 .77 1.58 .20 

ภายในกลุม 146.79 303 .48   

รวม 148.33 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการสรางแรงจูงใจ 

ระหวางกลุม 2.30 2 1.15 2.43 .08 

ภายในกลุม 143.51 303 .47   

รวม 145.82 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะ 

ผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจ ไต

ถามทุกขสุข 

ระหวางกลุม 1.92 2 .96 1.87 .15 

ภายในกลุม 156.17 303 .51   

รวม 158.10 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง 

ระหวางกลุม 1.62 2 .81 1.61 .94 

ภายในกลุม 152.40 303 .50   

รวม 154.02 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษามีความ

สุขุมรอบคอบควบคุมอารมณ

ในสถานการณตาง ๆ ได 

ระหวางกลุม 0.06 2 .03 0.06* .04 

ภายในกลุม 160.16 303 .52   

รวม 160.23 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและ

นักเรียน 

ระหวางกลุม 3.38 2 1.69 3.13* .04 

ภายในกลุม 163.73 303 .54   

รวม 167.12 305    
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ตารางท่ี 4.34 (ตอ) 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

 

รวม 

ระหวางกลุม 1.16 2 .58 1.71 .18 

ภายในกลุม 102.71 303 .33   

รวม 103.88 305    
  

*p ≤ .05 

 จากตารางท่ี 4.34 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม 

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตาม

วิทยฐานะ ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบ คอบควบคุมอารมณใน

สถานการณตาง ๆ ได และขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบ อยางท่ีดีแกครูและ

นักเรียน ขาราชการครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพบความ

แตกตาง  

ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 6 และขอท่ี 7 เปนรายคู 

โดยวิธีการของ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) ดังตารางท่ี 4.35-4.36 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน ขอท่ี 6 จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน  

ขอท่ี 6 
Χ  

ไมมีวิทยฐานะ 

(N=131) 

ชํานาญการ 

(N=101) 

ชํานาญการพิเศษ

และสูงกวา 

(N=74) 

4.15 4.12 4.14 

ไมมีวิทยฐานะ 4.15 - 0.34 0.01 

ชํานาญการ 4.12 - - 0.01 

ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 4.14 - - - 
 

 จากตารางท่ี 4.35 พบวา ขาราชการครู กลุมไมมีวิทยฐานะ กลุมวิทยฐานะชํานาญ และ

กลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริสธรรม 

ไมแตกตางกัน โดยขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะ

ชํานาญ และขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูตน ขอท่ี 7 จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูตน ขอท่ี 7 Χ  

ไมมีวิทยฐานะ 

(N=131) 

ชํานาญการ 

(N=101) 

ชํานาญการพิเศษ

และสูงกวา 

(N=74) 

4.30 4.08 4.32 

ไมมีวิทยฐานะ 4.30 - 0.21* 0.02 

ชํานาญการ 4.08 - - 0.24* 

ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 4.32  - - 
 

*p ≤ .05 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ กับกลุมวิทยฐานะชํานาญพิเศษ

และสูงกวา มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ  

ท่ีระดับ .05 โดยขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญพิเศษและสูงกวามีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครู

กลุมไมมีวิทยฐานะ กลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวากับกลุมวิทยฐานะชํานาญ มีความ

คิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดย

ขาราชการครู กลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครู กลุมวิทย

ฐานะชํานาญการ 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญ 

ุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา  

รูจักประมาณ 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ 

วางแผนและกําหนด นโยบายใน 

การบริหารงานไดเหมาะสม 4.31 0.75 มาก 4.32 0.64 มาก 4.24 0.69 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบ 

ประมาณได อยางคุมคา และ

เกิดประโยชนตอสถานศึกษา 4.22 0.72 มาก 4.06 0.73 มาก 4.28 0.71 มาก 

3. ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนว ใน

การบริหารงาน 4.33 0.68 มาก 4.24 0.68 มาก 4.45 0.68 มาก 

4. ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า รู จั ก

ประมาณ รูจักความพอดีในการ

บริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 4.30 0.62 มาก 4.14 0.66 มาก 4.36 0.65 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับ 

เปลี่ยนแผนการ ดําเนินงานตาม

สถานการณตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม 4.20 0.64 มาก 4.15 0.65 มาก 4.31 0.68 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบ 

การเงิน การบัญชี และ พัสดุให

เปนระเบียบแบบแผน 4.16 0.72 มาก 4.17 0.63 มาก 4.26 0.70 มาก 

รวม 4.25 0.56 มาก 4.17 0.53 มาก 4.31 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.37 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ ผลปรากฏดังนี้ 
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ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =4.25,S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง 

สุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนว ในการบริหารงาน ( Χ =4.33, 

S.D=0.68) รองลงมาคือ ขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ วางแผนและกําหนด นโยบายใน การ

บริหารงาน ไดเหมาะสม ( Χ =4.31,S.D=0.75) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 6 ผูบริหารสถาน 

ศึกษาจัดวางระบบการเงิน การบัญชี และ พัสดุ ใหเปนระเบียบแบบแผน (Χ =4.16,S.D=0.72) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.13,S.D.=0.58 ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผน และกําหนด นโยบายในการบริหารงาน ได

เหมาะสม (Χ = 4.32,S.D.=0.64 ) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปนแนว ในการบริหารงาน (Χ =4.24,S.D=0.68) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 2 ผูบริหาร สถาน 

ศึกษาบริหารงบประมาณได อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา (Χ =4.06, S.D=0.73 ) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ

ตามหลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.31,S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนว ในการ

บริหารงาน (Χ =4.45,S.D=0.68) รองลงมาคือ ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษารูจักประมาณ รูจักความ

พอดีในการบริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม (Χ =4.36,S.D=0.65) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 

1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนและกําหนดนโยบายในการบริหารงาน ไดเหมาะสม (Χ =4.24, 

S.D=0.69) 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีวิทยฐานะ

ตางกัน 
 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา  

รูจักประมาณ 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ 

วางแผนและกําหนด นโยบาย

ในการบริหารงานไดเหมาะสม 

ระหวางกลุม .28 2 .14 .28 .75 

ภายในกลุม 151.65 303 .50   

รวม 151.93 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบ 

ประมาณไดอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนตอสถานศึกษา 

ระหวางกลุม 2.48 2 1.24 2.36 .09 

ภายในกลุม 159.26 303 .52   

รวม 161.75 305    

3. ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวใน

การบริหารงาน 

ระหวางกลุม 1.85 2 .92 1.98 .13 

ภายในกลุม 141.46 303 .46   

รวม 143.32 305    

4. ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า รู จั ก

ประมาณ รูจักความพอดีใน การ

บริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

ระหวางกลุม 2.48 2 1.24 2.97* .05 

ภายในกลุม 126.59 303 .41   

รวม 129.08 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับ 

เปลี่ยนแผนการดําเนินงานตาม

สถานการณตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม 

ระหวางกลุม 1.15 2 .57 1.32 .26 

ภายในกลุม 131.46 303 .43   

รวม 132.61 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวาง

ระบบการเงิน การบัญชี และ

พัสดุ ใหเปนระเบียบแบบแผน 

ระหวางกลุม 0.48 2 .57 .51 .59 

ภายในกลุม 143.89 303 .43   

รวม 144.38 305    

 

รวม 

ระหวางกลุม 0.84 2 .42 1.34 .26 

ภายในกลุม 95.54 303 .31   

รวม 96.39 305    
  

*p ≤ .05 
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จากตารางท่ี 4.38 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม 

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตาม

วิทยฐานะ ดานท่ี 4 มัตถัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษารูจักประมาณ รูจักความพอดีใน

การบริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม ขาราชการครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 เม่ือพบความแตกตาง  

ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ ขอท่ี 4 เปนรายคู โดยวิธีการของ 

Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) ดังตารางท่ี 4.39 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ ขอท่ี 4 จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ 

ขอท่ี 4 
Χ  

ไมมีวิทยฐานะ 

(N=131) 

ชํานาญการ 

(N=101) 

ชํานาญการพิเศษ

และสูงกวา 

(N=74) 

4.30 4.14 4.36 

ไมมีวิทยฐานะ 4.30 - 0.15 0.06 

ชํานาญการ 4.14 - - 0.22* 

ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 4.36 - - - 
 

*p ≤ .05 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา กลุมวิทยฐานะชํานาญกับกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และ 

สูงกวา มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

.05 โดยขาราชการครู กลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครู 

กลุมวิทยฐานะชํานาญการ 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญ 

ุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรม 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผู บ ริ ห า รสถาน ศึกษาจั ด ทํ า

นโยบายหรือโครงการเหมาะสม

กับโอกาสและเวลา 4.24 0.67 มาก 4.17 0.69 มาก 4.27 0.72 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัด 

ลําดับความสําคัญของงาน กอน

และหลังไดด ี 4.21 0.69 มาก 4.08 0.71 มาก 4.68 0.68 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ี

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได ทันตอ

เหตุการณและเวลา 4.10 0.74 มาก 4.14 0.69 มาก 4.18 0.74 มาก 

4. ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป น

ตัวอยางท่ีดีในการบริหารจัดการ

เวลาใหเกิดประโยชนกับสถาน 

ศึกษาสูงสุด 4.26 0.65 มาก 4.16 0.70 มาก 4.36 0.67 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการบริหารเวลาอยาง

มีประสิทธิภาพ 4.21 0.72 มาก 4.11 0.76 มาก 4.34 0.68 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใส 

ติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือ 

ใหงานสําเร็จเรียบรอย 4.30 0.70 มาก 4.23 .70 มาก 4.41 0.68 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลา

ใหกับราชการ 4.38 0.69 มาก 4.27 0.74 มาก 4.47 0.68 มาก 

รวม 4.24 0.54 มาก 4.16 0.56 มาก 4.31 0.55 มาก 
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จากตารางท่ี 4.40 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.16,S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ (Χ =4.38,S.D=0.69) รองลงมาคือ ขอ

ท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใส ติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอย ( Χ =4.30, 

S.D=0.70) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบการเงิน การบัญชี 

และ พัสดุ ใหเปนระเบียบแบบแผน (Χ =4.10,S.D=0.74) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.13,S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ (Χ =4.27, S.D.=0.74) รองลง 

มาคือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใส ติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอย  

(Χ =4.23,S.D=0.70) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดลําดับความ 

สําคัญของงานกอนและหลังไดดี (Χ =4.08,S.D=0.71 ) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ

ตามหลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.31,S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ (Χ =4.47, S.D= 

0.68) รองลงมาคือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใส ติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือใหงานสําเร็จ

เรียบรอย (Χ =4.41,S.D=0.68) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี3 ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบ

การเงินการบัญชีและพัสดุ ใหเปนระเบียบแบบแผน (Χ =4.18,S.D=0.74) 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีวิทยฐานะ

ตางกัน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจัด ทํา 

นโยบายหรือโครงการเหมาะสม 

กับโอกาสและเวลา 

ระหวางกลุม 0.49 2 0.24 .50 .60 

ภายในกลุม 146.39 303 0.48   

รวม 146.88 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

จัดลําดับความสําคัญของงาน

กอนและหลังไดดี 

ระหวางกลุม 1.15 2 0.57 1.19 .30 

ภายในกลุม 147.34 303 0.48   

รวม 148.50 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ี

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได ทันตอ

เหตุการณและเวลา 

ระหวางกลุม .28 2 .14 .27 .76 

ภายในกลุม 160.48 303 .53   

รวม 160.77 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัว 

อยางท่ีดีในการบริหารจัดการ

เวลาใหเกิดประโยชนกับสถาน 

ศึกษาสูงสุด 

ระหวางกลุม 1.83 2 .91 2.01 .13 

ภายในกลุม 137.79 303 .45   

รวม 139.62 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการบริหารเวลาอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

ระหวางกลุม 2.24 2 1.12 2.11 .12 

ภายในกลุม 160.37 303 0.52   

รวม 162.61 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใส

ติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือ 

ใหงานสําเร็จเรียบรอย 

ระหวางกลุม 1.35 2 .67 1.37 .25 

ภายในกลุม 148.99 303 .49   

รวม 150.34 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลา

ใหกับราชการ 

ระหวางกลุม 1.86 2 .93 1.84 .16 

ภายในกลุม 153.14 303 .50   

รวม 155.00 305    
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ตารางท่ี 4.41 (ตอ) 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

 

รวม 

ระหวางกลุม 1.03 2 .51 1.69 .18 

ภายในกลุม 92.47 303 .30   

รวม 93.50 305    
 

จากตารางท่ี 4.41 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลัก 

สัปุริสธรรม ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามวิทยฐานะ ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ พบวาไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.42 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญ 

ุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีมี

มนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคน และ

ทุกองคกร 4.35 0.71 มาก 4.32 0.72 มาก 0.47 0.72 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนัก 

ประสานงานท่ีดีกับทุกองคกร

และทุกภาคสวน 4.30 0.70 มาก 4.25 0.74 มาก 0.35 0.69 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สํา คัญกับประโยชนสวนรวม 

มากกวาประโยชน สวนตน 4.27 0.73 มาก 4.30 0.70 มาก 0.50 0.70 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญในการพัฒนา คุณธรรม 

และจริยธรรมของเยาวชน และ 

ประชาชน 4.30 0.67 มาก 4.27 0.69 มาก 0.49 0.66 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาส

ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวาง 

แผนการจัดการศึกษาในสถาน 

ศึกษา 4.31 0.71 มาก 4.23 0.71 มาก 0.42 0.61 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนํา

ภูมิปญญาและแหลงเรียนรูใน

ทองถ่ินมาใช 4.34 0.68 มาก 4.30 0.67 มาก 0.30 0.69 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุน

การอนุ รั กษ วัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน 4.34 0.64 มาก 4.23 0.70 มาก 0.38 0.63 มาก 

รวม 4.31 0.55 มาก 4.26 0.52 มาก 0.41 0.52 มาก 
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จากตารางท่ี 4.42 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ผลปรากฏดังนี้ 

 ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.31,S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคนและทุกองคกร ( Χ =4.35, 

S.D=0.71) รองลงมาคือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน

มาใช ( Χ =4.34,S.D=0.68) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ

กับประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน (Χ =4.27,S.D=0.73) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.26,S.D.=0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคนและทุกองคกร  

(Χ =4.32, S.D.=0.72 ) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวม 

มากกวาประโยชนสวนตน ( Χ =4.30,S.D=0.70) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 7 ผูบริหาร

สถานศึกษาสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ิน (Χ =4.23,S.D=0.70) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ

ตามหลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.41,S.D.=0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 3 บริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน (Χ =4.50,S.D=0.70) รองลงมาคือขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนและประชาชน ( Χ =4.49,S.D=0.66) และขอท่ี

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถ่ินมาใช 

(Χ =4.30,S.D=0.69) 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีวิทยฐานะ

ตางกัน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมี

มนุษยสัม พันธ ท่ีดี กับทุกคน 

และทุกองคกร 

ระหวางกลุม 1.11 2 0.55 1.08 .34 

ภายในกลุม 156.15 303 0.51   

รวม 157.27 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนัก

ประสานงานท่ีดีกับทุกองคกร

และทุกภาคสวน 

ระหวางกลุม .46 2 0.23 .45 .63 

ภายในกลุม 155.06 303 0.51   

รวม 155.52 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญกับประโยชนสวนรวม 

