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การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยั -              

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้าน 4 ด้าน คือ ด้านพทุธิปัญญา 
ด้านสมัมาสติ ด้านปัญญาคติ และด้านโวหารคติ จ าแนกตาม สถานภาพ ชัน้ปีท่ีศกึษา คณะวิชา และ
ภมูิล าเนา กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พระนิสิตท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีภาคปกติ ชัน้ปีท่ี 1 
ถึง ชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ปีการศกึษา 2553 เทอม 2  
จ านวน 306 รูป เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั .960 ท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว ผลการวิจยัสรุป
ได้ดงันี ้

1. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะผู้น าโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ พระนิสิตมีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญา และ 
ด้านโวหารคติอยู่ในระดบัมาก สว่นด้านวินยัคติ และด้านสมัมาสติ พระนิสิตมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบั
ปานกลาง 

2. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมีสถานภาพตา่งกนั  มี
ภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

3. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมชีัน้ปีท่ีศกึษาตา่งกนั มี
ภาวะผู้น าโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ส าหรบัภาวะผู้น าแตล่ะด้าน พบวา่ มีเพียงด้านเดียวท่ีแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 คือด้านพทุธิปัญญา สว่นด้านอ่ืน ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

4. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมคีณะวิชาตา่งกนั มีภาวะ
ผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

5. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมีภมูิล าเนาตา่งกนั มี
ภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
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The purposes of this research were to study and to compare student monks 's 

Leadership at  Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Wangnoi) on overall and on four 
aspects ; Intelligence, Right mindfulness, Personal discipline, and Stylistic principle 
classified by status, class, faculty, and hometown. The samples consisted of 306 student 
monks at Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Wangnoi) in the second semester of 
the academic year 2010. The instruments used in the study was a Likert-type,five-point 
rating scale questionnaires of 66 items with the reliability of 0.960. The data were analyzed 
using  mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and Scheffe’ method. 
 
The results revealed that : 

1. The leadership of student monks at mahachulalongkornrajavidyalaya university 
(wangnoi) in overall was at high level. When considered in each aspest, The leadership of 
student monks in Intelligence and Stylistic principle was at high level but The leadership of 
student monks in Right mindfulness and Personal discipline was at moderate level. 

2. There was no significant difference between the leadership of student monks 
whose status were different in overall and each aspect. 

3. There was no significant difference between the leadership of student monks 
whose class were different in overall. When considered in each aspect, it was found that 
there was a significant difference in the aspects of Intelligence at the level of .05 

4. There was no significant difference between the leadership of student monks 
whose faculty were different in overall and each aspect. 

5. There was no significant difference between the leadership of student monks 
whose hometown were different in overall and each aspect. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งเป็นอย่างดี ด้วยผู้ วิจยัได้รับความกรุณาอย่างสงูจาก 

