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         พระมหาบุญลือ พิพัฒนเศรษฐกุล : พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจ

ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร .ประเสริฐ        

อินทรรักษ ,  รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร, และ  อ.ดร. มัทนา วังถนอมศักด์ิ. 160 หนา.  

  

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ  1) พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี  2) ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   และ                   

3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี  กลุมตัวอยางไดแก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จํานวน 92 โรงเรียน   

ผูใหขอมูล คือ อาจารยใหญและรองอาจารยใหญ ครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  รวม 368 รูป 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ ตามแนวคิดของ 

แทนเนนบอมและ ชมิทธ   (Tannenbaum and Schmidt) และความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม  แผนกบาลี ตามแนวคิดของ ล็อค (Locke) การวิเคราะหขอมูลใชความถ่ี (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X
___

) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา 

  1.พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สวนมากเปน      

การนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและตัดสินใจ รองลงมาเปน การนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอท่ี

อาจจะเปลี่ยนแปลงได     

  2.ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากคามากไปหานอย ดังน้ี คือ    ตัวงาน  เงินเดือน  

การเลื่อนตําแหนง  การไดรับการยอมรับนับถือ  ผลประโยชนเกื้อกูล  สภาพการทํางาน การนิเทศงาน 

เพ่ือนรวมงาน  และหนวยงานและการจัดการ  

  3.พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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The purposes of this research were to find 1) leadership behavior of Phrapariyattidhamma School 

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

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

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

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

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

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

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

), Standard 

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

The findings were as follow : 

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

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

decision subject to change.  

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

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

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

and  company, and management respectively. 

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

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

level of significance. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยความเรียบรอย เพราะไดรับความเมตตากรุณา 

ชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ  

รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร อาจารย ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารยผูควบคุม

วิทยานิพนธ อาจารย ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ ผูทรงคุณวุฒิ และผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตรี        

ดร.นพดล เจนอักษร ประธานผูสอบวิทยานิพนธ ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนและ

ชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ จนสําเร็จลุลวงดวยดี  พรอมท้ังขอเจริญพรขอบคุณ    

บูรพาคณาจารยทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูท้ังหลายท้ังปวง และใหกําลังใจในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้อยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

 กราบนมัสการขอบพระคุณ พระเดช พระคุณ  พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ บุษบก)           

และขอเจริญพรขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ปรางคศรี พณิชยกุล  ผูชวยศาสตราจารย  สอางค 

ดําเนินสวัสดิ์   นายจิรพร สมบูรณวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ อาจารยเนงนอย ตราชู 

ผูอํานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย  ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   กราบนมัสการขอบพระคุณ เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และพระอาจารย 

ท้ัง 8 วัด/โรงเรียน  ท่ีใหความอนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือ และขอกราบนมัสการ

ขอบพระคุณ  เจาอาวาส   ผูชวยเจาอาวาส และพระอาจารยสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

บาลี  ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูลในครั้งนี ้

 คุณคาแหงความพยายามครั้งนี้  ขอมอบแด โยมพอ โยมแม ตระกูลพิพัฒนเศรษฐกุล       

คุณอนันต  คุณผกามาศ  โสภณอนันตกิจ  อาจารยสายหยุด นอยพิทักษ และคณะผูชวยเจาอาวาส  

วัดพระปฐมเจดีย ฯ  ท่ีเปนกําลังใจสําคัญเสมอมา ตลอดจน อาจารยณรงคชัย  ศรีศศลักษณ    

อาจารยสาคร ชวยดํารงค  อาจารยปรีชา จันทรมณี อาจารยธนกร บุตรม่ัน และ อาจารยวสันต   

ปรีดานันต ตลอดจนเพ่ือนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุนท่ี 28/1  ท่ีใหความชวยเหลือใน

ทุกดานจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี 
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