มากกวาประโยชนสวนตน 

ระหวางกลุม 2.76 2 1.38 2.69 .06 

ภายในกลุม 155.23 303 0.51   

รวม 158.00 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญในการพัฒนาคุณธรรม 

และจริยธรรมของเยาวชน และ 

ประชาชน 

ระหวางกลุม 2.34 2 1.17 2.54 .08 

ภายในกลุม 139.65 303 0.46   

รวม 142.00 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาส

ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ

วางแผนการจัดการศึกษา ใน

สถานศึกษา 

ระหวางกลุม 1.56 2 0.78 1.62 .19 

ภายในกลุม 145.94 303 0.48   

รวม 147.50 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนํา

ภูมิปญญาและแหลงเรียนรูใน

ทองถ่ินมาใช 

ระหวางกลุม .11 2 .05 .12 .88 

ภายในกลุม 141.77 303 0.48   

รวม 141.88 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน

การอนุ รั กษ วัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน 

ระหวางกลุม 1.11 2 .55 1.27 .28 

ภายในกลุม 132.38 303 .43   

รวม 133.50 305    
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ตารางท่ี 4.43 (ตอ) 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

 

รวม 

ระหวางกลุม 1.11 2 .46 1.62 .19 

ภายในกลุม 87.17 303 .28   

รวม 88.28 305    
  

จากตารางท่ี 4.43 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามวิทยฐานะ ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ พบวาไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.44 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญ 

ุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ไมมีวิทยฐานะ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

และสูงกวา 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

บรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคล 

ไดเหมาะสมกับงาน 4.22 0.67 มาก 4.27 0.67 มาก 4.42 0.68 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ให

โอกาสและสนับสนุนคน ท่ี มี 

ความรูความสามารถใหดํารง

ตําแหนงท่ีเหมาะสม 4.19 0.65 มาก 4.19 0.73 มาก 4.36 0.61 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาแต ละ

บุคคลไดอยางถูกตอง 4.26 0.71 มาก 4.36 0.65 มาก 4.39 0.65 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูส ง 

เสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได มีโอกาสศึกษาเลาเรียน

เพ่ิมเติม 4.25 0.69 มาก 4.37 0.70 มาก 4.51 .60 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญกับทรัพยากรมนุษย 4.52 2.69 มาก 4.30 0.75 มาก 4.45 0.70 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรดวย

ความยุติธรรม 4.27 0.72 มาก 4.30 0.71 มาก 4.45 0.65 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม

ขวัญกําลังใจบุคลากร ท้ังในดาน

สวนตัวและการปฏิบัติงาน 4.31 0.78 มาก 4.29 0.71 มาก 4.45 0.65 มาก 

รวม 4.28 0.71 มาก 4.29 0.85 มาก 4.43 0.55 มาก 
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จากตารางท่ี 4.44 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.28,S.D.=0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง 

สุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย ( Χ =4.52,S.D=2.69) รองลง 

มาคือ ขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมขวัญกําลังใจบุคลากร ท้ังในดานสวนตัวและการปฏิบัติงาน 

( Χ =4.31,S.D=0.78) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหโอกาสและ

สนับสนุนคนท่ีมี ความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม ( Χ =4.19,S.D=0.65) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.34,S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 5 เปนผูสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนเพ่ิม 

เติม ( Χ =4.37,S.D.=0.70) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตอผูใตบังคับ 

บัญชาแตละบุคคลไดอยางถูกตอง ( Χ =4.36,S.D=0.65) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 2 ผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูใหโอกาสและสนับสนุนคนท่ีมี ความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม  

( Χ =4.19,S.D=0.73 ) 

ขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ

ตามหลักสัปุริสธรรม อยูในระดับมาก ( Χ = 4.43,S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมี

โอกาสศึกษาเลาเรียนเพ่ิมเติม ( Χ =4.51,S.D=0.60) รองลงมาคือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาให

ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย ( Χ =4.45,S.D=0.70) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 2 ผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูใหโอกาสและสนับสนุนคนท่ีมี ความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม  

( Χ =4.36,S.D=0.61) 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีวิทยฐานะ

ตางกัน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา  

รูจักบุคคล 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

บรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคล

ไดเหมาะสมกับงาน 

ระหวางกลุม 1.88 2 .094 2.06 .12 

ภายในกลุม 138.37 303 0.45   

รวม 140.26 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูให

โอกาสและสนับสนุนคนท่ี มี 

ความรูความสามารถใหดํารง

ตําแหนงท่ีเหมาะสม 

ระหวางกลุม 1.72 2 0.86 1.90 .15 

ภายในกลุม 136.80 303 0.45   

รวม 138.52 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติตอผู ใตบังคับบัญชาแต

ละบุคคลไดอยางถูกตอง 

ระหวางกลุม 0.99 2 0.49 1.05 .34 

ภายในกลุม 141.97 303 0.46   

รวม 142.97 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสง 

เสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน 

เพ่ิมเติม 

ระหวางกลุม 3.26 2 1.63 3.56* .02 

ภายในกลุม 138.61 303 0.45   

รวม 141.88 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญกับทรัพยากรมนุษย 

ระหวางกลุม 2.84 2 1.42 .41 .66 

ภายในกลุม 138.61 303 3.43   

รวม 141.88 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษาประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ดวยความยุติธรรม 

ระหวางกลุม 1.59 2 0.79 1.57 .20 

ภายในกลุม 153.02 303 0.50   

รวม 154.61 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม

ขวัญกําลังใจบุคลากรท้ังใน ดาน 

สวนตัวและการปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 1.20 2 0.60 1.10 .33 

ภายในกลุม 165.12 303 0.54   

รวม 166.33 305    
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ตารางท่ี 4.45 (ตอ) 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา  

รูจักบุคคล 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

 

รวม 

ระหวางกลุม 1.12 2 0.56 1.38 .25 

ภายในกลุม 122.78 303 0.40   

รวม 123.90 305    
  

จากตารางท่ี 4.45 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตาม

วิทยฐานะ ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาได มีโอกาสศึกษาเลาเรียนเพ่ิมเติม ขาราชการครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ดังนั้น จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามวิทยฐานะ ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 4 เปนรายคู โดยวิธีการของ

เชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.46 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 4 จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ขอท่ี 4 
Χ  

ไมมีวิทยฐานะ 

(N=131) 

ชํานาญการ 

(N=101) 

ชํานาญการพิเศษ

และสูงกวา 

(N=74) 

4.25 4.37 4.51 

ไมมีวิทยฐานะ 4.25 - 0.11 0.26* 

ชํานาญการ 4.37 - - 0.14 

ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 4.51 - - - 
 

*p ≤ .05 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา ระดับผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ใน

ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน

เพ่ิมเติม ขาราชการครูกลุมไมมีวิทยฐานะกับกลุมชํานาญการพิเศษและสูงกวา แตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยขาราชการครูกลุมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและสูงกวา มีคาเฉลี่ยสูง

กวากลุมไมมีวิทยฐานะ 
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4.4.4 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ตารางท่ี 4.47 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและ

รายดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรม 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลัก

ความจริง 4.27 0.26 มาก 4.12 0.56 มาก 4.28 0.54 มาก 

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดมาย 4.33 0.58 มาก 4.17 0.55 มาก 4.29 0.50 มาก 

3. อัตตัญุตา รูจักตน 4.22 0.66 มาก 4.18 0.57 มาก 4.25 0.53 มาก 

4. มัตตัญุตา รูจักประมาณ 4.24 0.61 มาก 4.19 0.54 มาก 4.30 0.54 มาก 

5. กาลัญุตา รูจักเวลา 4.36 0.50 มาก 4.10 0.56 มาก 4.29 0.54 มาก 

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน 4.66 0.38 มาก 4.14 0.56 มาก 4.31 0.47 มาก 

7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 4.62 0.41 มาก 4.21 0.73 มาก 4.26 0.57 มาก 

รวม 4.39 0.43 มาก 4.16 0.48 มาก 4.28 0.47 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.47 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน ผลปรากฏดังนี ้

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.39,S.D.=0.43) และรายดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูง 

สุด คือ ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน (Χ=4.66,S.D=0.38) รองลงมาคือ ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจัก 

บุคคล ( Χ=4.62,S.D=0.41) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน ( Χ =4.22, 

S.D=0.66) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.16,S.D.=0.48) และรายดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ( Χ= 4.21,S.D.=0.73) รองลงมาคือ ดานท่ี 4 

มัตตัญุตา รูจักประมาณ ( Χ =4.19,S.D=0.54) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานท่ี 5 กาลัญุตา 

รูจักเวลา (Χ=4.10,S.D=0.59) 
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ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.28,S.D.=0.47) และรายดานอยูในระดับมาก 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน (Χ=4.31,S.D=0.47) รองลงมาคือ ดานท่ี 

4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ (Χ =4.30,S.D=0.54) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานท่ี 3 อัตตัญุตา 

รูจักตน (Χ=4.25,S.D=0.53) 

 

  



157 

 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีขนาดของโรงเรียนตางกัน 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรม 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลัก

ความจริง 

ระหวางกลุม 1.93 2 .97 2.95* .05 

ภายในกลุม 9.53 303 .32   

รวม 4.27 0.26    

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ระหวางกลุม 1.44 2 .72 2.43 .08 

ภายในกลุม 89.84 303 .29   

รวม 91.28 305    

3. อัตตัญุตา รูจักตน ระหวางกลุม .24 2 .12 .35 .70 

ภายในกลุม 103.63 303 .34   

รวม 103.88 305    

4. มัตตัญุตา รูจักประมาณ ระหวางกลุม .75 2 .37 1.19 .30 

ภายในกลุม 95.63 303 .31   

รวม 96.36 305    

5. กาลัญุตา รูจักเวลา ระหวางกลุม 3.60 2 1.80 6.08** .00 

ภายในกลุม 89.89 303 .29   

รวม 93.50 305    

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน ระหวางกลุม 12.24 2 6.12 24.46** .00 

ภายในกลุม 75.86 303 .25   

รวม 88.11 305    

7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ระหวางกลุม 8.24 2 4.12 10.79** .00 

ภายในกลุม 115.66 303 .38   

รวม 123.90 305    

 

รวม 

ระหวางกลุม 2.44 2 1.22 5.52** 0.0 

ภายในกลุม 66.89 303 .22   

รวม 69.33 305    
  

*p ≤ .05 **p ≤ .01 
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จากตารางท่ี 4.48 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนก

ตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สวนดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน และดานท่ี 7 

ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน และดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

เปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.49-4.53 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรม 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.39 4.16 4.28 

ขนาดเล็ก 4.39 - 0.22* 0.10 

ขนาดกลาง 4.16 - - 0.12 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.28 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.49 พบวา ระดับผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดย

ภาพรวม ตามความคิดเห็นของขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก 

มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง จําแนกตามขนาด

ของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.27 4.12 4.28 

ขนาดเล็ก 4.27 - 0.15* 0.00 

ขนาดกลาง 4.12 - - 0.16 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.28 - - - 
 

*p ≤ .05 

จากตารางท่ี 4.50 พบวา ระดับผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รู

หลักความจริงตามความคิดเห็นของขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน 

ขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก 

มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

 

  



161 

 

ตารางท่ี 4.51 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.36 4.10 4.29 

ขนาดเล็ก 4.36 - 0.25* 0.06 

ขนาดกลาง 4.10 - - 0.18* 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.29 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.51 พบวา ระดับผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับ

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลางกับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการ

ครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง  
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ตารางท่ี 4.52 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.66 4.14 4.31 

ขนาดเล็ก 4.66 - 0.52** 0.35** 

ขนาดกลาง 4.14 - - 0.16** 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.31 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.52 พบวา ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

เล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลัก 

สัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก 

มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษมีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครู

กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.62 4.10 4.26 

ขนาดเล็ก 4.62 - 0.41** 0.36** 

ขนาดกลาง 4.10 - - 0.04 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.26 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดเล็ก กับขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียน ขนาด

ใหญและใหญพิเศษ สวนคูอ่ืน ๆ นอกนั้นไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.54 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญ 

ุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขา 

ใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัด 

การสถานศึกษา 4.32 0.69 มาก 4.13 0.74 มาก 4.49 0.65 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ียึด

หลักการและบริหารจัดการสถาน 

ศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน  4.23 0.71 มาก 4.13 0.66 มาก 4.46 0.61 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวาง 

แผนและจัดทํานโยบายสอด 

คลองกับการบริหารงานของ

สถานศึกษา  4.23 0.75 มาก 4.16 0.75 มาก 4.30 0.70 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะ

ผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถาม

ทุกขสุข 4.26 0.72 มาก 4.19 0.66 มาก 4.25 0.73 มาก 

5. ผู บริหารสถานศึกษาใชหลัก

กัลยาณมิตรเปนแบบอยางท่ีดี

ของครูและนักเรียน 4.28 0.83 มาก 4.16 0.74 มาก 4.26 0.67 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความ

คิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะใน

การปฏิบัติงานของคร ู 4.28 0.78 มาก 4.12 0.77 มาก 4.08 0.72 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแก 

ปญหาในโรงเรียนโดยระดมความ

คิดเห็นจากครู 4.25 0.77 มาก 4.01 0.74 มาก 4.12 0.74 มาก 
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ตารางท่ี 4.54 (ตอ) 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุม

ปรึ กษาหารื อ ในการบริ หาร

โรงเรียนกับครูและบุคลากรเปน

ประจํา 4.38 0.85 มาก 4.10 0.73 มาก 4.33 0.76 มาก 

รวม 4.27 0.62 มาก 4.12 0.56 มาก 4.28 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.54 พบวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก สัปปุริส

ธรรม 7 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.27,S.D.=0.62) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 8 ผูบริหารสถานศึกษามีการประประชุมปรึกษาหารือในการบริหารโรงเรียนกับ

ครูและบุคลากรเปนประจํา ( Χ =4.38,S.D=0.85) รองลงมาคือ ขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ี

เขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา ( Χ =4.32,S.D=0.69) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไต

ถามทุกขสุข (Χ =4.23,S.D=0.71) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.12,S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความเอ้ือเฟอ  

เผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุข ( Χ =4.19,S.D.=0.66 ) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปน

นักวางแผนและจัดทํานโยบาย สอดคลองกับการบริหารงานของสถานศึกษา ( Χ =4.16,S.D=0.75) 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาในโรงเรียนโดยระดมความ

คิดเห็น จากครู (Χ =4.01,S.D=0.71 ) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ ตาม

หลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ= 4.28,S.D.=0.59) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี1ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา (Χ =4.49,S.D=0.65) รองลงมาคือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึดหลักการและ
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บริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน ( Χ=4.46,S.D=0.61) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 

ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ของครู  

(Χ =4.08, S.D=0.72) 
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ตารางท่ี 4.55 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ ท่ี

มีขนาดของโรงเรียนตางกัน 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรม 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ี เขา 

ใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัด 

การสถานศึกษา 

ระหวางกลุม 7.31 2 3.65 7.41** .00 

ภายในกลุม 149.42 303 .049   

รวม 156.73 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึด

หลักการและบริหารจัดการ

สถานศึกษาอยางเปนข้ันเปน

ตอน 

ระหวางกลุม 6.66 2 3.33 7.65** .00 

ภายในกลุม 131.82 303 0.43   

รวม 138.48 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวาง 

แผนและจัดทํานโยบาย สอด 

คลองกับการบริหารงาน ของ

สถานศึกษา 

ระหวางกลุม 1.13 2 0.56 1.04 .35 

ภายในกลุม 164.30 303 0.54   

รวม 165.44 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะ

ผูนําตอเพ่ือนรวมงาน ดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถาม

ทุกขสุข 

ระหวางกลุม 0.31 2 0.15 0.32 .72 

ภายในกลุม 149.67 303 0.49   

รวม 149.98 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชหลัก

กัลยาณมิตรเปนแบบอยางท่ีดี

ของครูและนักเรียน 

ระหวางกลุม 0.87 2 0.43 0.79 .42 

ภายในกลุม 166.01 303 0.54   

รวม 166.88 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความ

คิดเห็นตลอดจน ขอเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงาน ของครู 

ระหวางกลุม 1.70 2 0.85 1.47 .23 

ภายในกลุม 175.25 303 0.57   

รวม 176.95 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแก 

ปญหาในโรงเรียนโดยระดมความ 

คิดเห็นจากครู 

ระหวางกลุม 2.57 2 1.28 2.36 0.96 

ภายในกลุม 165.28 303 0.54   

รวม 167.85 305    
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ตารางท่ี 4.55 (ตอ) 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรม 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประ 

ชุมปรึกษาหารือในการบริหาร

โรงเรียนกับครูและบุคลากรเปน

ประจํา 

ระหวางกลุม 4.89 2 2.44 4.07** .01 

ภายในกลุม 181.72 303 0.60   

รวม 186.61 305    

 

รวม 

ระหวางกลุม 1.93 2 0.97 2.95 .54 

ภายในกลุม 99.53 303 0.32   

รวม 101.47 305    
  

*p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.55 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 1 ผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษา

เปนผูท่ียึดหลักการและบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน และขอท่ี 8 ผูบริหาร

สถานศึกษามีการประประชุมปรึกษาหารือในการบริหารโรงเรียนกับครูและบุคลากรเปนประจํา แตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ดังนั้น จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ขอท่ี 1และ 

ขอท่ี 2 เปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.56-4.57 สวนขอท่ี 8 เปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) 

ดังตารางท่ี 4.58  
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ตารางท่ี 4.56 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ขอท่ี 1 จําแนก

ตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง ขอท่ี 1 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.32 4.13 4.49 

ขนาดเล็ก 4.32 - 0.18 0.16 

ขนาดกลาง 4.13 - - 0.35** 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.49 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.56 พบวา ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ขอท่ี 1 ผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา ขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนํา

เชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครู กลุม

โรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง  
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ตารางท่ี 4.57 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรูหลักความจริง ขอท่ี 2 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ 

รูหลักความจริง ขอท่ี 2 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.23 4.16 4.30 

ขนาดเล็ก 4.23 - 0.10 0.22 

ขนาดกลาง 4.16 - - 0.33* 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.30 - - - 
 

จากตารางท่ี 4.57 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง  
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ตารางท่ี 4.58 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ขอท่ี 8 จําแนกตาม 

ขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ  

รูหลักความจริง ขอท่ี 8 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.38 4.10 4.33 

ขนาดเล็ก 4.38 - 0.28* 0.04 

ขนาดกลาง 4.10 - - 0.23* 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.33 - - - 
 

*p ≤ .05 

จากตารางท่ี 4.58 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับ กลุมโรงเรียนขนาด

กลาง ความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

กลุมโรงเรียนขนาดกลางกับ กลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นตอ

ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย

กลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวา กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 4.59 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญ 

ุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน 

หรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมายใน 

การพัฒนาสถานศึกษา 4.42 0.71 มาก 4.25 .74 มาก 4.52 .61 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ

รวมมือกับผูปกครอง วัด และ

ชุมชนเพ่ือพัฒนาผูเรียนและชมุชน 4.36 0.76 มาก 4.16 0.72 มาก 4.31 0.67 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความ

มุงม่ันและ มีความเพียร พยายาม

ท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปา 

หมายท่ีตั้งไว  4.38 0.73 มาก 4.26 0.69 มาก 4.43 0.68 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ

ส ง เ สริ มคว ามสั ม พั นธ แบบ

กัลยาณมิตรสรางบรรยากาศใฝ

เรียน ใฝรู 4.30 0.79 มาก 4.15 0.73 มาก 4.10 0.76 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษา จัดใหมีการ

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียน

อยางตอเนื่อง 4.23 0.71 มาก 4.03 0.74 มาก 4.24 0.63 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครู

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว 4.35 0.63 มาก 4.12 0.76 มาก 4.28 0.63 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษา จัดใหมีการ

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียน

อยาง ตอเนื่อง 4.33 0.58 มาก 4.22 0.75 มาก 4.26 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 4.59 (ตอ) 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีความ

พยายามท่ีจะนําองคกรไปสูสากล 4.32 0.63 มาก 4.20 0.77 มาก 4.32 0.70 มาก 

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับ 

ปรุงวิธีการทํางานยืดหยุนไดตาม

สถานการณ 4.35 0.76 มาก 4.16 0.78 มาก 4.16 0.74 มาก 

10. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผล 

ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 4.29 0.73 มาก 4.16 0.67 มาก 4.28 0.67 มาก 

รวม 4.33 0.58 มาก 4.17 0.55 มาก 4.29 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.59 พบวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ= 4.33,S.D.=0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนหรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมายในการพัฒนา

สถานศึกษา (Χ=4.42,S.D=0.71) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความมุงม่ันและ มี

ความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ( Χ=4.38,S.D=0.73) และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 10 ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง ( Χ =4.29, 

S.D=0.73)  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ= 4.17,S.D.=0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความมุงม่ันและ มีความเพียร พยายามท่ีจะ

ขับเคลื่อน นโยบายไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ( Χ =4.26,S.D.=0.69) รองลงมาคือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถาน 

ศึกษาจัดใหมีการรวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนและชุมชน ( Χ =4.25, 

S.D=0.74) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมินผลตาม

สภาพจริง โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง (Χ=4.03,S.D=0.74) 
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ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ= 4.29,S.D.=0.50) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือ ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ใน

การพัฒนาสถานศึกษา (Χ=4.52,S.D=0.61) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความ

มุงม่ันและ มีความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ( Χ =4.43,S.D=0.68) 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสงเสริมความสัมพันธแบบ

กัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝเรียน ใฝรู (Χ =4.10,S.D=0.76) 
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ตารางท่ี 4.60 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีขนาด

ของโรงเรียนตางกัน 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน 

หรือ ปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย 

ในการพัฒนาสถานศึกษา 

ระหวางกลุม 4.34 2 2.17 4.49** .01 

ภายในกลุม 146.37 303 0.48   

รวม 150.72 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการรวม 

มือกับผูปกครอง วัด และชุมชน

เพ่ือพัฒนาผูเรียนและชุมชน 

ระหวางกลุม 2.25 2 1.12 2.21 .11 

ภายในกลุม 154.35 303 0.50   

รวม 156.60 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มี

ความมุงม่ัน และมีความเพียร 

พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบาย

ไปสูเปาหมาย ท่ีตั้งไว 

ระหวางกลุม 1.78 2 0.89 1.82 .16 

ภายในกลุม 147.80 303 0.48   

รวม 149.58 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ

ส ง เสริ มความสั มพั นธ แบบ

กัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝ

เรียน ใฝรู 

ระหวางกลุม 1.84 2 0.92 1.60 .20 

ภายในกลุม 147.65 303 0.57   

รวม 176.50 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ

วัดผลประเมิน ผลตามสภาพจริง 

โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียน

อยางตอเนื่อง 

ระหวางกลุม 3.18 2 1.59 3.24* .04 

ภายในกลุม 148.59 303 0.49   

รวม 151.78 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครู

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว 

ระหวางกลุม 2.77 2 1.38 .57* .05 

ภายในกลุม 145.20 303 .47   

รวม 147.98 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการ

ปฏิบัติงานท่ีไดมาประเมินรวม 

กันครูเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ระหวางกลุม .55 2 .27 .57 .56 

ภายในกลุม 144.53 303 .47   

รวม 145.08 305    
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ตารางท่ี 4.60 (ตอ) 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีความ

พยายามท่ีจะนําองคกรไปสูสากล 

ระหวางกลุม 1.13 2 .56 1.10 .33 

ภายในกลุม 155.35 303 .51   

รวม 156.48 305    

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับ 

ปรุงวิธีการทํางานยืดหยุนไดตาม

สถานการณ 

ระหวางกลุม 1.87 2 .94 1.60 .20 

ภายในกลุม 177.55 303 .58   

รวม 179.43 305    

10. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผล 

ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 

ระหวางกลุม 1.15 2 .57 1.22 .29 

ภายในกลุม 143.37 303 .47   

รวม 144.52 305    

 

รวม 

ระหวางกลุม 1.44 2 .72 2.43 .08 

ภายในกลุม 89.84 303 .29   

รวม 91.28 305    
  

*p ≤ .05, **p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.60 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 1 ผูบริหาร

สถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมินผลตาม

สภาพจริง โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง และขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครู

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เม่ือพบความแตกตาง  

ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดานท่ี 2 อัตถัญุตารู จักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 1 เปนรายคู 

โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.61  

สวนขอท่ี 5 และขอท่ี 6 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของ 

Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) ดังตารางท่ี 4.62-4.64 
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ตารางท่ี 4.61 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตารู จักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 1 จําแนกตามขนาด

ของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตารู จักผล  

รูจุดหมาย ขอท่ี 1 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

 4.25 4.52 

ขนาดเล็ก 4.42 - 0.16 0.10 

ขนาดกลาง 4.25 - - 0.26** 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.52 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.61 พบวา ดานท่ี 2 อัตถัญุตารู จักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 1 ผูบริหารสถาน 

ศึกษามีวิสัยทัศน หรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษาขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนํา

เชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียน ขนาดกลาง  
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ตารางท่ี 4.62 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 5 จําแนกตามขนาด

ของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล  

รูจุดหมาย ขอท่ี 5 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.23 4.03 4.24 

ขนาดเล็ก 4.23 - 0.20 0.01 

ขนาดกลาง 4.03 - - 0.21* 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.24 - - - 
 

จากตารางท่ี 4.62 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

 

ตารางท่ี 4.63 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตารู จักผล รูจุดหมาย ขอท่ี 6 จําแนกตามขนาด

ของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตารู จักผล 

รูจุดหมาย ขอท่ี 6 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.35 4.12 4.28 

ขนาดเล็ก 4.35 - 0.22* 0.06 

ขนาดกลาง 4.12 - - 0.16 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.28 - - - 
 

จากตารางท่ี 4.63 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยสูงกวา กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญ 

ุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําวิสัย 

ทัศน (visionary Leadership)

และสามารถกระจายวิสัยทัศนไป

ยังบุคคลตาง ๆ ได 4.23 0.77 มาก 4.21 0.70 มาก 4.28 0.59 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีจิต 

ใจโอบออมอารีและมีความเสีย 

สละ 4.22 0.72 มาก 4.18 0.65 มาก 4.26 0.73 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการสรางแรงจูงใจ 4.16 .76 มาก 4.17 0.65 มาก 4.18 0.69 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะ

ผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถาม

ทุกขสุข 4.22 0.72 มาก 4.21 0.73 มาก 4.30 0.70 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการ

เปลี่ยน แปลง 4.25 0.73 มาก 4.22 0.71 มาก 4.33 0.69 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุม

รอบคอบควบคุมอารมณในสถาน 

การณตาง ๆ ได 4.23 0.75 มาก 4.14 0.72 มาก 4.07 0.71 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตน

เปนแบบอย างท่ีดี แกครู และ

นักเรียน 4.26 0.77 มาก 4.17 0.75 มาก 4.33 0.69 มาก 

รวม 4.22 0.66 มาก 4.18 0.57 มาก 4.25 0.53 มาก 
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จากตารางท่ี 4.64 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ= 4.22,S.D.=0.66) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือขอท่ี7 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและนักเรียน ( Χ =4.26, 

S.D=0.77)รองลงมาคือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Χ =4.32,S.D=0.69) 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสรางแรงจูงใจ  

(Χ =4.23, S.D=0.71) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ= 4.18,S.D.=0.576) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Χ =4.22,S.D.=0.71) รองลงมา

คือ ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงาน ดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจ

ไตถามทุกขสุข ( Χ=4.21,S.D=0.70) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษามีความ

สุขุมรอบคอบควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ ได (Χ=4.14,S.D=0.72 ) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ=4.28,S.D.=0.59) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Χ=4.33,S.D=0.69) 

และขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและนักเรียน (Χ=4.33,S.D= 

0.69) รองลงมาคือ ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความเอ้ือเฟอ 

เผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุข ( Χ =4.30,S.D=0.70) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 6 ผูบริหาร

สถานศึกษา มีความสุขุมรอบคอบควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ ไดครู (Χ=4.07,S.D=0.71) 
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ตารางท่ี 4.65 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีขนาดของโรงเรียน 

ตางกัน 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา 

วิสัยทัศน (visionary Leader-

ship) และสามารถกระจายวิสัย 

ทัศนไปยังบุคคล ตาง ๆ ได 

ระหวางกลุม 0.25 2 0.12 .28 .75 

ภายในกลุม 139.84 303 0.46   

รวม 140.10 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีมี

จิตใจโอบออมอารีและมีความ 

เสียสละ 

ระหวางกลุม 0.36 2 0.18 .37 .68 

ภายในกลุม 147.96 303 0.48   

รวม 148.33 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการสราง แรงจูงใจ 

ระหวางกลุม 0.01 2 0.00 .01 .98 

ภายในกลุม 145.80 303 0.48   

รวม 145.82 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะ

ผูนําตอเพ่ือนรวมงาน ดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถาม

ทุกขสุข 

ระหวางกลุม 0.54 2 0.27 .52 .59 

ภายในกลุม 157.56 303 0.52   

รวม 158.10 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง 

ระหวางกลุม 0.77 2 0.38 .76 .46 

ภายในกลุม 153.25 303 0.50   

รวม 154.02 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สุขุมรอบคอบควบคุมอารมณใน

สถานการณตาง ๆ ได 

ระหวางกลุม 1.09 2 0.54 1.04 .35 

ภายในกลุม 159.14 303 0.52   

รวม 160.23 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและ

นักเรียน 

ระหวางกลุม 1.65 2 0.82 1.51 .22 

ภายในกลุม 165.47 303 0.54   

รวม 167.12 305    
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ตารางท่ี 4.65 (ตอ) 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

 

รวม 

ระหวางกลุม 0.23 2 0.12 .35 .70 

ภายในกลุม 103.63 303 0.34   

รวม 103.88 305    
  

จากตารางท่ี 4.65 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุ

ริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ พบวาไมแตกตาง

กัน ท้ังภาพรวมและรายขอ 
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ตารางท่ี 4.66 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญ 

ุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา  

รูจักประมาณ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ วาง 

แผนและกําหนดนโยบาย ในการ

บริหารงานไดเหมาะสม  4.23 0.71 มาก 4.27 0.73 มาก 4.37 0.67 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบ 