อาจารย์ดร.จารุวรรณ สกลุค ูประธานควบคมุปริญญานิพนธ์ และ อาจารย์ดร.อรรณพ โพธิสขุ 
กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ได้ช่วยชีแ้นะแนวทางในการท าปริญญานิพนธ์ และให้ความเมตตา
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ในระหวา่งการท าปริญญานิพนธ์ พร้อมทัง้ได้ให้ก าลงัใจ และความเอาใจ
ใสอ่ย่างดีย่ิงจากท่านทัง้สองมาโดยตลอด ผู้ วิจยัจึงขอขอบพระคณุในความกรุณาของท่านทัง้สองมา 
ณ โอกาสนีด้้วย 
 ขอขอบพระคณุ ดร.สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ และ พระราชวรมนีุ (พล อาภากโร) กรรมการท่ี
แตง่ตัง้เพ่ิมเติม ท่ีได้กรุณารับเป็นกรรมการสอบและให้ค าแนะน าพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างด ี
 ขอขอบคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.อจัฉรา วฒันาณรงค์ ดร.สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ และ  
พระครูปลดัสวุฒันธีรคณุ (เทอด ญาณวชิโร) ท่ีกรุณารับเป็นผู้ทรงคณุวฒุิตรวจแบบสอบถามและให้ 
ค าแนะน าในการสร้างแบบสอบถาม ท าให้การวิจยัครัง้นีด้ าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ขอขอบคณุ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีให้ความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และ ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
 ขอขอบคณุ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการอดุมศกึษา ขอขอบคณุเพ่ือนนกัศกึษา รุ่นท่ี 33 
สาขาวิชาการอดุมศกึษา ทกุท่าน และ ขอขอบคณุ คณุพชัรีวรรณ ภาศบตุร ท่ีคอยให้ก าลงัใจและให้
ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอดในทกุ ๆ เร่ือง 
 ในท้ายท่ีสดุ ขอกราบขอบพระคณุ เจ้าประคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีสมเดจ็พระสงัฆราช โยมบิดา-มารดา คณะญาติธรรม และเพ่ือน ๆ ทกุท่านท่ีคอยเป็นก าลงัใจ
และให้การสนบัสนนุแก่ผู้ วิจยัมาตลอดในทกุ ๆ เร่ือง จนน ามาซึ่งความประสบผลส าเร็จในการศกึษา
ครัง้นี ้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง 
 ยคุสมยัโลกาภิวตัน์ สงัคมโลกพฒันามากขึน้ทัง้ด้านวตัถุและด้านเทคโนโลยี สงัคมไทยก็ 
อนวุตัิตามสภาพพฒันาการของสงัคมโลกยคุปัจจบุนั เมื่อสงัคมไทยเจริญขึน้ทัง้ทางด้านวตัถแุละ
เทคโนโลยี การก่อตวัของสภาพปัญหาทางสงัคมก็มมีากขึน้เพราะคา่นิยมท่ีมุง่ไปทางด้านวตัถอุย่าง
ขาดสติและปัญญา จะเห็นได้วา่สงัคมไทยในปัจจบุนัก าลงัตกอยู่ในภาวะอนัตราย สงัคมเกิดความ
แตกแยก เกิดความไมเ่ท่าเทียมกนัทางสงัคม มีการใช้ก าลงัอย่างไร้มนษุยธรรมในการระงบัข้อพิพาท มี
การฉ้อราษฎร์บงัหลวงทกุระดบัชัน้ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะได้รับการยอมรับจากสงัคมมากขึน้โดยประชาชน
สว่นหนึ่งมคีติท่ีวา่ โกงกินบ้างก็ไมเ่ป็นไรขอให้มีผลงานก็พอ คือสามารถทนตอ่การทจุริตคอรัปชนัได้
เพ่ือให้งานส าเร็จลลุว่งไปท่ีเป็นเชน่นีก้เ็น่ืองมากจากมาตรฐานด้านคณุธรรมจริยธรรมของคนไทยเสื่อม
โทรมลง(ธานินทร์ กรัยวิเชีย. 2550: 2) พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต) ได้กลา่วถึงปัญหาของสงัคม
ไว้วา่ คนในสงัคมท่ีเจริญด้วยวตัถแุละเทคโนโลยีเชน่นี ้ชีวิตถกูเร่งรัดด้วยความต้องการท่ีมีมากขึน้ คน
ต้องดิน้รนวิ่งหาส่ิงท่ีหวงัวา่จะให้ความสขุมากขึน้ ชีวิตถกูบีบคัน้ด้วยระบบการด าเนินชีวิตท่ีแขง่ขนั
กดดนักนัมากขึน้ ไขวค่ว้าเอาความสนกุสนานเพลิดเพลินชนิดท่ีพอแก้ความกระวนกระวาย ความหว้า
เหว ่ความเบ่ือหน่ายเท่านัน้ และกห็าสิ่งเร้าความรู้สกึท่ีแรงย่ิงขึน้กวา่เดิมอีกคือ การคิดเบียดเบียนท า
ร้ายคนอ่ืน แย่งชิงสิ่งท่ีคิดวา่จะให้ความสขุแก่ตนจากคนอ่ืนหรือ ท าให้เขาได้รับความทกุข์อย่างตนซึ่ง
เรียกสภาพการณ์เช่นนีว้า่“ความเสื่อมโทรมทางสงัคม” จึงปรากฏวา่ สงัคมไทยท่ีเจริญด้วยวตัถแุละ
เทคโนโลยีคนมทีกุข์มากขึน้อาชญากรรมก็เพ่ิมมากขึน้ (อนนัต์ รัตนภานศุร. 2550: 17-18; อ้างอิงจาก 
ป.อ.ปยตฺุโต. 2549) ปัญหาความเสื่อมโทรมทางสงัคมด้านคณุธรรมจริยธรรมนี ้สงัคมไทยทกุระดบัชัน้
รับรู้ถึงความเกิดขึน้ของปัญหาท่ีแพร่ขยายเป็นวงกว้างครอบคลมุทกุภาคสว่นของสงัคมและเป็น
รูปธรรมมากขึน้เมื่อส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้ประเมินสถานภาพ
ทนุในสงัคมไทยยคุปัจจบุนัในการเสริมสร้างทนุทางสงัคมเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (2550-2554) ไว้ตอนหนึ่งวา่ สถาบนัศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียว
จิตใจของคนในสงัคมกลอ่มเกลาจิตใจให้ตัง้อยูใ่นคณุงามความดี ให้เอือ้ตอ่การพฒันาระบบคณุคา่
ความเป็นคนดีของสงัคมประกอบกบัศาสนสถานมีอยู่กวา่สามหมื่นแห่งทัว่ประเทศ แตส่ถาบนัศาสนา
ยงัไมส่ามารถชกัจงูหรือ เป็นแกนน าในการพฒันาจิตใจด้านคณุธรรมจริยธรรมได้อย่างเพียงพอ 
ในขณะท่ีวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจบุนัต้องดิน้รนประกอบอาชีพท าให้การประกอบกิจทางศาสนาลด
น้อยลงโดยพบวา่ พทุธศาสนิกชนร้อยละ 78.0 ไมเ่คยอา่นหนงัสือธรรมะ ร้อยละ 73.4 ไมเ่คยรักษาศีล 
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ร้อยละ 54.9 ไมเ่คยฟังเทศน์/ดรูายการธรรมะและ ร้อยละ 43.5 ไมเ่คยสวดมนตเ์ป็นต้น (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 255: ออนไลน์) จากปัญหาดงักลา่วข้างต้น ท าให้
สงัคมไทยตกอยู่ภายใต้วิกฤติการณ์ความเสื่อมโทรมทางสงัคมด้านคณุธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรง ใน
การท่ีจะยกระดบัสงัคมให้ผา่นพ้นวิกฤตกิารณ์ครัง้นีไ้ด้นัน้ ท าให้สงัคมไทยถวิลหาผู้ ท่ีจะน าพาสงัคม 
ชมุชนและองค์การให้พ้นจากวิกฤติความเสื่อมโทรมทางสงัคมด้านคณุธรรมจริยธรรม  
 อย่างไรก็ตามส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้คาดหวงัอนาคต
ประเทศไทย ปี 2570 เบือ้งต้นไว้วา่ คนไทยภาคภมูิใจในความเป็นไทย มีมติรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง ยึดมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตยและ หลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานท่ี
ทัว่ถึงมีคณุภาพ สงัคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกือ้กลูและเอือ้อาทรซึ่งกนั
และกนั ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีความมัน่คงด้านอาหารและพลงังานอยูบ่นฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแขง่ขนัได้ในเวทีโลก สามารถอยูใ่นประชาคมภมูิภาคและโลกได้อย่างมี
ศกัดิ์ศรี(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 255: 6 – 7) จากความเสื่อม
โทรมทางสงัคมด้านคณุธรรมจริยธรรมประกอบกบัความคาดหวงัตอ่อนาคตประเทศไทย ปี 2570 
ดงักลา่วข้างต้น สถาบนัพระพทุธศาสนา จึงถกูตัง้ความคาดหวงัไว้สงูจากคนในสงัคม ท่ีจะต้องรับ
บทบาทผู้น าทางจิตวิญญาณน าพาสงัคมไทยให้รอดพ้นจากวิกฤติการณ์ความเสื่อมโทรมทางสงัคม
ด้านคณุธรรมจริยธรรม และก้าวผา่นไปสูอ่นาคตตามความคาดหวงัท่ีตัง้ไว้ ในปี2570 ได้การเสริมสร้าง
คณุลกัษณะของผู้น าท่ีมี คณุธรรมน าความรู้ คือ ความคาดหวงัท่ีสงัคมมีตอ่องค์การทางพระพทุธศาสนา 
จากความคาดหวงัท่ีเป็นเป้าหมายเดิมตอ่ภาวะผู้น าทางสงัคม ชมุชนและองค์การ คือ คณุลกัษณะของ
ผู้น าท่ีมี ความรู้คูค่ณุธรรม ปัจจบุนัสงัคมได้ให้ความส าคญักบัคณุธรรมจริยธรรมมากกวา่ความรู้ 
ความสามารถ จึงปรับมาเป็น คณุธรรมน าความรู้ เน่ืองจากคณุธรรมจริยธรรม ช่วยลดช่องวา่งทาง
ความรู้ ความสามารถ อาทิ ช่องวา่งของอตัราการรู้ทางการศกึษาและกระตุ้นผู้น าให้มีคณุธรรม
จริยธรรมมากขึน้(ศรคม ศรีเงิน. 2551: 30) ความคาดหวงัของสงัคมเป็นเหมือนการมอบภาระงาน
ให้กบัองค์การพระพทุธศาสนาโดยตรง สงัคมไทยนบัถือพระพทุธศาสนาโดยสายเลือดการประกอบ
สมัมาอาชีพและวิถีชีวิตความเป็นอยูค่ือเรือนกาย พระพทุธศาสนาคือ เรือนใจ เป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้น า
พาให้ออกจากโลกมืด เป็นผู้น าและชีน้ าผู้คนด้านคณุธรรมจริยธรรม (สมเดจ็พระพฒุาจารย์. 2553: 
12-13) องค์การพระพทุธศาสนาจงึมีหน้าท่ีผลิตบคุคลากรท่ีมีคณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปท่ี
เพียบพร้อมด้วย คณุธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ออกสูส่งัคม ชมุชน และองคก์ารเพ่ือท่ีจะ
เป็นผู้ท าทางจิตวิญญาณ ท่ีจะน าพาสงัคมให้รอดจากวิกฤติการความเสื่อมโทรมทางคณุธรรม
จริยธรรม ภาระงานนีม้หาวิทยาลยัสงฆ์ทัง้สองแห่งคือ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัและ
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มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ท่ีให้การศกึษาแก่พระภิกษุและสามเณรในพระศาสนา จึงมหีน้าท่ี
โดยตรงในการสนองงานตอ่ความต้องการของสงัคม บทบาทความคาดหวงัท่ีได้รับและสภาพปัญหา
ความเสื่อมโทรมทางสงัคมท่ีกลา่วมาข้างต้น ผสมกบัปัญหาท่ีรายล้อมอยู่รอบด้านขององค์การ
พระพทุธศาสนา ภยัภายในท่ีเกิดจากตวับคุคลากรในองคก์ารของพระพทุธศาสนากม็ีมาก ภยัท่ีเกิด
จากภายนอกองคก์ารก็ปรากฏตามสื่อไมเ่ว้นแตล่ะวนั ทัง้ยงัมีความเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกให้ว่ิง
ตามอยู่ตลอดเวลา ภาระหน้าท่ีทางตรงคือ การสืบตอ่อายพุระพทุธศาสนา โดยการศกึษาธรรมานธุรรม
ปฏิบตัิ และเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณในการใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ศกึษามา น าพาสงัคม ชมุชน 
และองค์การให้รอดพ้นจากปัญหาความเสื่อมโทรมทางสงัคม  
 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั (วงัน้อย)เป็นสถาบนัให้การศกึษาพระไตรปิฎก
และวิชาชัน้สงูส าหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหสัถ์ ท่ีมุง่ผลิตบณัฑิตให้มีคณุสมบตัิท่ีพึงประสงค์ โดย
มีวิสยัทศัน์ในการในการผลิตบณัฑิตท่ีมุง่สร้างคนดีและเกง่อย่างมีสมรรถภาพคือ ผลิตบณัฑิตและ
พฒันาบคุลากรให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คดิ เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา มีศรัทธาอทิุศตนเพ่ือพระพทุธศาสนา รู้จกัเสียสละเพ่ือสว่นรวม รู้เท่าทนัความ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม มีโลกทศัน์กว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคณุธรรม
และจริยธรรม (คูม่ือพระนิสิต. 2554: 1) มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีหน้าท่ี
ในการผลิตบณัฑิตเพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคมคือ การสร้างพระนิสิตให้เป็นผู้ ท่ีมีภาวะ
ผู้น าเชิงปฏิรูปเพ่ือเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ ท่ีจะต้องประกอบด้วยคณุธรรมจริยธรรม มีวิสยัทศัน์ท่ี
กว้างไกล มีความรอบรู้ อนัเป็นบทบาทท่ีจะน าพาสงัคม ชมุชน และ องค์การตา่ง ๆ ให้พลิกฟืน้จาก
วิกฤติการณ์ความเสื่อมโทรมทางสงัคม สามารถชกัจงู หรือเป็นแกนน าในการอบรม ตกัเตือน สัง่สอน 
พฒันาจิตใจ และเสริมสร้างคนในสงัคม ชมุชน และ องค์การ ให้มีความรู้ ความเข้มแขง็ด้านคณุธรรม
จริยธรรม มีสติปัญญา รอบคอบ เฉลียวฉลาด มัน่คงและแน่แน่ว ตอ่การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้เกิด
ความสงบสนัติสขุ แก่สงัคม ชมุชน และองค์การตา่ง ๆ เพราะพระนิสิตเหลา่นีค้ือ บคุลากรหรือผู้น าของ
สงัคม ชมุชน และองค์การตา่งๆ เช่นองคก์ารในทางพระพทุธศาสนา มีเจ้าอาวาส เจ้าส านกัเรียน เจ้า
คณะต าบล เจ้าคณะจงัหวดั และเจ้าคณะภาค เป็นต้น เมือ่ลาสิกขาจากความเป็นพระภิกษุในทาง
พระพทุธศาสนา พระนิสิตเหลา่นีม้ีหน้าท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม คือเป็นบคุลากรหรือผู้น าของสงัคม 
ชมุชนและองค์การตา่ง ๆ เช่น เป็นก านนั ผู้ใหญ่บ้าน องคก์ารบริหารสว่นต าบล ครู อาจารย์ พนกังาน
ของรัฐ เป็นต้น (พระครูปริยตักิิตติธ ารง. 2553: 30) 
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มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)ประสพอปุสรรคบางประการในการ
พฒันาภาวะผู้น าของพระนิสิตเช่น การฝึกภาคปฏิบตัิในการเป็นผู้น าและการเตรียมความพร้อมท่ีจะ
เป็นผู้ตามท่ีดี การฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนีอ้าจรวมถึงปัญหาการใฝ่ศกึษาธรรมะจนไม่
เท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก โดยมากพระนิสติเราเมื่อมีโอกาสเป็นผู้น าแล้วขาดภาวะผู้น า
อย่างเห็นได้ชดั เช่น เจ้าอาวาสและเจ้าส านกัเรียนตา่งๆ ขาดภาวะผู้น าอย่างชดัเจนเชน่ การวางตวัไม่
เหมาะสม การแสดงกิริยามารยาท วฒุิภาวะและวิสยัทศัน์ไมก่ว้างไกลพอส าหรับการยอมรับของคน
ทัว่ไป (พระมหาเจียง ช่วยสมุาน. 2553: สมัภาษณ์) การสร้างพระนิสิตให้มีความเป็นผู้น า ให้มีความรู้
ความสามารถเท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก ควบคูไ่ปกบัการสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้
น าหน้า ความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งท่ีท้าทายเสมอมา เพราะการสร้างพระนิสิตให้มีภาวะผู้น าเชิง
ปฏิรูปเพ่ือเป็นผู้น าทางจิตวญิญาณ และ ผู้น าทางจิตวิญญาณจะต้องใฝ่ศกึษาธรรมะให้เพียบพร้อม
ด้วยธรรมานธุรรมปฏิบตัิ และ ศกึษาเทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัให้มีความรู้ก้าวทนัความเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมโลก (พระครูปริยตัิกิตติธ ารง. 2553: 31) 