ประมาณได อยางคุมคา และเกิด

ประโยชนตอสถานศึกษา 4.16 0.74 มาก 4.13 0.71 มาก 4.26 0.63 มาก 

3. ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวในการ

บริหารงาน 4.29 0.73 มาก 4.27 0.66 มาก 4.41 0.68 มาก 

4. ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า รู จั ก

ประมาณ รูจักความพอดีในการ

บริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 4.28 0.63 มาก 4.13 0.67 มาก 4.32 0.63 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับ 

เปลี่ยนแผนการ ดําเนินงานตาม

สถานการณตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม 4.26 0.70 มาก 4.16 0.65 มาก 4.23 0.64 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบ

การเงินการบัญชีและพัสดุใหเปน

ระเบียบแบบแผน 4.28 0.71 มาก 4.13 0.68 มาก 4.23 0.68 มาก 

รวม 4.24 0.61 มาก 4.19 0.54 มาก 4.30 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.66 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ ผลปรากฏดังนี้ 
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ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ= 4.24,S.D.=0.61) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวในการบริหารงาน ( Χ=4.29, 

S.D=0.73) รองลงมาคือ ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษารูจักประมาณรูจักความพอดีในการบริหาร

โรงเรียนไดอยางเหมาะสม( Χ =4.28,S.D=0.63) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 2 ผูบริหารสถาน 

ศึกษาบริหารงบประมาณได อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา (Χ=4.16,S.D=0.74) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ= 4.19,S.D.=0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนและกําหนดนโยบายในการบริหารงานได

เหมาะสม ( Χ=4.27,S.D.=0.73) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปนแนวในการบริหารงาน ( Χ=4.27,S.D=0.66) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 6 ผูบริหารสถาน 

ศึกษาจัดวางระบบการเงินการบัญชีและพัสดุใหเปนระเบียบแบบแผน (Χ=4.13,S.D=0.68) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ ตาม

หลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ=4.30,S.D.=0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวในการบริหาร 

งาน (Χ =4.41,S.D=0.68) รองลงมาคือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนและกําหนด

นโยบายในการบริหารงานไดเหมาะสม ( Χ=4.37,S.D=0.67) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 6 

ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบการเงินการบัญชีและพัสดุใหเปนระเบียบแบบแผน ( Χ=4.23,S.D.= 

0.68) 
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ตารางท่ี 4.67 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ  โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีขนาด

ของโรงเรียนตางกัน 
 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา  

รูจักประมาณ 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ 

วางแผนและกําหนด นโยบายใน 

การบริหารงานไดเหมาะสม 

ระหวางกลุม 0.96 2 0.48 .97 .38 

ภายในกลุม 150.97 303 0.49   

รวม 151.93 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบ 

ประมาณได อยางคุมคาและเกิด

ประโยชนตอสถานศึกษา 

ระหวางกลุม 1.11 2 0.55 1.05 .35 

ภายในกลุม 160.63 303 0.53   

รวม 161.75 305    

3. ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวใน

การบริหารงาน 

ระหวางกลุม 1.35 2 0.67 1.44 .23 

ภายในกลุม 141.96 303 0.46   

รวม 143.32 305    

4. ผู บ ริ ห า ร สถ าน ศึ กษา รู จั ก

ประมาณ รูจักความพอดีในการ

บริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

ระหวางกลุม 0.95 2 0.47 1.12 .32 

ภายในกลุม 128.13 303 0.42   

รวม 129.08 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับ 

เปลี่ยนแผนการดําเนินงานตาม

สถานการณตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม 

ระหวางกลุม 0.57 2 0.28 .65 .51 

ภายในกลุม 132.04 303 0.43   

รวม 132.61 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวาง

ระบบการเงิน การบัญชี และ

พัสดุ ใหเปนระเบียบแบบแผน 

ระหวางกลุม 0.75 2 0.37 .79 .45 

ภายในกลุม 143.62 303 0.47   

รวม 144.38 305    

 

รวม 

ระหวางกลุม 0.75 2 0.37 1.19 .30 

ภายในกลุม 95.63 303 0.31   

รวม 96.39 305    
  

จากตารางท่ี 4.67 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตาม

หลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ 

พบวาไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.68 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญ 

ุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผู บ ริ ห ารสถาน ศึ กษาจั ด ทํ า 

นโยบายหรือโครงการ เหมาะสม

กับโอกาสและเวลา 4.28 0.70 มาก 4.14 0.75 มาก 4.28 0.60 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ จัด 

ลําดับความสําคัญของงานกอน

และหลังไดด ี 4.20 0.71 มาก 4.06 0.68 มาก 4.27 0.68 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนได  ทันตอเหตุ 

การณและเวลา 4.16 0.77 มาก 3.95 0.74 มาก 4.32 0.61 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวอยาง

ท่ีดีในการบริหารจัดการเวลาให

เกิดประโยชน กับสถานศึกษา

สูงสุด 4.32 0.69 มาก 4.14 0.69 มาก 4.33 .063 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการบริหารเวลาอยาง

มีประสิทธิภาพ 4.16 0.77 มาก 4.19 0.74 มาก 4.26 0.68 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติด 

ตามการทํางานทุกระยะเพ่ือให

งานสําเร็จเรียบรอย 4.71 0.48 มาก 4.12 0.75 มาก 4.25 0.65 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลา

ใหกับราชการ 4.72 0.51 มาก 4.16 0.76 มาก 4.38 0.67 มาก 

รวม 4.36 0.50 มาก 4.10 0.56 มาก 4.29 0.54 มาก 
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จากตารางท่ี 4.68 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.36,S.D.=0.50) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง 

สุด คือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ ( Χ =4.72, S.D.=0.51) รองลงมาคือ ขอท่ี 

6 ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอย ( Χ =4.71, 

S.D=0.48) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได

ทันตอเหตุการณและเวลา ( Χ=4.16,S.D=0.77) และขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถใน

การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ (Χ=4.16,S.D.=0.77) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ= 4.10,S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ  

( Χ=4.19,S.D.=0.74) รองลงมาคือ ขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ ( Χ =4.16, 

S.D=0.76) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได

ทันตอเหตุการณและเวลา (Χ=3.95,S.D=0.74) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =4.29,S.D.=0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ (Χ=4.38,S.D=0.67) 

รองลงมาคือ ขอท่ี 4ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวอยางท่ีดี ในการบริหารจัดการเวลาใหเกิดประโยชน

กับสถานศึกษาสูงสุด (Χ=4.33,S.D=0.63) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษา

เอาใจใสติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอย (Χ=4.25,S.D=0.65) 
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ตารางท่ี 4.69 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีขนาดของ

โรงเรียนตางกัน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผู บริ หารสถานศึกษาจั ดทํ า 

นโยบายหรือโครงการเหมาะสม

กับโอกาสและเวลา 

ระหวางกลุม 1.35 2 0.67 1.40 .24 

ภายในกลุม 145.53 303 0.48   

รวม 146.88 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัด 

ลําดับความสําคัญของงานกอน

และหลังไดด ี

ระหวางกลุม 2.83 2 1.41 2.95* .05 

ภายในกลุม 145.66 303 0.48   

รวม 148.50 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ี

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได ทันตอ

เหตุการณและเวลา 

ระหวางกลุม 7.84 2 3.92 7.77** .00 

ภายในกลุม 152.92 303 0.50   

รวม 160.77 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวอยาง 

ท่ีดีในการบริหารจัดการเวลาให

เกิดประโยชนกับสถานศึกษา

สูงสุด 

ระหวางกลุม 2.54 2 1.27 2.81 .06 

ภายในกลุม 137.08 303 0.45   

รวม 139.62 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการบริหารเวลาอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ระหวางกลุม 0.51 2 0.25 .48 .61 

ภายในกลุม 162.09 303 0.53   

รวม 162.61 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใส 

ติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือ 

ใหงานสําเร็จเรียบรอย 

ระหวางกลุม 15.98 2 7.99 18.02** .00 

ภายในกลุม 134.35 303 0.44   

รวม 150.34 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลา

ใหกับราชการ 

ระหวางกลุม 14.30 2 7.15 15.40** .00 

ภายในกลุม 140.70 303 0.46   

รวม 155.00 305    
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ตารางท่ี 4.69 (ตอ) 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

 

รวม 

ระหวางกลุม 3.60 2 1.80 6.08** .00 

ภายในกลุม 89.89 303 0.29   

รวม 93.50 305    
 

*p ≤ .05, **p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.69 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานกอนและหลังไดดี 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไขปญหา

ท่ีเกิดข้ึนได ทันตอเหตุการณและเวลา ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใส ติดตามการทํางานทุก

ระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอย ขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา เปนรายคู โดยวิธีการ ของเชฟเฟ 

(Scheffé) ดังตารางท่ี 4.70-4.74  
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ตารางท่ี 4.70 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ จําแนก

ตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.36 4.10 4.29 

ขนาดเล็ก 4.36 - 0.25** 0.60 

ขนาดกลาง 4.10 - -  0.18** 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.29 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.70 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครู

กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการ

ครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง สวนคูอ่ืน ๆ นอกนั้นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตารางท่ี 4.71 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 

ขอท่ี 2 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.20 4.06 4.27 

ขนาดเล็ก 4.20 - 0.14 0.06 

ขนาดกลาง 4.06 - - 0.21* 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.27 - - - 
 

*p ≤ .05 

จากตารางท่ี 4.71 พบวา กลุมโรงเรียนขนาดกลางกับ กลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุม กลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวา กลุมโรงเรียน 

ขนาดกลาง 
 

ตารางท่ี 4.72 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 

ขอท่ี 3 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.16 3.95 4.32 

ขนาดเล็ก 4.16 - 0.20 0.15 

ขนาดกลาง 3.95 - -  0.36** 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.32 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.72 พบวา ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง สวนคูอ่ืน ๆ นอกนั้นไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.73 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 6 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา  

ขอท่ี 6 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.71 4.12 4.25 

ขนาดเล็ก 4.71 -  0.59**  0.58** 

ขนาดกลาง 4.12 - - 0.13 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.25 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.73 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง ความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ  
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ตารางท่ี 4.74 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 7 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 

ขอท่ี 7 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.72 4.16 4.38 

ขนาดเล็ก 4.72 -  0.56**  0.34** 

ขนาดกลาง 4.16 - - 0.22 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.38 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.74 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ  
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ตารางท่ี 4.75 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญ 

ุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ี มี

มนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคน และ

ทุกองคกร 4.72 0.51 มาก 4.14 0.80 มาก 4.41 0.62 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักประ 

สานงานท่ีดีกับทุกองคกรและทุก

ภาคสวน 4.68 0.60 มาก 4.14 0.72 มาก 4.23 0.68 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญกับประโยชนสวนรวม มาก 

กวาประโยชน สวนตน 4.72 0.61 มาก 4.10 .61 มาก 4.36 0.61 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญในการพัฒนา คุณธรรม

และจริยธรรมของ เยาวชนและ

ประชาชน 4.67 0.53 มาก 4.21 0.53 มาก 4.26 0.65 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาส

ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวาง

แผนการจัดการศึกษาในสถาน 

ศึกษา 4.77 0.51 มาก 4.09 0.72 มาก 4.28 0.62 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนํา

ภูมิปญญาและแหลงเรียนรู ใน

ทองถ่ินมาใช 4.62 0.48 มาก 4.19 0.74 มาก 4.26 0.65 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน

การอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ิน 4.49 0.60 มาก 4.14 0.67 มาก 4.39 0.63 มาก 

รวม 4.66 0.38 มาก 4.14 0.56 มาก 4.31 0.47 มาก 
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จากตารางท่ี 4.75 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.66,S.D.=0.38) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการ 

ศึกษาในสถานศึกษา ( Χ =4.77S.D=0.51) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ

กับประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน ( Χ =4.72,S.D=0.61) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ

ขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ิน ( Χ =4.49,S.D=0.60) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.14,S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมของ

เยาวชนและประชาชน ( Χ =4.21,S.D.=0.72 ) รองลงมาคือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนํา

ภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถ่ินมาใช ( Χ =4.19,S.D=0.74) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 5 

ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

( Χ =4.09,S.D=0.72 ) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.31,S.D.=0.47) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคนและทุก

องคกร (Χ =4.41,S.D=0.62) รองลงมาคือ ขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรม 

ของทองถ่ิน ( Χ =4.39,S.D=0.63) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนนัก

ประสานงานท่ีดีกับทุกองคกรและทุกภาคสวน ( Χ =4.23,S.D=0.68) 
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ตารางท่ี 4.76 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีขนาดของ

โรงเรียนตางกัน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีมี

มนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคน และ

ทุกองคกร 

ระหวางกลุม 15.31 2 7.65 16.34** .00 

ภายในกลุม 141.95 303 0.46   

รวม 157.27 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนัก

ประสานงานท่ีดีกับทุกองคกร

และทุกภาคสวน 

ระหวางกลุม 13.74 2 6.83 14.68** .00 

ภายในกลุม 141.78 303 0.46   

รวม 155.52 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญกับประโยชนสวนรวม 

มากกวาประโยชนสวนตน 

ระหวางกลุม 17.78 2 8.89 19.22** .00 

ภายในกลุม 140.21 303 0.46   

รวม 158.00 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญในการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรมของเยาวชนและ

ประชาชน 

ระหวางกลุม 10.02 2 5.01 11.51** .00 

ภายในกลุม 131.97 303 0.43   

รวม 142.00 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาส

ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวาง

แผนการจัดการศึกษาในสถาน 

ศึกษา 

ระหวางกลุม 20.83 2 10.41 24.91** .00 

ภายในกลุม 126.67 303 0.41   

รวม 147.50 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนํา

ภูมิปญญาและแหลงเรียนรูใน

ทองถ่ินมาใช 

ระหวางกลุม 8.82 2 4.41 1.05** .00 

ภายในกลุม 133.05 303 0.43   

รวม 141.88 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน

การอนุ รั กษ วัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน 

ระหวางกลุม 6.48 2 3.24 7.74** .00 

ภายในกลุม 127.01 303 0.41   

รวม 133.50 305    
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ตารางท่ี 4.76 (ตอ) 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

 

รวม 

ระหวางกลุม 12.24 2 6.12 24.46** .00 

ภายในกลุม 75.86 303 0.25   

รวม 88.11 305    
  

จากตารางท่ี 4.76 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ พบวาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน เปนรายคู โดยวิธีการ ของเชฟเฟ 

(Scheffé) ดังตารางท่ี 4.77-4.82  

 

  



198 

 

ตารางท่ี 4.77 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.66 4.14 4.31 

ขนาดเล็ก 4.66 -  0.52** 0.33** 

ขนาดกลาง 4.14 - - 0.16** 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.31 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.77 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครู

กลุมโรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดใหญและใหญพิเศษ  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการ

ครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 4.78 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา 

ขอท่ี 1 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.72 4.14 4.41 

ขนาดเล็ก 4.72 -  0.58**  0.31** 

ขนาดกลาง 4.14 - - 0.26 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.41 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.78 พบวา ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครู กลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ  
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ตารางท่ี 4.79 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา 

ขอท่ี 2 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.68 4.14 4.23 

ขนาดเล็ก 4.68 - 0.53**  0.45** 

ขนาดกลาง 3.14 -  0.08 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.23 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.79 พบวา ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ  
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ตารางท่ี 4.80 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา 