ฉะนัน้ผู้ วิจยัจึงมคีวามสนใจในการศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยั 
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ด้านพทุธิปัญญาคอื การคิดแบบเชิงระบบ มคีวามคิดแบบมี
แนวทาง มีหลกัการและเหตผุล มีความคิดแบบสร้างสรรค ์มีวิสยัทศัน์กว้างไกล ด้านสมัมาสติคือการ
ควบคมุตนเอง มีสติสมัปชญัญะ มีความรอบรู้และรอบครอบ มีการวางตวัให้เหมาะสมตามโอกาส
ตา่งๆ ด้านวินยัคติคือ ระเบียบวินยั มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีความมีคณุธรรมจริยธรรม มีความเท่ียงตรง
ตอ่ระเบียบวินยัและตอ่หน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย ด้านโวหารคติคือ ทกัษะการพดู มีการใช้
ถ้อยค าท่ีน่าเคารพเช่ือถือในการเจรจากบับคุคลรอบข้าง ซึง่เป็นคณุสมบตัิ คณุลกัษณะและเป็น
บคุลิกภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป เพ่ือท่ีจะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ อนัเป็นเป้าหมาย
และแนวทางประกอบการวางแผนปรับปรุง พฒันาพระนิสติให้มีคณุสมบตัิภาวะผู้น าท่ีจะน าพาสงัคม
ชมุชนและองค์การ ออกจากวิกฤติการความเสื่อมโทรมทางสงัคม ดงัเช่นท่ีสงัคมก าลงัประสพอยู่ ณ 
ปัจจบุนันี ้
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จุดมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพ่ือศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ใน
ด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ ด้านโวหารคติ และโดยรวมทกุด้าน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)
ในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตาม สถานภาพ ชัน้ปีท่ีศกึษา คณะวิชา และภมูิล าเนา 
 