ขอท่ี 3 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.72 4.10 4.36 

ขนาดเล็ก 4.72 - 0.62** 0.36** 

ขนาดกลาง 4.10 - - 0.26** 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.36 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.80 พบวา ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการ

ครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 4.81 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 4 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา  

ขอท่ี 4 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.67 4.21 4.26 

ขนาดเล็ก 4.67 - 0.52**  0.40** 

ขนาดกลาง 4.21 - - 0.04 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.26 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.81 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ สวนคูอ่ืน ๆ นอกนั้นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตารางท่ี 4.82 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 5 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา 

ขอท่ี 5 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.77 4.09 4.28 

ขนาดเล็ก 4.77 - 0.68** 0.48** 

ขนาดกลาง 4.09 - - 0.19 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.28 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.82 พบวา พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครู

กลุมโรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ  

 

  



204 

 

ตารางท่ี 4.83 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 6 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา 

ขอท่ี 6 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.62 4.19 4.26 

ขนาดเล็ก 4.62 - 0.43**  0.36** 

ขนาดกลาง 4.19 - - 0.07 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.26 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.83 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ  
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ตารางท่ี 4.84 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา ขอท่ี 7 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักเวลา  

ขอท่ี 7 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.49 4.14 4.39 

ขนาดเล็ก 4.39 -  0.35** 0.10 

ขนาดกลาง 4.14 - -  0.22** 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.39 - - - 
 

**p  ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.84 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการ

ครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง  
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ตารางท่ี 4.85 แสดงผลระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญ 

ุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ 

บรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคล ได

เหมาะสมกับงาน 4.43 0.60 มาก 4.19 0.72 มาก 4.30 0.65 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ให

โอกาสและสนับสนุนคนท่ีมีความ 

รูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ี

เหมาะสม 4.52 0.58 มาก 4.11 0.67 มาก 4.19 0.68 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติตอผู ใตบังคับบัญชาแตละ

บุคคลไดอยางถูกตอง 4.71 0.45 มาก 4.21 0.70 มาก 4.22 0.69 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูส ง 

เสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได มีโอกาสศึกษาเลาเรียน

เพ่ิมเติม 4.65 0.59 มาก 4.24 0.72 มาก 4.30 0.64 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญกับทรัพยากรมนุษย 4.67 0.56 มาก 4.41 2.76 มาก 4.30 0.72 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรดวย

ความยุติธรรม 4.67 0.50 มาก 4.14 0.73 มาก 4.31 0.72 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม 

ขวัญกําลังใจบุคลากร ท้ังในดาน

สวนตัวและการปฏิบัติงาน 4.74 0.47 มาก 4.21 0.77 มาก 4.23 0.74 มาก 

รวม 4.62 0.41 มาก 4.21 0.73 มาก 4.26 0.57 มาก 
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จากตารางท่ี 4.85 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถาน ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาด 

ของโรงเรียน ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ผลปรากฏดังนี้ 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.62,S.D.=0.41) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมขวัญกําลังใจบุคลากร ท้ังในดานสวนตัวและการปฏิบัต ิ

งาน ( Χ =4.74,S.D=0.47) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตอผู ใตบังคับ

บัญชาแตละบุคคลไดอยางถูกตอง ( Χ =4.71,S.D=0.45) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 1 ผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถบรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน ( Χ =4.43,S.D=0.60) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุริส

ธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.21,S.D.=0.73) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย ( Χ =4.41,S.D.= 0.76) 

รองลงมาคือ ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาได มีโอกาส

ศึกษาเลาเรียนเพ่ิมเติม ( Χ =4.24,S.D=0.72) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 2 ผูบริหารสถาน 

ศึกษาเปนผูใหโอกาสและสนับสนุนคนท่ีมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม ( Χ =4.11, 

S.D=0.67) 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปุริสธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.26,S.D.=0.57) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยความ

ยุติธรรม ( Χ =4.31,S.D=0.72) รองลงมาคือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับทรัพยากร

มนุษย ( Χ =4.30,S.D=0.72) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหโอกาส

และสนับสนุนคนท่ีมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม ( Χ =4.19,S.D=0.68) 
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ตารางท่ี 4.86 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีขนาดของ

โรงเรียนตางกัน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา  

รูจักบุคคล 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

บรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคล 

ไดเหมาะสมกับงาน 

ระหวางกลุม 2.69 2 1.34 2.96* .05 

ภายในกลุม 137.57 303 0.45   

รวม 140.26 305    

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ให

โอกาสและสนับสนุนคนท่ี มี 

ความรูความสามารถใหดํารง

ตําแหนงท่ีเหมาะสม 

ระหวางกลุม 7.83 2 3.91 9.08** .00 

ภายในกลุม 130.68 303 0.43   

รวม 138.52 305    

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาแตละ

บุคคลไดอยางถูกตอง 

ระหวางกลุม 13.32 2 6.66 15.56** .00 

ภายในกลุม 129.64 303 0.42   

รวม 142.97 305    

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสง 

เสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได มีโอกาสศึกษาเลาเรียน

เพ่ิมเติม 

ระหวางกลุม 8.18 2 4.09 9.27** .00 

ภายในกลุม 133.69 303 0.44   

รวม 141.88 305    

5. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญกับทรัพยากรมนุษย 

ระหวางกลุม 5.85 2 2.92 0.85 .42 

ภายในกลุม 1037.06 303 3.42   

รวม 1042.91 305    

6. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรดวย

ความยุติธรรม 

ระหวางกลุม 12.26 2 6.13 13.05** .00 

ภายในกลุม 142.34 303 0.47   

รวม 154.61 305    

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม

ขวัญกําลังใจบุคลากร ท้ังในดาน

สวนตัวและการปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 14.44 2 7.22 14.40** .00 

ภายในกลุม 151.88 303 0.50   

รวม 166.33 305    
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ตารางท่ี 4.86 (ตอ) 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา  

รูจักบุคคล 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

P – 

value 

 

รวม 

ระหวางกลุม 8.24 2 4.12 10.79** .00 

ภายในกลุม 115.66 303 0.38   

รวม 123.90 305    
  

*p ≤ .05, **p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.86 พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ี 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนขอท่ี 2,3,4,6และ 7 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวม ขอท่ี 2,3,4,6

และ 7 เปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffeé) สวนขอท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกตาง ของ

คาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) ดังตารางท่ี 4.87 -

4.93  
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ตารางท่ี 4.87 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ จําแนก

ตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.43 4.19 4.30 

ขนาดเล็ก 4.43 - 0.41** 0.36** 

ขนาดกลาง 4.19 - - 0.04 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.30 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.87 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ สวนคูอ่ืน ๆ นอกนั้นไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.88 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 1 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ขอท่ี 1 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.43 4.19 4.30 

ขนาดเล็ก 4.43 - 0.24* 0.13 

ขนาดกลาง 4.19 - - 0.10 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.30 - - - 
 

*p ≤ .05 

จากตารางท่ี 4.88 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 4.89 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 2 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ขอท่ี 2 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.52 4.11 4.19 

ขนาดเล็ก 4.52 - 0.41** 0.33** 

ขนาดกลาง 3.11 -  0.07 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.19 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.89 พบวา ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ สวนคูอ่ืน ๆ นอกนั้นไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.90 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 3 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ขอท่ี 3 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.71 4.21 4.22 

ขนาดเล็ก 4.71 - 0.50** 0.49** 

ขนาดกลาง 4.21 - - 0.01 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.22 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.90 พบวา ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครู

กลุมโรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการกลุมครูโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดใหญและใหญพิเศษ  
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ตารางท่ี 4.91 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 4 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ขอท่ี 4 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.65 4.24 4.30 

ขนาดเล็ก 4.65 - 0.41** 0.35** 

ขนาดกลาง 4.24 - - .05 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.30 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.91 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ สวนคูอ่ืน ๆ นอกนั้นไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.92 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 6 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ขอท่ี 6 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.67 4.14 4.31 

ขนาดเล็ก 4.67 - 0.54** 0.36** 

ขนาดกลาง 4.14 - - 0.16 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.31 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.92 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ  
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ตารางท่ี 4.93 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขอท่ี 7 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

ขอท่ี 7 
Χ  

ขนาดเล็ก 

(N=131) 

ขนาดกลาง 

(N=101) 

ขนาดใหญและ 

ใหญพิเศษ 

(N=74) 

4.74 4.21 4.23 

ขนาดเล็ก 4.62 - 0.52** 0.51** 

ขนาดกลาง 4.19 - - 0.01 

ขนาดใหญและใหญพิเศษ 4.26 - - - 
 

**p ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.93 พบวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง  

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ  
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4.4.5 จําแนกตามจังหวัด 

 

ตารางท่ี 4.94 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย

ภาพรวมและรายดาน ท่ีมีจังหวัดตางกัน 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม 
เลย หนองบัวลําภู 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง 4.18 0.57 4.25 0.57 1.04 0.29 

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 4.20 0.49 4.31  0.60 1.53 0.12 

3. อัตตัญุตา รูจักตน 4.23 0.56 4.20 0.60 0.42 0.67 

4. มัตตัญุตา รูจักประมาณ 4.26 0.54 4.22 0.58 0.61 0.53 

5. กาลัญุตา รูจักเวลา 4.24 0.51 4.22 0.60 0.29 0.76 

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน 4.35 0.53 4.27 0.53 1.25 0.21 

7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 4.31 0.56 4.34 0.73 0.35 0.72 

รวม 4.25 0.43 4.26 0.53 0.76 0.93 
 

จากตารางท่ี 4.94 พบวา แสดงใหเห็นวา ผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 จําแนกตามจังหวัด โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.95 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรู หลักความจริง โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีจังหวัด 

ตางกัน 
 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรู หลักความจริง 
เลย หนองบัวลําภู 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีเขาใจเก่ียวกับ

หลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.27 0.74 4.35 0.66 0.87 0.38 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึดหลักการและ

บริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนข้ันเปน

ตอน  

4.27 0.66 4.28 0.68 0.09 0.92 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวางแผนและจัดทํา

นโยบายสอดคลองกับการบริหารงานของสถาน 

ศึกษา  

4.18 0.74 4.29 0.72 1.31 0.18 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือน

รวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไต

ถามทุกขสุข 

4.16 0.72 4.32 0.66 1.98* 0.04 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักกัลยาณมิตรเปน

แบบอยางท่ีดีของครูและนักเรียน 

4.18 0.76 4.28 0.70 1.06 0.28 

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นตลอด 

จนขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครู 

4.13 0.72 4.16 0.81 0.32 0.78 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาใน

โรงเรียนโดยระดมความคิดเห็นจากคร ู

4.07 0.75 4.14 0.73 0.80 0.42 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประประชุมปรึกษา 

หารือในการบริหารโรงเรียนกับครูและบุคลากร 

เปนประจํา 

4.25 0.78 4.24 0.78 0.01 0.98 

รวม 4.18 0.57 4.25 0.57 1.04 0.29 
 

*p ≤ .05 
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จากตารางท่ี 4.95 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามจังหวัด ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยความเอ้ือ 

เฟอเผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุข แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยจังหวัดหนองบัวลําภู 

มีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรม ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สูงกวาจังหวัดเลย 
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ตารางท่ี 4.96 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีจังหวัดตางกัน 
 

ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 
เลย หนองบัวลําภู 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือปรัชญา 

พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4.33 0.71 4.47 0.69 1.75 0.08 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการรวมมือกับผู 

ปกครอง วัด และชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนและ

ชุมชน 

4.22 .70 4.31 0.74 1.16 0.24 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มีความมุงม่ัน และมี

ความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไป 

สูเปาหมาย ท่ีตั้งไว 

4.26 0.71 4.48 0.66 2.77** 0.00 

4. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสงเสริมความ 

สัมพันธแบบกัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝ

เรียน ใฝรู 

4.11 0.73 4.25 0.79 1.63 0.10 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมิน 

ผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนา

นักเรียนอยางตอเนื่อง 

4.13 0.65 4.18 0.77 0.55 0.57 

6. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครูปฏิบัติงานให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว 

4.18 0.63 4.30 0.77 1.44 0.14 

7. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการปฏิบัติงานท่ีได 

มาประเมินรวมกันครูเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4.21 0.65 4.33 0.73 1.45 0.14 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามท่ีจะนํา

องคกรไปสูสากล 

4.26 0.69 4.28 0.74 0.25 0.93 

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงวิธีการ

ทํางานยืดหยุนไดตามสถานการณ 

4.16 0.73 4.26 0.80 1.08 0.28 

10. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผลประโยชนของ

สวนรวมเปนท่ีตั้ง 

4.23 0.69 4.23 0.68 0.07 0.93 

รวม 4.20 0.49 4.31 0.60 1.53 0.12 
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**p  ≤ .01 

จากตารางท่ี 4.96 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม 

หลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามจังหวัด ดานท่ี 2 อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มีความมุงม่ัน และมีความเพียร 

พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 โดย

จังหวัดหนองบัวลําภู มีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ใน

โรงเรียน สูงกวาจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



222 

 

ตารางท่ี 4.97 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีจังหวัดตางกัน 
 

ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน 
เลย หนองบัวลําภู 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําวิสัยทัศน (visio-

nary Leadership) และสามารถกระจายวิสัย 

ทัศนไปยังบุคคลตาง ๆ ได 4.29 0.66 4.17 0.69 1.49 0.13 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีจิตใจโอบออม

อารีและมีความเสียสละ 4.23 0.71 4.20 0.67 0.30 0.76 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

สรางแรงจูงใจ 4.17 0.70 4.18 0.67 0.16 0.86 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือน

รวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไต

ถามทุกขสุข 4.27 0.71 4.20 0.72 0.92 0.35 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 4.26 0.71 4.28 0.71 0.32 0.74 

6. ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบคอบควบ 

คุมอารมณ ในสถานการณตาง ๆ ได 4.12 0.73 4.17 0.71 0.57 0.56 

7. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบ 

อยางท่ีดีแกครูและนักเรียน 4.28 0.72 4.20 0.75 0.86 0.38 

รวม 4.23 0.56 4.20 0.56 0.42 0.67 
 

จากตารางท่ี 4.97 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตามหลักสัปุ

ริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามจังหวัด ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขอ ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.98 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีจังหวัดตางกัน 
 

ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ 
เลย หนองบัวลําภู 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนและ

กําหนดนโยบายใน การบริหารงานไดเหมาะสม 4.32 0.70 4.27 0.70 0.61 0.53 

2. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณได 

อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา 4.22 0.73 4.13 0.71 0.99 0.32 

3. ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปนแนวในการบริหารงาน 4.36 0.67 4.28 0.69 1.10 0.27 

4. ผูบริหารสถานศึกษารูจักประมาณ รูจักความ

พอดีในการบริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 4.28 0.62 4.23 0.68 0.74 0.45 

5. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินงานตามสถานการณตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม 4.20 0.67 4.22 0.64 0.25 0.80 

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบการเงิน การ

บัญชี และพัสด ุใหเปนระเบียบแบบแผน 4.18 0.70 4.20 0.66 0.22 0.82 

รวม 4.26 0.54 4.22 0.58 0.61 0.53 
 

จากตารางท่ี 4.98 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ ตาม

หลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 จําแนกตามจังหวัด ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ โดยภาพรวมและรายขอ ไมแตกตาง