ความส าคัญของการวิจยั 

ผลของการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์คือ เป็นข้อมลูให้ผู้บริหาร อาจารย์ รับทราบเพ่ือพฒันา
ภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)ให้ มีภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปท่ี
มีความคิดเชิงสร้างสรรค์มีคณุธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลก 
และน าพาสงัคม ชมุชน และองค์การ ให้มีความเข้มแขง็ด้านคณุธรรมและจริยธรรม ทรงความเป็นผู้น า
ท่ีมีประสิทธิภาพตามนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลยั อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สขุแก่สงัคม 
ชมุชนและองค์การ ในการผา่นพ้นวิกฤตกิารณ์ความเสื่อมโทรมทางสงัคม สืบตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงส ารวจท่ีมุง่ศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยั 
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงันี ้

1.ประชากรท่ีศกึษา 
ประชากร ท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็นพระนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหา-

จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 ชัน้ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ปี
ท่ี 4 รวมทัง้ สิน้ 1530 รูป 

2.ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

2.1.1สถานภาพ 
2.1.1.1 พระภิกษุ 
2.1.1.2 สามเณร 
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2.1.2 ชัน้ปีท่ีศกึษา 
2.1.2.1 ชัน้ปีท่ี 1 
2.1.2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
2.1.2.3 ชัน้ปีท่ี 3 
2.1.2.4 ชัน้ปีท่ี 4 

2.1.3 คณะวิชา 
2.1.3.1 คณะพทุธศาสตร์ 
2.1.3.2 คณะครุศาสตร์ 
2.1.3.3 คณะมนษุยศาสตร์ 
2.1.3.4 คณะสงัคมศาสตร์ 

2.1.4 ภมูิล าเนา 
2.1.4.1 หนกลาง 
2.1.4.2 หนเหนือ 
2.1.4.3 หนตะวนัออก 
2.1.4.4 หนใต้ 

2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ- 

ราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ใน 4 ด้านได้แก ่

2.2.1  ด้านพทุธิปัญญา 

2.2.2  ด้านสมัมาสติ 

2.2.3  ด้านวินยัคติ 

2.2.4  ด้านโวหารคติ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ภาวะผู้น า หมายถึง คณุลกัษณะ บคุลิกภาพและความสามารถท่ีพึงมีพึงประสงค์ของ

ผู้น า ท่ีจะน าพาสงัคม ชมุชน และองคก์ารตา่ง ๆ ให้รอดพ้นจากวิกฤติการณ์ความเสื่อมโทรมทาง
คณุธรรมจริยธรรมของคนสงัคม ในการวิจยันีห้มายถงึคณุสมบตัิภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ด้านพทุธิปัญญา หมายถึง คณุลกัษณะของผู้น าด้านความคิดเชิงระบบ มี
กระบวนการทางความคิดท่ีรอบคอบ มีแนวทางการตดัสินใจ มีวิธีการคิดแบบมเีหตมุีผล มีความคดิ
สร้างสรรค์ และมีวิสยัทศัน์กว้างไกล 

1.2 ด้านสมัมาสติ หมายถึง คณุลกัษณะของผู้น าในด้านการควบคมุตนเอง เชน่ มี
สติสมัปชญัญะ รู้ระงบัอารมณ์อนัเป็นท่ีตัง้แห่งความโกรธและความยินดี ความสงบเสง่ียมด้วยการ
กระท า การแสดงออกทางกิริยามารยาทท่ีออ่นโยนสขุมุสงา่ในการวางตวัท่ีสมควรและเหมาะตาม
โอกาสและสถานการณ์ตา่ง ๆ 

1.3 ด้านวินยัคติ หมายถึง คณุลกัษณะของความเป็นผู้น าในด้านความมีวินยัในตนเอง
เช่น ความซ่ือสตัย์สจุริต ความมีคณุธรรมจริยธรรม ความเท่ียงตรงตอ่ระเบียบวินยัและตอ่หน้าท่ีการ
งานท่ีได้รับมอบหมาย ตรงตอ่เวลาในการท างาน ยตุิธรรมตอ่การตดัสินปัญหาท่ีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
และเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป 

1.4 ด้านโวหารคติ หมายถึง คณุลกัษณะของความเป็นผู้น าในด้านการใช้วาจา การใช้
ถ้อยส านวนความท่ีสภุาพออ่นน้อม ทรงพลงัอนัเป็นท่ีตัง้แห่งความน่าเช่ือถือไมห่ยาบกระด้าง 
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ตา่ง ๆ 

2. พระนิสิต หมายถงึ พระภิกษุและสามเณรท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรีทกุ
คณะเรียบร้อยแล้ว ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ต าบลล าไทร อ าเภอวงั
น้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีการศกึษา 2554 

3. ภูมิล าเนา หมายถึง ภมูิล าเนาท่ีเกิดของพระนิสติ แบ่งตามการปกครองทางคณะสงฆ์ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 หน คือ  

3.1 หนกลาง ได้แก่ พระนิสิตท่ีมีภมูิล าเนาก าเนิดในเขตจงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ พระนครศรีอยธุยา อา่งทอง สระบรีุ ลพบรีุ สิงห์บรีุ ชยันาท อทุยัธานี 
ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ ตราด นครปฐม สพุรรณบรีุ กาญจนบรีุ สมทุรสาคร ราชบรีุ เพชรบรีุ 
สมทุรสงคราม ประจวบคีรีขนัธ์ 
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3.2 หนเหนือ ได้แก่ พระนิสติท่ีมีภมูิล าเนาก าเนิดในเขตจงัหวดั นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบรูณ์ พิษณโุลก สโุขทยั ตาก อตุรดิตถ์ ล าปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน 
เชียงใหม ่ล าพนู แมฮ่่องสอน 

3.3 หนตะวนัออก ได้แก่ พระนิสิตท่ีมีภมูิล าเนาก าเนิดในเขตจงัหวดั อดุรธานี 
หนองคาย เลย สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอด็ อบุลราชธานี ยโสธร มกุดาหาร  
ศรีสะเกษ นครพนม นครราชสีมา ชยัภมูิ บรีุรัมย์ สริุนทร์ ปราจีนบรีุ นครนายก ฉะเชิงเทรา 

3.4 หนใต้ ได้แก่ พระนิสิตท่ีมีภมูิล าเนาก าเนิดในเขตจงัหวดั นครศรีธรรมราช  
สรุาษฎร์ธานี ชมุพร ภเูก็ต ตรัง พงังา กระบ่ี ระนอง สงขลา พทัลงุ สตลู ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

4. มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย (วังน้อย) หมายถึง มหาวิทยาลยัมหาจฬุา
ลง-กรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 

สมมตฐิานของการวิจยั 
1. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมีสถานภาพ ตา่งกนั มี 

ภาวะผู้น าโดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
2. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีศกึษาอยู่ในชัน้ปี ตา่งกนั 

มี ภาวะผู้น าโดยรวมและในแตล่ะด้าน แตกตา่งกนั 
3. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีเรียนคณะ ตา่งกนั มี 

ภาวะผู้น าโดยรวมและในแตล่ะด้าน แตกตา่งกนั 
4. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมีภมูิล าเนา ตา่งกนั มี 

ภาวะผู้น าโดยรวมและในแตล่ะด้าน แตกตา่งกนั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจยัครัง้นี ้มุง่ศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาจฬุาลงกรณ- 

ราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ต าบลล าไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเดน็ส าคญั ดงันี ้

1. ความหมายและความส าคญัของภาวะผู้น า 
2. ประเภทและคณุสมบตัิของภาวะผู้น า  
3. ทฤษฏีภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 

4. คณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 
5. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัภาวะผู้น า 
6. การจดัการศกึษาของมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 

 
1. ความหมายและความส าคัญของภาวะผู้น า 

ความหมายของผู้น า (Leader)  
โควีย์ (Covey. 1999: 8) กลา่วไว้วา่ ผู้น า คือ บคุคลท่ีได้รับความเช่ือถือจากผู้ อ่ืนทัง้ภายใน

ภายนอกองค์กร และเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์กร ประสานความร่วมมือกนัของบคุคลในองคก์ร 
เพ่ือให้องคก์รด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของวิสยัทศัน์ท่ีวางไว้ 

ฟรีกอน และ แจคสนั ( Frigon; & Jackson. 1990: 8) ได้ให้ค านิยามของค าวา่ ผู้น า หรือ 
Leader วา่คือ บคุคลท่ีมีความสามารถในการบงัคบับญัชาบคุคลอ่ืน และประสานงานให้บคุคลอ่ืนท า
กิจการหรืองานให้บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ขของงานหรือกิจการด้วยความเตม็ใจ 

โอเลียรี (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี. 2549: 1; อ้างอิงจาก O’Leary. 2000: 1) ให้ความหมายของค า
วา่ผู้น าได้ดงันี ้ผู้น าหมายถึง หวัหน้ากลุม่ ทีม หรือ องค์กรท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ ตลอดจนถึงบคุคลท่ีมี
บารมีและสามารถตดัสินใจได้เป็นอย่างดี รวมทัง้สามารถกระตุ้นบคุคลอ่ืนให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 

ดราฟ และ กอสเซน ( Drafke; & Kossen. 2002: 169) ให้ค าจ ากดัความของผู้น าไว้วา่  ผู้น า 
หมายถึง ผู้ ท่ีมีความสามารถในการอิทธิพลบงัคบัหรือควบคมุพฤติกรรมหรือการกระท าของผู้ อ่ืน โดย
ผา่นกระบวนการสื่อสาร ทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

จ านง พนัรอบ (2548: 3) ได้ให้ความหมายของ ผู้น า วา่หมายถึง ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การกระท า
ตอ่การแสดงพฤติกรรมของคนในสงัคม รวมทัง้มีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึนึกคิด โดยท่ีคนในสงัคมก็ยอมรับ
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ด้วย ดงันัน้ ผู้น าจึงต้องมีอิทธิพลทัง้ในด้าน พฤตกิรรมท่ีเหน็ได้ (Overt Behavior) และ พฤติกรรมท่ีแฝง
เร้นอยู่ภายใน (Convert Behavior)  

อานนัท์ ปันยารชนุ (2541: 24) อธิบายความหมายของค าวา่ ผู้น า ไว้วา่ ผู้น าไมใ่ช่ผู้ ท่ีจะน า
คนอ่ืน แตผู่้น าท่ีดี คือ ผู้น าท่ีมีคนอ่ืนอยากเดินตาม 

กลา่วโดยสรุป ผู้น า หมายถึง ผู้ ท่ีมีความสามารถในการโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงเร่ืองคา่นิยม  
ความรอบรู้ และรอบคอบ ถึงคณุธรรมจริยธรรม มาตรฐานระเบียบวินยั การเจรจา และการมีวิสยัทศัน์
อนักว้างไกล ท าให้บคุคลในกลุม่คล้อยตาม หรือมีพฤตกิรรมตามท่ีตนเองต้องการด้วยความยินยอม
พร้อมใจ 

 
ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 
ดบูริน (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี. 2549: 2; อ้างอิงจาก Dubrin. 1998: 2) กลา่วไว้วา่ ภาวะผู้น า

หมายถึง ความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ และการสนบัสนนุให้เกิดขึน้ระหวา่งบคุคลท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องตอ่การบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

เฮมฟิลล์ และ คนูส์ (Hemphill; & Coons. 1957: 7) ได้กลา่วถึง ภาวะผู้น า วา่หมายถึง 
พฤติกรรมของปัจเจกบคุคลท่ีได้ชีน้ าเพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมกลุม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว้ จากการพยายามให้ความหมายหรือค านิยามภาวะผู้น าของผู้ รู้ตา่ง ๆ จะเหน็วา่อาจไม่
ตรงกนัเท่าใดนกั แตห่ากสงัเกตจะพบจดุเน้นท่ีคล้ายคลงึกนัคือ ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการเป็นศิลปะ
ท่ีมีอยู่ในตวัคนหรือในตวัผู้น า 

เจคอบส์ และ จเูคยีส (Jacobs; & Juques. 1990: 281) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น า ไว้
วา่ ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการท่ีจะพฒันาเป้าหมายการท างาน และการทุ่มเทพลงังานในการท างาน 
ในอนัท่ีจะท าให้บรรลเุป้าหมาย 

รัช และ บีห์ลิง (Rauch; & Behling. 1984: 46) กลา่วไว้วา่ ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการ
ใช้อิทธิพลเพ่ือให้การด าเนินงาน กิจกรรมกลุม่บรรลเุป้าหมาย 

ธวชั บณุยมณี (2550: 11) กลา่วถึงภาวะผู้น าวา่ คือ การกระท าระหวา่งบคุคล โดยบคุคลท่ี
เป็นผู้น าจะใช้อิทธิพล (Influence) หรือการดลบนัดาลใจ (Inspiration) ให้บคุคลอ่ืนหรือกลุม่ กระท า
หรือไมก่ระท าบางส่ิงบางอย่าง ตามเป้าหมายท่ีผู้น ากลุม่หรือองค์การก าหนดไว้  

อนนัท์ งามสะอาด (2550: 22) ได้อธิบายความหมายของภาวะผู้น า ไว้ดงันี ้
1. ความริเร่ิมและธ ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของความคาดหวงัและความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั

ของสมาชิกของกลุม่ 
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2. ความสามารถท่ีจะชีแ้นะ สัง่การ หรืออ านวยการ หรือมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของผู้ อ่ืน
เพ่ือให้มุง่ไปสูจ่ดุหมายท่ีก าหนดไว้ 

3. ศิลปในการชีแ้นะหรือแนะน าลกูน้องตลอดจนผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความ
กระตือรือร้นและเตม็ใจ 

4. กระบวนการท่ีบคุคลใช้อิทธิพลตอ่กลุม่ เพ่ือให้บรรลคุวามต้องการของกลุม่ หรือ
จดุมุง่หมายขององค์การ 

5. ศิลปของการใช้อิทธิพลหรือกระบวนการใช้อิทธิพลตอ่บคุคลอ่ืน เพ่ือให้มีความเตม็ใจ 
และกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงานจนประสบความส าเร็จตามจดุมุง่หมายของกลุม่ 

6. ความสามารถในการใช้อิทธิพลตอ่กลุม่เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหมายท่ีตัง้ไว้ 
7. กระบวนการของการชีแ้นะและอิทธิพลตอ่กิจกรรมตา่งๆ ของสมาชิกของกลุม่ 
8. กระบวนการท่ีผู้น าใช้อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นชีน้ าให้บคุคลอ่ืนกระตือรือร้น 

เตม็ใจท าในสิ่งท่ีต้องการ โดยมเีป้าหมายขององคก์ารเป็นจดุหมายส าคญั กลา่วได้วา่ภาวะผู้น า
หมายถึง กระบวนการท่ีบคุคลซึ่งเป็นผู้น า (Leader) มีอิทธิพลตอ่ผู้ตาม (Followers) หรือ ลกูน้อง
(Subordinates) ยอมรับและปฏิบตัิตามเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ (Objective) ของกลุม่  