กัน 
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ตารางท่ี 4.99 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีจังหวัดตางกัน 
 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา 
เลย หนองบัวลําภู 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทํานโยบายหรือโครง 

การเหมาะสมกับโอกาสและเวลา 4.31 0.65 4.10 0.73 2.56 0.11 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดลําดับความ 

สําคัญของงานกอนและหลังไดดี 4.14 0.72 4.20 0.65 0.80 0.42 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไขปญหาท่ีเกิด 

ข้ึนได ทันตอเหตุการณและเวลา 4.20 0.67 4.03 0.78 2.02* 0.04 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวอยางท่ีดีในการ

บริหารจัดการเวลาใหเกิดประโยชนกับสถาน 

ศึกษาสูงสุด 4.24 0.67 4.27 0.68 0.35 0.72 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 4.18 0.72 4.25 0.73 0.86 0.38 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติดตามการทํางาน 

ทุกระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอย 4.28 0.68 4.32 0.73 0.46 0.64 

7. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ 4.35 0.68 4.39 0.75 0.40 0.68 

รวม 4.24 0.51 4.22 0.60 0.29 0.76 
 

*p ≤ .05 

จากตารางท่ี 4.99 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปุ

ริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามจังหวัด ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา พบวา ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไขปญหา 

ท่ีเกิดข้ึนได ทันตอเหตุการณและเวลาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยจังหวัดหนองบัวลําภู 

มีระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สูงกวาจังหวัดเลย 
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ตารางท่ี 4.100 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีจังหวัดตางกัน 
 

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน 
เลย หนองบัวลําภู 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ี

ดีกับทุกคนและทุกองคกร 4.40 0.68 4.33 0.76 0.79 0.43 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักประสานงานท่ีดี

กับทุกองคกรและทุกภาคสวน 4.35 0.66 4.22 0.77 1.48 0.13 

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับประโยชน 

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 4.39 0.67 4.25 0.77 1.63 0.10 

4. ผูบริหารสถานศึกษาใหความ สําคัญในการ

พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของเยาวชน 

และประชาชน 4.32 0.69 4.35 0.66 0.45 0.65 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา 4.32 0.70 4.29 0.69 0.45 0.68 

6. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญาและ

แหลงเรียนรูในทองถ่ินมาใช 4.35 0.71 4.27 0.63 1.01 0.31 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการอนุรักษ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน 4.37 0.62 4.23 0.70 1.83 0.06 

รวม 4.35 0.53 4.27 0.53 1.25 0.21 
 

จากตารางท่ี 4.100 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามจังหวัด ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขอ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.101 แสดงผลเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล โดยภาพรวมและรายขอ ท่ีมีจังหวัดตางกัน 
 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 
เลย หนองบัวลําภู 

t 
p-

values Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบรรจุแตงตั้งหรือ

จัดวางบุคคล ไดเหมาะสมกับงาน 4.29 0.69 4.28 0.66 0.18 0.85 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหโอกาส และสนับ 

สนุนคนท่ี มีความรู ความสามารถใหดํ ารง

ตําแหนงท่ีเหมาะสม 4.27 0.64 4.17 0.71 1.28 0.19 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตอผู ใต

บังคับบัญชาแตละบุคคลไดอยางถูกตอง 4.30 0.68 4.36 0.68 0.83 0.40 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได มีโอกาสศึกษาเลา

เรียนเพ่ิมเติม 4.34 0.66 4.38 0.71 0.54 0.59 

5. ผู บริ หารสถานศึกษาให ความสํ า คัญกับ

ทรัพยากรมนุษย 4.33 0.69 4.57 2.75 1.10 0.26 

6. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรดวยความยุติธรรม 4.35 0.69 4.28 0.73 0.76 0.44 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม ขวัญ กําลังใจ

บุคลากร ท้ังในดานสวนตัว และการปฏิบัติงาน 4.33 0.70 4.35 0.78 0.19 0.84 

รวม 4.33 0.56 4.34 0.73 0.35 0.72 
 

จากตารางท่ี 4.101 แสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จําแนกตามจังหวัด ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคลโดยภาพรวมและรายขอ ไมแตกตางกัน 

 

 

 



    

 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต19 โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 

1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต19 และ 2)เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต19 โดยจําแนกตาม เพศ ตําแหนง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ขนาดของโรงเรียน และจังหวัด 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 จํานวน 2,052 คนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนขาราชการครู สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในปการศึกษา2559 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample 

size) โดยใชตารางสําเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan, 1979 อางถึงในพิชิต ฤทธิ์ จรูญ, 2544 : 

119) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 306 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการมีภาวะผูนําเชิง

พุทธตามหลักสัปปุริสธรรม7ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต19 ตามหลักสัปปุริสธรรม แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 52 

ขอ มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ .95 

สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือไดแกการหาคาความเท่ียงตรงการหาคาเชื่อม่ันสถิติ

พ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกการแจกแจงความถ่ีคารอยละคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติท่ีใชวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ตามหลักสัปปุริสธรรม จําแนกตาม เพศ 

ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ขนาดของโรงเรียน และจังหวัด โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) และ 

(F-test)หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทําการทดสอบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยเปนรายคู (Multiple comparison) ดวยวิธีของ Scheffe หรือ วิธีการของ Fisher’s Least-

Significant Difference (LSD) ผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต19 สรุปผลได ดังนี้ 

5.1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 306 คน เพศชาย 89 คน คิดเปน รอยละ 29.1 เพศหญิง 217 

คน คิดเปนรอยละ 70.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 199 คน คิดเปนรอยละ 65.0 ปริญญาโทและสูง

กวา 107 คน คิดเปนรอยละ 35.0 ไมมีวิทยฐานะ 131 คน คิดเปนรอยละ 42.8 ชํานาญการ 101 คน 

คิดเปนรอยละ 33.0 ชํานาญการพิเศษและสูงกวา 74 คน คิดเปนรอยละ 24.2 โรงเรียนขนาดเล็ก  

69 คน คิดเปนรอยละ 22.5 โรงเรียนขนาดกลาง 126 คน คิดเปนรอยละ 41.2 โรงเรียนขนาดใหญและ

ใหญพิเศษ 111 คน คิดเปนรอยละ 36.3 จังหวัดเลย 179 คน คิดเปนรอยละ 58.5 จังหวัดหนองบัวลําภู 

127 คน คิดเปนรอยละ 41.5  

5.1.2 ระดับความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีตอภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัปปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด คือ ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน รองลงมา คือ ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ดานท่ี 2 

อัตถัญุตารูจักผล รูจุดหมาย ดานท่ี 4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา และ

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรูหลักความจริง ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานท่ี 3 

ดานอัตตัญุตา รูจักตน 

เม่ือพิจารณารายดาน สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ดานธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ธัมมัญุตารูหลักการรูหลักความจริงโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี1

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษารองลงมาคือขอท่ี 2 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึดหลักการและบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาในโรงเรียนโดยระดมความคิดเห็น

จากครู 

2. ดานอัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 2 อัตถัญุตารูจักผลรูจุดหมายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคารวมสูงสุดคือขอท่ี1ผูบริหารสถานศึกษามี

วิสัยทัศน หรือปรัชญา พันธกิจ เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา รองลงมาคือขอท่ี 3ผูบริหาร 

สถานศึกษาเปนผู มีความมุงม่ัน และมีความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปาหมายท่ีตั้ง 

ไว ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 

3. ดานอัตตัญุตา รูจักตน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิง

พุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 3 อัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคารวมสูงสุดคือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยน 

แปลง รองลงมาคือขอท่ี 7 ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและนักเรียน ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบคอบควบคุมอารมณในสถานการณ 

ตาง ๆ ได 

4. ดานมัตตัญุตารูจักประมาณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะ

ผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานท่ี 4 มัตตัญุตารูจักประมาณโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคารวมสูงสุดคือขอท่ี 3 ผูบริหารยึดหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวในการบริหารงาน รองลงมาคือขอท่ี1ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผน

และกําหนดนโยบายในการบริหารงานไดเหมาะสม ขอท่ีมีคารวมต่ําสุดคือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษา

บริหารงบประมาณไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา 

5. ดานกาลัญุตา รูจักเวลา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนํา

เชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 5 กาลัญุตารูจักเวลาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี7ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับ

ราชการ รองลงมาคือขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือใหงาน

สําเร็จเรียบรอย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได

ทันตอเหตุการณและเวลา 

6. ดานปริสัญุตารูจักชุมชน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนํา

เชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 6 ปริสัญุตารูจักชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคารวมสูงสุดคือขอท่ี1ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษย
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สัมพันธท่ีดีกับทุกคนและทุกองคกร รองลงมาคือขอท่ี 3ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับ

ประโยชนสวนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี2ผูบริหารสถานศึกษา

เปนนักประสานงานท่ีดีกับทุกองคกรและทุกภาคสวน 

7. ดานปุคคลัญุตา รูจักบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะ

ผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาใหความ 

สําคัญกับทรัพยากรมนุษย รองลงมาคือขอท่ี 4 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนเพ่ิมเติม ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษา

เปนผูใหโอกาสและสนับสนุนคนท่ีมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม 

5.1.3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยจําแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ขนาดของโรงเรียน และจังหวัด นําไปสูการตอบสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดดังนี ้

1. ขาราชการครูท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ และจังหวัดตางกันมีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแตกตางกัน เม่ือพิจารณา

การวิเคราะห พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

2. ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดของโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแตกตางกัน เม่ือพิจารณา

การวิเคราะห พบวา ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการรู หลักความจริง มีความแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญท่ีระดับ.05 ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ดานท่ี 7 ปุคคลัญุ

ตา รูจักบุคคล มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.01 และในภาพรวม พบวาขาราชการครูท่ี

ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดของโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.01 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว จึงเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) หรือ

วิธีการของ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) 
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พบวา ระดับผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครู

กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ดานท่ี 1 ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ตามความคิดเห็นของขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง 

ดานท่ี 5 กาลัญุตา รูจักเวลา ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการกลุมครู

โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการ

ครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลางกับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงกวา

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง  

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครู

กลุมโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง กับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษมีคาเฉลี่ยสูงกวา

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก กับขาราชการกลุม

ครูโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวา

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดใหญและใหญ

พิเศษ มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยขาราชการครูกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครูกลุม

โรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ สวนคูอ่ืน ๆ นอกนั้นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.01  

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ครั้งนี้ ผูวิจัยเสนอการอภิปรายเฉพาะประเด็น

สําคัญ ดังนี้ 

5.2.1 ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปน

เชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด วิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ และเปาหมายเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษา สรางความรวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียน เปนผู มีความ

มุงม่ัน และมีความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปาหมาย ท่ีตั้งไว จัดใหมีการสงเสริม

ความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝเรียน ใฝรู มีการปรับปรุงวิธีการทํางานยืดหยุนได

ตามสถานการณ ยึดเอาผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง สอดคลองกับแนวคิดของ มหาเถรสมาคม 

ท่ีกลาวไววาในปจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองคกรมีความจําเปนตองใชศาสตรในการ

บริหารงาน อยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมท่ี

แสวงหากําไร และมีการแขงขัน เพ่ือใหเหนือกวาคูแขง ท้ังในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองคกร ให

บรรลุผลตามเปาหมายขององคกร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหมเขามาเปนกลยุทธหรือหลักการในการ

บริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกําลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนา

มาผสมผสานและประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือวา การท่ีจะใชหลักการ วิธีการ 

หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซ่ึงพัฒนาการการบริหารจัดการมาไมเกิน 100 ป นั้นยัง

เปนหลักการท่ียังยึดกับวัตถุ รวมท้ังมีผูแพผูชนะ เปนการบริหารจัดการท่ีมุงหวังกําไรและการแขงขัน 

และสอดคลองกับ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ท่ีมองวาการบริหารเปนการทํางานให

สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ในทางพระพุทธศาสนาคําวา “บริหาร” ตรงกับภาษาบาลีวา “ปริหร” เปนคํา
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แสดงความหมายถึง ลักษณะของการปกครองวาเปนการนําสังคมหรือหมูคณะใหดําเนินไปโดย

สมบูรณ นําหมูคณะใหพัฒนาไปพรอมกัน “ปริหร” อาจบงถึงความหมายท่ีวา การแบงงาน การ

กระจายอํานาจหรือการท่ีสมาชิกในสังคมมีสวนรวมในการปกครองหมูคณะก็ได ในพระไตรปฎกมักจะ

ใชคําวา “ปริหร” กับกลุมสังคม เชน “อหํภิกฺขุสงฺฆํ ปริหริสฺสามิ” เราจักจักปกครองภิกษุสงฆ เปนตน 

ในขณะท่ี “พุทธ” ตามภาษาบาลี แปลวา “ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน” หมายถึงบุคคลผูตรัสรู อริยสัจ 4 

อยางถองแท กลาวคือ ผูรู ไดแกรูในสิ่งท่ีควรรู ไมจําเปนตองรูท้ังหมด ผูตื่นไดแก ตื่นจากการหลับ ท้ัง

ทางโลกและทางธรรม ผูเบิกบาน ไดแก มีความเมตตา กรุณา ไมมีอคติ ยึดธรรมเปนหลัก ไมเห็นแกตัว 

จากหลักการเชิงพุทธ คือ ทุกปญหาท่ีพบ จะไมทุกขไมทอแท ไมผิดหวังตอความผิดพลาด มีขอผิด 

พลาดก็นํามาแกไขโดยไมมีทุกข ซ่ึงการบริหารเชิงพุทธนั้นตองนําหลักธรรมหลาย ๆ มาประยุกตใช 

รวมท้ังสอดคลองกับ พระเทพดิลก ท่ีกลาววา หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา คือ การเพียร

พยายามขัดเกลาจิตตน ดวยการเพ่ิมปญญา วิชชา อันเปนตัวความรูใหสามารถบริหารตนไดมาก

พอสมควร ท่ีจะเขาไปมีสวนในการบริหารคนอ่ืนจากคนหนึ่งไปถึงหลาย ๆ คน จนถึงบริหารองคการ

ตาง ๆ ท่ีถามองในแงของความจริงแลว การบริหารทุกอยางตองเริ่มท่ีการบริหารตนมากอนท้ังนั้น 

การบริหารองคการตลอดถึงประเทศชาติ การทํางานประสานงาน รวมแรงรวมใจกันในการทําหนาท่ี

ปองกัน บําบัด บํารุงรักษาองคการของคนท่ีศึกษา ฝกหรืออบรมตนมาดีแลวนั่นเอง การบริหารองค 

การจึงเปนผลสืบเนื่องมาจากคนเปนจํานวนมากท่ีฝกปรือกันมาในดานตาง ๆ จนเกิดความรู ความคิด 

ความสามารถ คุณธรรมเหมาะสมท่ีจะทํางานในฐานะนั้น ๆ  

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ อรนุช โขพิมพ ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนํา

ของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม7ของผูบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาภาณุวัฒน แสนคํา ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการวิจัยพบวาสภาพ

การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัด

ลําปาง 7 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พระเฉลิมพงศ จรณสมฺปนฺ

โน (แกวกัณหา) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม7

อําเภอแมวงกจังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวม มีความเห็นอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาคม เพชรวชิรปฺโญ (เรืองผา) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง

“การนําหลักสัปปุริสธรรม7 มาประยุกตใชในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาเฉพาะองค 

การบริหารสวนตําบลในอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบวามีการประยุกตใชหลัก 

สัปปุริสธรรมในการบริหารราชการสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล ท้ัง 7 ดาน โดยรวมอยู
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ในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาสุวิทย ปญญาดิษฐ ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการ

บริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 พบวา การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ภวพร วรรณไชย และคณะ ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธของ

ผูบริหารกับความผูกพันของครูผูสอน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 1” ผลการวิจัยพบวา ครูในสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูใน

ระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาศุภโชค มณิโชติ (มณีโชติ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ภาวะผูนําตาม หลักสัปปุริสธรรม 7 ของเจาอาวาสในอําเภอตากฟาจังหวัดนครสวรรค”ผลการวิจัย

พบวา พระภิกษุมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําตาม หลักสัปปุริสธรรม 7ของเจาอาวาส ในอําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด  

สําหรับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปนรายดานซ่ึงพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือ

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ซ่ึงผูวิจัยขออภิปรายผลเฉพาะดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และ

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังนี้  

1. ดานปริสัญุตา รูจักชุมชน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูง

กวาทุกดาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคน และทุกองคกรเปน

นักประสานงานท่ีดีกับทุกองคกรและทุกภาคสวนใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวม มากกวา

ประโยชนสวนตนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน และประชาชนเปดโอกาสใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาในสถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญาและแหลงเรียนรูใน

ทองถ่ินมาใชสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ิน สอดคลองกับ สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ 

สุวัฑฒโน) ท่ีตรัสวาการรูจักชุมชนคือรูจักภาวะและฐานะนิสัยใจคอบุคคลนั้น ๆ ใหถูกตองเพ่ือวาจะ

ไดปฏิบัติตนท่ีเก่ียวของดวยใหเหมาะใหควรแกประชุมชนนั้น ซ่ึงสอดคลองกับ พระธรรมปฎก (ป.อ. 

ปยุตโต) ท่ีกลาววาการรูจักชุมชนคือการรูจักถ่ินรูจักชุมนุมรูจักการอันควรประพฤติปฏิบัติในท่ีชุมนุม

ชุมชนนี้เม่ือเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางนี้ชุมชนนี้เม่ือเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางนี้ควรตอง 

พูดอยางนี้ชุมชนมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมประเพณีมีความตองการอยางนี้ควรเก่ียวของควรตอง

สงเคราะหควรบําเพ็ญประโยชน 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ อรนุชโข พิมพ ไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนํา

ของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม7ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด

ขอนแกน ในรายดานอยูในระดับมาก และมากทุกดาน พบวาดานท่ีมากท่ีสุดคือ ดานปริสัญุตา 
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ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนและประชาชนและยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาภาณุวัฒน แสนคํา ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักสัปปุริส

ธรรม 7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา

สภาพการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

จังหวัดลําปาง ดานปริสัญุตา ความเปนผูรูจักชุมชนและสังคม อยูในระดับมาก แตผลการวิจัยครั้งนี้

ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระมหาคม เพชรวชิรปฺโญ (เรืองผา) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง “การนํา

หลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาเฉพาะองคการ

บริหารสวนตําบลในอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัยพบวามีการประยุกตใชหลักสัปปุริส

ธรรมในการบริหารราชการสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล ท้ัง 7 ดาน ปุคคลัญุตา รูจัก

บุคคล มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

2. ดานอัตตัญุตา รูจักตน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก แตเม่ือเรียงตามลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานอัตตัญุตา รูจักตน มีคาเฉลี่ยต่ํากวาทุกดาน ท้ังนี้อาจเปน

เพราะผูบริหารสถานศึกษาตองเพ่ิมการเปนผูนําวิสัยทัศนและสามารถกระจายวิสัยทัศนไปยังบุคคล

ตาง ๆ ไดแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวยมีความ สามารถในการสรางแรงจูงใจเปนผูท่ีมีจิตใจ

โอบออมอารีและมีความเสียสละเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุขเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

ความสุขุมรอบคอบควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ ไดประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและ

นักเรียนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) ท่ีตรัสวาการรูจักตนเอง

คือการรูจักตนเปนสิ่งจําเปนมากเม่ือรูวาตนเองเปนใครมีภาวะและฐานะอยางไรจะไดตองปฏิบัติตนให

เหมาะสมกับภาวะและฐานะของตนเพ่ือรักษาความมีคุณคาของตัวเองไวได และสอดคลองกับแนวคิด

ของ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดีสุรเตโช) ท่ีกลาววาการรูจักตนเองคือความรูจักประมาณตนในเรื่อง

ตาง ๆ ท้ังฐานะความเปนอยูหนาท่ีการงานรวมไปถึงความคิดจิตใจเม่ือรูวาตนมีกําลังมีความคิด

อยางไรมีอุปนิสัยอยางไรชอบหรือไมชอบเปนเหตุใหเปนคนวางตัวดีมีมารยาทออนนอมถอมตนรูจัก

ประมาณตนทําอะไรพอควรแกกําลัง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ท่ี

กลาววาการจักตนเองคือการรูจักตนเองโดยฐานะกําลังความรูความถนัดความสามารถและคุณธรรม

วามีเทาไรอยางไรแลวประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมและดําเนินการตาง ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคท่ีตั้งไวตลอดจนแกไขพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนไป 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พระเฉลิมพงศ จรณสมฺปนฺโน (แกวกัณหา) ท่ี

ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อําเภอแมวงกจังหวัด

นครสวรรค” ผลการวิจัยพบวารายดานอยูในระดับมาก และดานดานอัตตัญุตา รูจักตน พบวาดานท่ี

มาก แตผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระมหาคม เพชรวชิรปฺโญ (เรืองผา) ท่ี

ศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน : กรณี 
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ศึกษาเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัยพบวามีการ

ประยุกตใชหลักสัปปุริสธรรมในการบริหารราชการสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลท้ัง 7 

ดานปุคคลัญุตารูจักบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด และไมสอดคลองกับผลการวิจัย พระมหาภาณุวัฒน 

แสนคํา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง 7 ดานในภาพรวม และรายดานทุกดานมีคา 

เฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานอัตตัญุตา : ความเปนผูรูจักตน 

5.2.2 เปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยจําแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ขนาดของโรงเรียน และจังหวัด นําไปสูการตอบสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดดังนี ้

1. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครู ที

มีเพศตางกันพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระ

เฉลิมพงศ จรณสมฺปนฺโน (แกวกัณหา) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตาม

หลักสัปปุริสธรรม7 อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค พบวา ครูและเจาหนาท่ีท่ีมี เพศตางกัน มีความ

คิดเห็นโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 

2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูท่ี

มีระดับการศึกษาตางกันพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ

พระมหาศุภโชค มณิโชติ(มณีโชติ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของเจา

อาวาสในอําเภอตากฟาจังหวัดนครสวรรคผลการวิจัยพบวาเจาอาวาส ท่ีมีวุฒิการศึกษา สายสามัญ 

วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาแผนกบาลี ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น ไมแตกตางกันโดยมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระเฉลิมพงศ จรณสมฺปนฺโน 

(แกวกัณหา) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อําเภอ

แมวงก จังหวัดนครสวรรค พบวา ครูและเจาหนาท่ีท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

3. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครู 

ท่ีมีวิทยฐานะตางกันพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ  
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พระมหาศุภโชค มณิโชติ (มณีโชติ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของเจา

อาวาสในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวาเจาอาวาสท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติ

หนาท่ีพระสังฆาธิการ ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05 

และซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระเฉลิมพงศ จรณสมฺปนฺโน (แกวกัณหา) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง

การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อําเภอแมวงกจังหวัดนครสวรรค พบวา 

ครูและเจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .05และงานวิจัยของ อรนุช โขพิมพ ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารตาม

หลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา

คิดเห็นโดยภาพรวม และรายขอมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ .05 

4. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครู

ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดของโรงเรียนตางกันพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เศรษฐ คุณทาบุตร ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย พบวาโดยภาพรวมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดตาง 

กันในจังหวัดเลยมีระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

5. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูท่ี

อยูในจังหวัดตางกันพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ

เศรษฐ คุณทาบุตร ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดเลย พบวาโดยภาพรวมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดตางกันในจังหวัดเลยมีระดับภาวะ

ผูนําเชิงจริยธรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

5.2.3 ขอคนพบ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19” ทําใหผูวิจัยไดองคความรูใหมจาก

การศึกษา ดังแผนภูมิท่ี 5.1 
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แผนภูมิท่ี 5.1 สรุปองคความรูท่ีไดจากงานวิจัย 

การบริหารตามหลักสัปปริุสธรรม  

1. ธัมมัญุตา  รูหลักการ รูหลักความจริง   5. กาลัญุตา  รูจักเวลา 

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย  6. ปริสัญุตา  รูจักชุมชน 

3. อัตตัญุตา รูจักตน    7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล 

4. มัตตัญุตา  รูจักประมาณ   
 

บูรณาการหลักธรรมในการบริหารสถานศึกษา 

เพ่ิมความมีประสิทธิภาพ 

ภาวะผูนําเชิงพุทธ 

ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ตองรูหลักการ รูงาน รูหนาท่ี รูกฎเกณฑ

กติกา ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของโรงเรียน 

อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย ตองมีเปาหมาย อยางชัดเจนและมุงม่ันแนวแน  

อัตตัญุตา รูจักตน ตองรูวาตนเองคือใครมีภาวะเปนอะไร อยูในสถานะใด 

มัตตัญุตารูจักประมาณ ตองรูจักขอบเขตขีดข้ันความพอเหมาะท่ีจะจัดทําในเรื่อง

ตาง ๆ 

กาลัญุตา รูจักเวลา ตองลําดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของเวลาวา เรื่อง

นี้ จะลงมือตอนไหน เวลาไหน จะทําอะไรอยางไร จึงจะเหมาะสม 

ปริสัญุตา รูจักชุมชน ตองรูสังคมโลก รูสังคมของประเทศชาติ วาอยูในสถานการณ 

อยางไร 

ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ตองรูจักบุคคลท่ีเก่ียวของในการทํางานรวมกัน และคนท่ีเรา 

ตองใหบริการ เพ่ือปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสม 
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5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 

5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

การศึกษาในวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

การดําเนินการเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนผูนําทางการศึกษา รวมท้ังหนวยงานทางการ

ศึกษาอ่ืน ๆ นําไปใชในวางแผนการบริหารของสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา จะทําใหการ

บริหารงานบรรลุตามเปาหมายตอโรงเรียนมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

จากผลการวิจัย พบวาระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ

ดานท่ี 6 ปริสัญุตา รูจักชุมชน รองลงมาคือดานท่ี 7 ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ ดานท่ี1 ธัมมัญุตา หลักการรู หลักความจริง ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา ตองใหความ 

สําคัญและยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเม่ือพิจารณารายดานตามลําดับดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบวา ดานธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง ภาวะผูนําเชิงพุทธ

ตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 19 อยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนและผูท่ีเก่ียวของในงานบริหาร 

งานในโรงเรียน ควรใชหลักการและเหตุผลใหตรงกับสถานการณนั้น ๆ เพ่ือแกปญหา ยึดหลักการใน

การบริหารอยางเปนข้ันตอนจัดทํานโยบายสอดคลองกับการบริหารงานรับฟงความคิดเห็นตลอดจน  

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครู หาวิธีการแกปญหาในโรงเรียนโดยระดมความคิดเห็นจากครู มี

การประชุมปรึกษาหารือในการบริหารโรงเรียนกับครูและบุคลากรเปนประจํา แสดงภาวะผูนําตอ

เพ่ือนรวมงานดวยความเอ้ือเฟอสนใจไตถามทุกขสุขและใชหลักกัลยาณมิตรเปนแบบอยางท่ีดีของครู

และนักเรียน 

2. จากผลการวิจัย พบวา ดานอัตถัญุตา รูจักผล ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริส

ธรรม ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู

ในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนและผูท่ีเก่ียวของในการบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนตองมีเปาหมายในการบริหารงานท่ีชัดเจน ในการแลวมุงสูจุดหมายเปาหมายนั้น จะตองเปนผู

ท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลหรือปรัชญาพันธะกิจมีความมุงม่ัน และมีความเพียรพยายามท่ีจะขับเคลื่อน

นโยบายไปสูเปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา รวมมือกับผูปกครองวัดและชุมชนเพ่ือพัฒนาผูเรียน

และชุมชนสงเสริมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝเรียน ใฝรู มีการวัดผลประเมิน 

ผลตามสภาพจริงรวมกับปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไวนําผลการปฏิบัติ 
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งานท่ีไดมาประเมินรวมกันเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่องมีความพยายามท่ีจะนําองคกรไปสูสากลปรับปรุง

วิธีการทํางานยืดหยุนไดตามสถานการณโดยยึดเอาผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง  

3. จากผลการวิจัย พบวา ดานอัตตัญุตา รูจักตน ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริส

ธรรม ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู

ในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน และผูท่ีเก่ียวของในการบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน ตองเปนผูนําวิสัยทัศนและสามารถกระจายวิสัยทัศนไปยังบุคคลตาง ๆ ไดแสดงภาวะผูนํา 

ตอเพ่ือนรวมงานดวยมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเปนผูท่ีมีจิตใจโอบออมอารีและมีความ

เสียสละเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุขเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงความสุขุมรอบคอบควบคุม

อารมณในสถานการณตาง ๆ ไดประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและนักเรียน 

4. จากผลการวิจัย พบวา ดานมัตตัญุตา รูจักประมาณ ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลัก 

สัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 อยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน และผูท่ีเก่ียวของในการบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียนตองสามารถวางแผนและกําหนดนโยบายในการบริหารงานไดเหมาะสมบริหารงบ 

ประมาณไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวในการบริหารงานรูจักประมาณรูจักความพอดีในการบริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสมปรับ 

เปลี่ยนแผนการดําเนินงานตามสถานการณตาง ๆ ตามความเหมาะสม รวมท้ังจัดวางระบบการเงิน

การบัญชีและพัสดุใหเปนระเบียบแบบแผน 

5. จากผลการวิจัย พบวา ดานกาลัญุตา รูจักเวลา ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู

ในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน และผูท่ีเก่ียวของในการบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนตั้งจัดทํานโยบายหรือโครงการเหมาะสมกับโอกาสและเวลาใหความสําคัญของงานกอนและ

หลังไดดี แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได ทันตอเหตุการณและเวลาเปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารจัดการเวลา

ใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษาสูงสุดบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพเอาใจใสติดตามการทํางานทุก

ระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอยอุทิศเวลาใหกับราชการ 

6. จากผลการวิจัย พบวา ดานปริสัญุตา รูจักชุมชน ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 อยูใน

ระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน และผูท่ีเก่ียวของในการบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคน และทุกองคกรเปนนักประสานงานท่ีดีกับทุกองคกรและทุก

ภาคสวนใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ของเยาวชน และประชาชนเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถ่ินมาใชสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน 
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7. จากผลการวิจัย พบวา ดานปุคคลัญุตา รูจักบุคคล ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริส

ธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อยู

ในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน และผูท่ีเก่ียวของในการบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนตองสามารถบรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงานใหโอกาสและสนับสนุนคนท่ีมี 

ความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบัติตอผู ใตบังคับบัญชาแตละบุคคล 

ไดอยางถูกตองสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนเพ่ิมเติมให

ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยความยุติธรรมสงเสริม 

ขวัญกําลังใจบุคลากรท้ังในดานสวนตัวและการปฏิบัติงาน 

5.3.2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม ผูวิจัยขอเสนอ

แนวคิดสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพระพุทธ 

ศาสนาขออ่ืน ๆ เชน อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 พละ5 อธิปไตย 3 อปริหานิยธรรม 7 พรหมวิหารธรรม 

4 เปนตน 

2. ควรศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กับตัวแปรอ่ืน ๆ เชน

ประสิทธิภาพของโรงเรียนคุณภาพของผูเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนและความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูเปนตน 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง 

ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

………………………………………… 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตาม

หลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ขอมูลท่ีได จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลทานเปนความลับ และใช

ประโยชน 

2. เฉพาะการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอทานหรือหนวยงานของทาน แตอยางใดแบบ 

สอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทาน ซ่ึงการตอบแบบสอบถามไม

สงผลกระทบตอหนาท่ีการงานของทานแตอยางใด ขอมูลท่ีทานตอบจะเปนประโยชนตอการสงเสริม 

การพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ผูวิจัยหวังเปน

อยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดียิ่ง และขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

4. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ ผูตอบแบบสอบถามเปนขาราชการครู เทานั้น 

 

 

นายจักรชัย แกวพิภพ 

นักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

 

1. เพศ  

  ชาย 

  หญิง 

 

2. ระดับการศึกษา 

  ปริญญาตรี   

  สูงกวาปริญญาตรี 

 

3. วิทยฐานะ  

  ไมมีวิทยฐานะ  

   ชํานาญการ 

   ชํานาญการพิเศษหรือสูงกวา 

 

4. ขนาดของโรงเรียน 

  โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนท่ีมีนักเรียนไมถึง 500 คน) 

  โรงเรียนขนาดกลาง (โรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต 500-1,499 คน) 

  โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ (โรงเรียนท่ีมีนักเรียนตั้งแต 1,500 คนข้ึนไป) 

 

5. จังหวัด  

  เลย 

  หนองบัวลําภ ู
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผู 

บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 

คําช้ีแจง  ในการตอบคําถามแตละขอ ใหทานพิจารณาตัดสินใจวา ภาวะผูนําเชิงพุทธตาม หลักสัป 

ปุริสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน อยูในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย  ลงใน

ชองท่ีตรงกับความเปนจริงของทานเพียงชองเดียว 

5 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม ในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม ในระดับ มาก 

3 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม ในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม ในระดับ นอย 

1 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม ในระดับ นอยท่ีสุด 
 

ขอท่ี  ขอคําถาม 
ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ 

5 4 3 2 1 

ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง      

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับหลักในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา      

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึดหลักการและบริหารจัดการ

สถานศึกษาอยางเปนข้ันเปนตอน       

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวางแผน และจัดทํานโยบาย 

สอดคลองกับการบริหารงานของสถานศึกษา       

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําเพ่ือนรวมงานดวยความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุข      

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักกัลยาณมิตรเปนแบบอยางท่ีดี

ของครูและนักเรียน      

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นตลอดจน ขอเสนอ

แนะในการปฏิบัติงานของครู      

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาในโรงเรียนโดยระดม

ความคิดเห็นจากครู      

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประประชุมปรึกษาหารือในการ

บริหารโรงเรียนกับครูและบุคลากรเปนประจํา      
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ขอท่ี  ขอคําถาม 
ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ 

5 4 3 2 1 

อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย      

9. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือปรัชญา พันธกิจ เปา 

หมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา      

10. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการรวมมือกับผูปกครอง วัด และ

ชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนและชุมชน      

11. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความมุงม่ัน และมีความเพียร 

พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายไปสูเปาหมายท่ีตัง้ไว      

12. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสงเสริมความสัมพันธแบบ

กัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝเรียน ใฝรู      

13. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ

จริง โดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยาง ตอเนื่อง      

14. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครูปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว      

15. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการปฏิบัติงานท่ีไดมาประเมินรวม 

กันครูเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง      

16. ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามท่ีจะนําองคกรไปสูสากล      

17. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงวิธีการทํางานยืดหยุนได

ตามสถานการณ      

18. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง      

อัตตัญุตา รูตน      

19. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําวิสัยทัศน (visionary Leader 

ship ) และสามารถกระจายวิสัยทัศนไป ยังบุคคลตางๆ ได      

20. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีจิตใจโอบออมอารีและมีความ

เสียสละ      

21. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสรางแรงจูงใจ      

22. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือนรวมงานดวย

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจไตถามทุกขสุข      

23. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง      
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ขอท่ี  ขอคําถาม 
ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ 

5 4 3 2 1 

24. ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ ใน

สถานการณตาง ๆ ได      

25. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกครู และ

นักเรียน      

มัตตัญุตา รูจักประมาณ      

26. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนและกําหนดนโยบายใน

การบริหารงานไดเหมาะสม      

27. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณได อยางคุมคา และ

เกิดประโยชนตอสถานศึกษา      

28. ผูบริหารยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวใน 

การบริหารงาน      

29. ผูบริหารสถานศึกษารูจักประมาณ รูจักความพอดีในการ

บริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม      

30. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานตาม

สถานการณตางๆตามความเหมาะสม      

31. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบการเงิน การบัญชี และพัสดุ 

ใหเปนระเบียบแบบแผน      

กาลัญุตา รูจักเวลา      

32. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทํานโยบายหรือโครงการเหมาะสม 

กับโอกาสและเวลา      

33. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน

กอนและหลังไดดี      

34. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได ทันตอ

เหตุการณและเวลา      

35. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารจัดการ

เวลาใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษาสูงสุด      

36. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารเวลาอยาง

มีประสิทธิภาพ      
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ขอท่ี  ขอคําถาม 
ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ 

5 4 3 2 1 

37. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติดตามการทํางานทุกระยะเพ่ือ 

ใหงานสําเร็จเรียบรอย      

38. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ      

ปริสัญุตา รูจักชุมชน      

39. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคน 

และทุกองคกร      

40. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักประสานงานท่ีดีกับทุกองคกร

และทุกภาคสวน      

41. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวม 

มากกวาประโยชนสวนตน      

42. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรม 

และจริยธรรมของเยาวชน และประชาชน      

43. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมใน 

การวางแผนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา      

44. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญาและแหลงเรียนรู 

ในทองถ่ินมาใช      

45. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน      

ปุคคลปโรปรัญุตา รูจักบุคคล      

46. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคล 

ไดเหมาะสมกับงาน      

47. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหโอกาสและสนับสนุนคนท่ีมี 

ความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม      

48. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตอผู ใตบังคับบัญชาแต

ละบุคคลไดอยางถูกตอง      

49. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนเพ่ิมเติม      

50. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย      
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ขอท่ี  ขอคําถาม 
ระดับภาวะผูนําเชิงพุทธ 

5 4 3 2 1 

51. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ดวยความยุติธรรม      

52. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมขวัญกําลังใจบุคลากร ท้ังในดาน

สวนตัวและการปฏิบัติงาน      
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ คา 

IOC 

คา 

แปลผล 1 2 3 4 5 

ธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง        

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีเขาใจเก่ียวกับ

หลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ียึดหลักการและ

บริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนข้ันเปน

ตอน  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักวางแผนและจัด 

ทํานโยบาย สอดคลองกับการบริหารงานของ

สถานศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําเพ่ือน

รวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจ

ไตถามทุกขสุข +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักกัลยาณมิตรเปน

แบบอยางท่ีดีของครูและนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นตลอด 

จนขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการแกปญหาใน

โรงเรียนโดยระดมความคิดเห็นจากครู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประประชุมปรึกษา 

หารือในการบริหารโรงเรียนกับครู  และ

บุคลากรเปนประจํา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

อัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย        

9. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน หรือ ปรัชญา 

พันธกิจ เปาหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการรวมมือกับ

ผูปกครอง วัด และชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียน

และชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ คา 

IOC 

คา 

แปลผล 1 2 3 4 5 

11. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู มีความมุงม่ัน และ

มีความเพียร พยายามท่ีจะขับเคลื่อนนโยบาย

ไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

12. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการสงเสริมความ 

สัมพันธแบบกัลยาณมิตร สรางบรรยากาศใฝ

เรียน ใฝรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

13. ผู บริหารสถานศึกษาจัดให มีการวั ดผล

ประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีจุดเนนเพ่ือ

พัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

14. ผูบริหารสถานศึกษารวมกับครูปฏิบัติงานให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี 

ตั้งไว 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

15. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการปฏิบัติงานท่ี

ไดมาประเมินรวมกันครูเพ่ือพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

16. ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามท่ีจะนํา

องคกรไปสูสากล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

17. ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงวิธีการ

ทํางานยืดหยุนไดตามสถานการณ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

18. ผูบริหารสถานศึกษายึดเอาผลประโยชนของ

สวนรวมเปนท่ีตั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

อัตตัญุตา รูตน        

19. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําวิสัยทัศน (visio- 

nary Leadership) และสามารถกระจาย วิสัย 

ทัศนไป ยังบุคคลตางๆ ได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

20. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีจิตใจโอบออม

อารีและมีความเสียสละ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

21. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

สรางแรงจูงใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 



272 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ คา 

IOC 

คา 

แปลผล 1 2 3 4 5 

22. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผูนําตอเพ่ือน

รวมงานดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผและสนใจ

ไตถามทุกขสุข +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

23. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

24. ผูบริหารสถานศึกษามีความสุขุมรอบคอบ 

ควบคุมอารมณ ในสถานการณตาง ๆ ได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

25. ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบ 

อยางท่ีดีแกครูและนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

มัตตัญุตา รูจักประมาณ        

26. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางวางแผน 

และกําหนดนโยบายในการบริหารงานได

เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

27. ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงบประมาณได 

อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

28. ผูบริหารยึดหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนแนวในการบริหารงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

29. ผูบริหารสถานศึกษารูจักประมาณ รูจักความ

พอดีในการบริหารโรงเรียนไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

30. ผูบริหารสถานศึกษาจะปรับเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินงานตามสถานการณตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

31. ผูบริหารสถานศึกษาจัดวางระบบการเงิน การ

บัญชี และพัสดุ ใหเปนระเบียบแบบแผน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

กาลัญุตา รูจักเวลา        

32. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทํานโยบายหรือโครง 

การเหมาะสมกับโอกาสและเวลา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

33. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดลําดับความ 

สําคัญของงานกอนและหลังไดดี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
 



273 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ คา 

IOC 

คา 

แปลผล 1 2 3 4 5 

34. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ท่ีแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณและเวลา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

35. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวอยางท่ีดีในการ

บริหารจัดการเวลาใหเกิดประโยชนกับสถาน 

ศึกษาสูงสุด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

36. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

37. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสติดตามการ

ทํางานทุกระยะเพ่ือใหงานสําเร็จเรียบรอย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

38. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาใหกับราชการ 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 

ปริสัญุตา รูจักชุมชน        

39. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธ

ท่ีดีกับทุกคนและทุกองคกร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

40. ผูบริหารสถานศึกษาเปนนักประสานงานท่ีดี

กับทุกองคกรและทุกภาคสวน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

41. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสํา คัญกับ

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

42. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน 

และประชาชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

43. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

44. ผูบริหารสถานศึกษารูจักการนําภูมิปญญา

และแหลงเรียนรูในทองถ่ินมาใช +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

45. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการอนุรักษ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ปุคคลปโรปรัญุตา รูจักบุคคล        

46. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบรรจุแตงตั้ง

หรือจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ คา 

IOC 

คา 

แปลผล 1 2 3 4 5 

47. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู ใหโอกาสและ

สนับสนุนคนท่ีมีความรูความสามารถใหดํารง

ตําแหนงท่ีเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

48. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตอผู ใต

บังคับบัญชาแตละบุคคลไดอยางถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

49. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสศึกษาเลา

เรียนเพ่ิมเติม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

50. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสํา คัญกับ

ทรัพยากรมนุษย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

51. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติ 

งานของบุคลากรดวยความยุติธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

52. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมขวัญกําลังใจ

บุคลากรท้ังในดานสวนตัวและการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ผลวิเคราะหคาคาความเที่ยงตรง (Reliabilitylity)   
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ผลวิเคราะหคาคาความเที่ยงตรง (Reliability)  

ความเท่ียงของแบบสอบถาม ภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =30    N of Items =52 

Alpha =.973 

 

ความเท่ียงของแบบสอบถาม ดานธัมมัญุตา รูหลักการ รูหลักความจริง 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =30    N of Items =8 

Alpha =.827 

 

ความเท่ียงของแบบสอบถาม ดานอัตถัญุตา รูจักผล รูจุดหมาย 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =30    N of Items =10 

Alpha =.869 

 

ความเท่ียงของแบบสอบถาม ดานอัตตัญุตา รูตน 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =30    N of Items = 

Alpha =.867 

 

ความเท่ียงของแบบสอบถาม ดานมัตตัญุตา รูจักประมาณ 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =30    N of Items =6 

Alpha =.889 
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ความเท่ียงของแบบสอบถาม ดานกาลัญุตา รูจักเวลา 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =30    N of Items =7 

Alpha =.828 

 

ความเท่ียงของแบบสอบถาม ดานปริสัญุตา รูจักชุมชน 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =30    N of Items =7 

Alpha =.850 

 

ความเท่ียงของแบบสอบถาม ดานปุคคลัญูตา รูจักบุคคล 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =30    N of Items =7 

Alpha =.886 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกุล  :  นายจักรชัย แกวพิภพ 

วัน เดือน ป : 8 มกราคม 2524 

สถานท่ีเกิด : อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

สถานท่ีอยูปจจุบัน : 1 หมู 2 ตําบลรองจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2536 : ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเพ่ิม 

 พ.ศ. 2539 : มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 

   อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

  : นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนศาสนศึกษา วัดศรีบุญเรือง 

    อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 พ.ศ. 2542 : ประโยค 1-2 สํานักเรียนศาสนศึกษา วัดศรีนวล 

   อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 พ.ศ. 2543 : มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล 

   อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 พ.ศ. 2547 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สถาบันราชภัฏเลย  

 พ.ศ. 2556 : รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 พ.ศ. 2561 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ศม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ. 2556 :  ครูผูชวย โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 

 พ.ศ. 2561 :  คร ูค.ศ.1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 

 ปจจุบัน : ครู ค.ศ.1 โรงเรียนศรีสองรักษวิทยา 

   โรงเรียนศรีสองรักษวิทยา อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
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