กลา่วโดยสรุป ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการใช้กระบวนการ หรือยทุธวิธีในการ
บริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิภารกิจได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรท่ีตัง้ไว้
อย่างกระตือรือร้น และมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
 

ความส าคัญของภาวะผู้น า 
ลทัธิกาล ศรีวะรมย์ (2538: 433) กลา่วถึง ภาวะผู้น า จ าเป็นและส าคญัย่ิงตอ่นกับริหารท่ีจะ

น าองค์กรไปสูค่วามส าเร็จ ผู้น าเป็นผู้ตดัสนิใจ ก าหนดปัญหา วางแผนและรับผิดชอบตอ่ความอยู่รอด
หรือการพฒันาองค์กร การเป็นผู้น าท่ีดเีป็นสิง่กระท าให้สมบรูณ์ยาก ปัจจบุนัเราต้องประสบปัญหาการ
ขาดแคลนผู้น าในอดุมคติมีความเสียสละและเป็นประชาธิปไตย การเสริมสร้างภาวะผู้น าเป็นศิลปะ
แบบหนึ่งท่ีพึ่งเรียนรู้และพฒันาได้ 

สนุทร โคตรบรรเทา (2551: 14) กลา่วถึงความส าคญัของภาวะผู้น าวา่ ในการบริหารจดัการ
งานใดให้ประสบความส าเร็จและบรรลตุามเป้าหมาย จ าเป็นจะต้องมีผู้น า หรือ หวัหน้า เพ่ือท าหน้าท่ี 
วางแผน จดัการ ควบคมุดแูล และจงูใจหรือผู้น าผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ท างานลลุว่งตามเป้าหมาย 

กลา่วโดยสรุป ภาวะผู้น า มีความส าคญัตอ่หน่วยงาน องคก์าร ตา่ง ๆ เพราะภาวะผู้น า 
สามารถก าหนดทิศทาง วางเป้าหมาย ขององคก์าร สูค่วามส าเร็จได้ 
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2. ประเภทและคุณสมบัตขิองผู้น า  
ประเภทของผู้น า  
มอสลีย์ พิเอททริ และ เมกกินสิน (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี. 2549; อ้างอิงจาก Mosley, Pietri; & 

Megginson. 1995: 26) กลา่วถึงวิธีการในการจดัประเภทของผู้น า ท่ีนิยมโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 วิธี
ด้วยกนั ได้แก ่

1. ตามวิธีท่ีผู้น าใช้หรือแสดงออก (Approach Used) โดยทัว่ไปแล้วสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 
1.1 ผู้น าแบบเผดจ็การ (Autocratic or Authoritarian) คือผู้น าท่ีตดัสนิเร่ืองตา่ง ๆ 

ทัง้หมดเองเพียงผู้ เดียว 
1.2 ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic or Participative) คือผู้น าท่ีให้ความเอาใจ

ใสก่บัความรู้สกึของผู้ใต้บงัคบับญัชา และเปิดโอกาสให้เขาเหล่านัน้ได้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 
1.3 ผู้น าแบบตามสบาย (Laissez-faire or Free-rein Leader) คือผู้น าท่ีไมเ่ข้มงวด

และปลอ่ยให้ลกูน้องท าตามท่ีเขาต้องการ 
2. ตามการมุง่เน้นตอ่การท างานให้ส าเร็จลลุว่ง (Orientation Toward Job) เป็นการแบ่ง

โดยใช้ เจตคติของผู้น าท่ีมตีอ่การท างานให้ลลุว่ง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก ่
2.1 ผู้น าท่ีมุง่เน้นงาน (Task-oriented or Production-Oriented Leaders) คือผู้น าท่ี

มุง่เน้นไปในการท างานให้ส าเร็จลลุว่ง มุง่เน้นท่ีการวางแผน และกระบวนการท างาน พยายามท่ีจะ
ควบคมุอย่างใกล้ชิด 

2.2 ผู้น าท่ีมุง่เน้นคน (People-oriented or Employee-centered Leaders) คือผู้น า
ท่ีค านึงถงึสวสัดิการ และความรู้สกึของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

เรดดิน (Reddin. 1969) ได้ท าการศกึษาและแยกประเภทของผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพและด้วย
ประสิทธิภาพออกเป็นอย่างละ 4 รูปแบบ ดงันี ้

1. ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.1 ผู้น าแบบเจ้าระเบียบ (Bureaucrat) เป็นผู้น าท่ีให้ความส าคญักบังานและเพ่ือน

ร่วมงานน้อย แตใ่ห้ความสนใจเร่ืองระเบียบ กฎเกณฑ์ ผู้น าเชน่นีเ้ป็นคนท่ีมีความซ่ือสตัย์ และมีคณุธรรม 
1.2 ผู้น าแบบนกัพฒันา (Developer) พฒันามาจากผู้น าแบบมิตรสมัพนัธ์ สนใจ

เพ่ือนร่วมงานมากแตส่นใจในงานน้อย มัน่ใจเพ่ือนร่วมงาน งานหลกัคือพฒันาเพ่ือนร่วมงานเป็น
รายบคุคล 
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1.3 ผู้น าแบบนนกับริหาร (Executive) พฒันามาจากผู้น าแบบบรูณาการ เป็นนกั
ผสมผสานมองการณ์ไกล ตระหนกัในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล การท างานใช้ก าลงัทกุคนได้อย่าง
คุ้มคา่ เน้นการท างานเป็นทีม 

1.4 ผู้น าแบบเผดจ็การคณุธรรม (Benevolent Autocrat) พฒันามาจากผู้น าแบบ
เสียสละ มุง่งานสงู มิตรสมัพนัธ์ต ่า ผู้น าแบบนีส้ามารถใช้ประโยชน์จากเพ่ือนร่วมงานให้ได้ผลงานโดย
ท่ีเพ่ือนร่วมงานไมม่ีความรู้สกึในทางไมด่ี 

2. ผู้น าท่ีด้อยประสิทธิภาพ  
2.1 ผู้น าแบบละเลย (Deserter) เป็นผู้น าท่ีมีลกัษณะเงียบเฉยเก็บตวั ผู้น าแบบนีม้กั

แสดงพฤติกรรมไมเ่หมาะสมกบัเวลา สถานการณ์ สถานท่ี 
2.2 ผู้น าแบบนกับญุ (Missionary) เป็นผู้น าท่ีมีมติรสมัพนัธ์ สนใจเพ่ือนร่วมงานสงู

แตส่นใจงานน้อย ท างานด้วยตนเองจนเพ่ือนร่วมงานมีโอกาสท างานน้อย 
2.3 ผู้น าแบบประนีประนอม (Compromise) ให้ความสนใจงานสงู มีความสมัพนัธ์

กบัเพ่ือร่วมงานมาก เป็นผู้ตดัสนิใจท่ีไมด่ีนกั 
2.4 ผู้น าแบบเผดจ็การ (Autocrat) มุง่งานสงู แตม่ีความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานต ่า 

ขาดความเช่ือมัน่ตอ่คนอ่ืน ไมยิ่นดีกบัผลงานของเพ่ือนร่วมงาน สนใจเพียงงานเฉพาะหน้าเท่านัน้ 
ไลเคิร์ท (Likert. 1961) ได้แบ่งลกัษณะผู้น าออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. เผดจ็การสมบรูณ์แบบ (Exploitive Autocratic) เป็นลกัษณะผู้น าท่ีใช้อ านาจเดด็ขาด
หรือเผดจ็การ 

2. เผดจ็การแบบคณุธรรม (Benevolent Autocratic) เป็นลกัษณะของผู้น าท่ีใช้อ านาจ
อย่างมีศิลปะท าให้ผู้ ร่วมงานปฏิบตัิตามด้วยความเตม็ใจ 

3. พลพรรคร่วมมือ (Participative) เป็นลกัษณะของผู้น าท่ีใช้การปรึกษาหารือเป็นหลกั
ในการท างาน ผู้น าจะรับฟังความคิดเหน็และพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์ 

4. ประชาธิปไตย (Democratic) หรือแบบมีสว่นร่วม ผู้น าจะเคารพ มัน่ใจ และเช่ือถือใน
ความคิดเหน็ของผู้ ร่วมงานทกุ ๆ คน 

และจากการวิจยัของ Likert พบวา่ผู้น าท่ีใช้อ านาจเดด็ขาดหรือเผดจ็การจะก่อให้เกิดผลผลิต
ต ่าท่ีสดุ สว่นผู้น าแบบประชาธิปไตยหรือแบบมีสว่นร่วมจะได้ผลผลิตสงูสดุ 
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เฮอร์ซ่ี และ บลานชาร์ด (Hersey; & Blanchard. 2000: 467-468) แบ่งลกัษณะผู้น าออกเป็น 4 
ประเภท คือ 

1. แบบสัง่การ (Telling Style) เป็นรูปแบบผู้น าท่ีมุง่เน้นงานสงู และมุง่เน้นคนต ่า โดย
ผู้น าจะเป็นผู้ชีน้ า ก าหนดบทบาท และบอกให้ผู้ตามทราบวา่ต้องการให้ท าอะไร ลกัษณะการสื่อสาร
เป็นแบบทางเดียว ผู้น ารูปแบบนีเ้หมาะสมกบัผู้ตามท่ีมีระดบัวฒุิภาวะต ่า 

2. แบบขายความคิด (Selling Style) เป็นรูปแบบผู้น าท่ีมุง่เน้นงานสงูและมุง่เน้นคนสงู 
โดยผู้น าจะเป็นผู้ชกัชวน อธิบาย ให้การสนบัสนนุ ให้ก าลงัใจ และให้ความกระจ่างเมื่อมีข้อสงสยั
เก่ียวกบัการงาน ลกัษณะการสื่อสารเป็นแบบสองทาง ผู้น ารูปแบบนีเ้หมาะสมกบัผู้ตามท่ีมีระดบัวฒุิ
ภาวะต ่า ถึงปานกลาง 

3. แบบมีสว่นร่วม (Participating Style) เป็นรูปแบบผู้น าท่ีมุง่เน้นงานต ่าและมุง่เน้นคน
สงู โดย ผู้น าสนบัสนนุให้ผู้ตามเข้ามามีสว่นร่วมและใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน ผู้น ารูปแบบ
นีเ้หมาะสมกบัผู้ตามท่ีมีระดบัผู้ตามท่ีมีระดบัวฒุิภาวะปานกลางถึงสงู 

4. แบบมอบหมายงาน (Delegating Style) เป็นรูปแบบผู้น าท่ีมุง่เน้นงานต ่า และมุง่เน้น
คนต ่า โดยผู้น าจะมีการกระจายหน้าท่ี ให้ค าแนะน าและการสนบัสนนุเลก็ ๆ น้อย ๆ เพียงเพ่ือให้ผู้ตาม
เข้าใจปัญหาและแผนงาน และให้ผู้ตามมีอิสระในการด าเนินการได้เอง ผู้น ารูปแบบนีเ้หมาะสมกบัผู้
ตามท่ีมีระดบัวฒุิภาวะสงู 

ฟลีชแมน แฮร์ริส และ เบิร์ท (Fleishman, Harris; & Burtt. 1955: 9-15) ได้ท าการศกึษา
ทดลองเก่ียวกบัภาวะผู้น าท่ี Ohio State University (มหาวิทยาลยัโอไฮโอ) และได้แบ่งลกัษณะของ
ผู้น าออกเป็น 2 หลกัใหญ่ๆ คือ มุง่มิตรสมัพนัธ์ (Consideration) และมุง่กิจสมัพนัธ์ (Initiating 
Structure) ซึ่งน าไปสูก่ารแบ่งประเภทของผู้น าออกเป็น 4 แบบ คือ  

1. ผู้น าแบบมุง่กิจสมัพนัธ์ต ่าและมุง่มติรสมัพนัธ์สงู เป็นผู้น าท่ีแย่ท่ีสดุ 
2. ผู้น าแบบมุง่กิจสมัพนัธ์ต ่าแตม่ิตรสมัพนัธ์สงู คือชอบสนกุสนานแตล่ะเลยงาน 
3. ผู้น าแบบมุง่กิจสมัพนัธ์สงูและมุง่มติรสมัพนัธ์สงู แบบนีป้ฏิบตัิยากท่ีสดุ  
4. ผู้น าแบบมุง่กิจสมัพนัธ์สงูแตมุ่ง่มิตรสมัพนัธ์ต ่า มุง่แตผ่ลผลิตอย่างเดียวมองเพ่ือน

ร่วมงาน เป็นเคร่ืองจกัร  
เทนเนนบาร์ม และ วอร์เรน (Tannenbaum; & Warren. 1973: 164) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบั

กลุม่สมัพนัธ์หรือการรวมกลุม่ท างานของบคุคลช่ือวา่ Continuum of Leadership Behavior โดยเน้น
ในเร่ืองการใช้อ านาจของผู้น า และขัว้ของการใช้อ านาจซึ่งแบ่งเป็น 2 ขัว้ คือ  

1. ขัว้อ านาจสงูสดุ (Manager Power and Influence) หรือ Boss-centered หรือ 
Authoritarian (อตัตาธิปไตย) อ านาจสงูสดุอยูท่ี่ผู้น า หรือผู้บริหาร ตดัสินใจเพียงคนเดียว 



15 
 

2. ขัว้อ านาจต ่าสดุ (Non manager Power and Influence) หรือ Subordinate-
Centered หรือ Democratic (ประชาธิปไตย) ผู้น าหรือผู้บริหารใช้อ านาจของตวัเองน้อยท่ีสดุ แตจ่ะ
ระดมสติปัญญาความคิดเห็นข้อเสนอแนะตา่งๆ จากผู้ ร่วมงานเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ 

จากการน าเอาพฤติกรรมการตดัสินใจมาเป็นเคร่ืองบ่งชีล้กัษณะของผู้น า สามารถแบง่ผู้น า
ออกเป็น 7 ประเภท คือ 

1. ผู้น าตดัสนิใจเพียงผู้ เดยีว ถือได้วา่เป็นผู้น าแบบอตัตาธิปไตย  
2. ผู้น าเสนอการตดัสินใจให้ผู้ ร่วมงานรับรู้เป็นการขายความคดิเพ่ือโน้มน้าวให้กลุม่ยอมรับ 
3. ผู้น าเสนอแนวคิดในการตดัสนิใจและตดัสนิใจเองแตใ่ห้โอกาสสมาชิกซกัถามได้ 
4. ผู้น าเสนอความคิดเป็นการหยัง่ท่าที ให้สมาชิกเสนอความคิดเหน็ได้แตค่อ่นข้าง

ยืนยนัแนวการตดัสนิใจเดมิ 
5. ผู้น าเสนอปัญหาให้อภิปราย และขอค าแนะน าจากสมาชิกแล้วตดัสนิใจ 
6. ผู้น าเสนอปัญหาให้กลุม่อภิปรายร่วมกนัตดัสินใจ 
7. ผู้น าร่วมกบัสมาชิกตดัสนิใจภายใต้ข้อจ ากดั ข้อบงัคบัขององค์การ 

จากรูปแบบการตดัสินใจทัง้ 2 ดงักลา่วมาแล้ว มีการน ามาแปลและดดัแปลงให้สัน้และ
กระชบัลง โดยสามารถแบ่งรูปแบบการตดัสนิใจออกเป็น 5 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ผู้น าท่ีตดัสนิใจแล้วสัง่การ เรียกวา่ บอกงาน 
2.  ผู้น าตดัสินใจแล้วชีแ้จงและชกัจงู เรียกวา่ ขายงาน 
3.  ผู้น าตดัสินใจตามข้อแนะน าของผู้ ร่วมงาน เรียกวา่ ซือ้งาน 
4.  ผู้น าและผู้ ร่วมงานตดัสนิใจร่วมกนั เรียกวา่ ร่วมงาน 
5.  ผู้น ามอบให้ผู้ ร่วมงานตดัสนิใจในขอบเขต เรียกวา่ มอบงาน 

เฟรนช์ และ เรเวน ( French; & Raven. 1960: 607) แบ่งประเภทของผู้น าตามการได้รับ
อ านาจเป็น 3 ประเภท คือ 

1.  ผู้น าแบบใช้พระเดช (Legal Leader) ผู้น าลกัษณะนีม้กัถืออ านาจท่ีได้รับตาม
กฎหมายเป็นข้ออ้าง มกัใช้อ านาจท่ีตนมีอยูท่ าทกุอย่างท่ีตนพอใจโดยไมม่ีการยืดหยุ่น  

2.  ผู้น าแบบใช้พระคณุ (Charismatic Leader) ผู้น าลกัษณะนีม้ิได้ใช้อ านาจท่ีตนมีอยู่
เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร แตก่ลบัใช้อ านาจและศิลปะของการเป็นผู้น าท่ีตนมีอยู่มาก่อให้เกิดความ
ศรัทธาจากผู้ใต้บงัคบับญัชา ท่ีช่วยให้เกิดความเห็นอกเหน็ใจตามมา และมุง่สร้างมนษุย์สมัพนัธ์ในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน ก่อให้เกิดความเคารพนบัถือ และมีผลผลกัดนัให้ผู้ปฏิบตัิงานท างานด้วยความเตม็ใจ 
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3. ผู้น าแบบพ่อพระ (Symbolic Leader) ผู้น าลกัษณะนีเ้ป็นผู้น าท่ีมคีวามพยายามท าตน
ให้ควรแกก่ารเคารพนบัถือ ตามต าแหน่งและอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับโดยให้ความเห็นอกเห็นใจและความ
เป็นธรรมแก่ทกุคน 

ลิปบิทท์ และ ไวท์ (Lippitt; & White. 1974) ได้แบ่งประเภทของผู้น าตามการวิจยั ดงันี ้
1. ผู้น าแบบเผดจ็การ หรือ อตันิยม (Autocratic Leaser) ผู้น าลกัษณะนีเ้น้นเร่ืองการ

บงัคบับญัชาและการออกสัง่การเป็นเร่ืองส าคญั ใช้อ านาจวินิจฉยัสัง่การโดยถือวา่การวินิจฉยัสัง่การ
ในการแก้ปัญหาใดๆ นัน้ตนมีอ านาจสงูสดุ ถือตนเองเป็นใหญ่ 

2. ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ผู้น าชนิดนีม้ีลกัษณะตรงข้ามกบัแบบ
เผดจ็การจะให้ความส าคญักบัผู้ใต้บงัคบับัญชามากกวา่และจะไมเ่น้นการใช้อ านาจให้เกิดความเกรง
กลวัในตวัผู้น า หากแตจ่ะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามโีอกาสแสดงความคิดเหน็และพดูคยุด้วย
ผู้น าแบบนีเ้น้นความผกูพนัในสงัคม สง่เสริม สนบัสนนุ ปรับปรุงเปลีย่นแปลงการท างานของคนในกลุม่
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของกลุม่ 

3. ผู้น าแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire Leader) ผู้น าชนิดนีจ้ะปลอ่ยให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามี
อิสระเตม็ท่ี ผู้น าจะท างานตามแบบท่ีผู้ใต้บงัคบับญัชาเสนอมาไมม่ีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ไม่
ค านึงถึงหลกัเกณฑ์ กฎเกณฑ์เท่าใดนกั ไมม่ีบรรทดัฐานในการควบคมุดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชา 

สเุนตร สวุรรณละออง (2545: 23) ได้แบ่งประเภทของผู้น าไว้ ดงันี ้
1. ผู้น าครอบครัว (Family Leader) 
2. ผู้น าสงัคมหรือชมุชน (Community Leader) 
3. ผู้น าองค์การหรือหน่วยงาน (Organization Leader) 
4. ผู้น าทางการเมือง (Political Leader) 
5. ผู้น าชาติ (National Leader) 
6. ผู้น าโลก (World Leader) 

กลา่วโดยสรุป ประเภทของผู้น าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ คือ เป็นผู้ ท่ีให้ความส าคญักบังาน และบคุคลภายในองค์กร มอง

การณ์ไกล เข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล รับฟังความคิดเหน็ของบคุคลภายในองค์กร เน้นการ
ท างานเป็นทีม มีระเบียบวินยั ซ่ือสตัย์ มีคณุธรรมจริยธรรม เสียสละเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม และรู้จกั
การบรูณาการซึง่ผู้น าในลกัษณะนีจ้ะท าให้องคก์รสามารถท าภารกิจตา่งๆ ส าเร็จลลุว่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

2. ผู้น าด้อยประสทิธิภาพ คือ เป็นผู้ท่ีไม่สนใจบคุคลในองค์กร หรือสนใจบคุคลในองคก์ร
มากกวา่การท างาน ตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ เพียงล าพงั ท าตวัไมเ่หมาะในเวลางาน ขาดความเช่ือมนัตอ่
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บคุคลอ่ืน สนใจเพียงงานเฉพาะหน้า ไมม่ีมนษุยสมัพนัธ์กบับคุคลในองค์กร ผู้น าในลกัษณะนีจ้ะท าให้
การบริหารงานภายในองค์กรประสบปัญหา หรือภารกิจขององค์กรล้มเหลวไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ท่ีตัง้ไว้ 
 

คุณสมบัติของภาวะผู้น า 
เดสเลอร์ (Dessler. 2004: 256-258) กลา่วถึงคณุสมบตัท่ีิดีของผู้น าไว้ 6 ประการ คือ 

1.  เป็นผู้น าท่ีมีแรงจงูใจ หมายถึง เป็นผู้ ท่ีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ มีพลงัอย่างมาก และมีความมุง่มัน่ท่ีจะเอาชนะอปุสรรคตา่งๆ 

2.  มีความต้องการท่ีจะเป็นผู้น า ชอบท่ีจะเป็นผู้น ามากกวา่ผู้ตาม และจะเป็นผู้ ท่ีมี
อิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน 

3.  มีความซ่ือสตัย์และมีคณุธรรม 
4.  เป็นผู้มีความมัน่ใจ ซึ่งความมัน่ใจจะมีบทบาทส าคญัตอ่การตดัสินใจและท าให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชามีความเช่ือมัน่ในผู้น า 
5.  มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด 
6.  ต้องเป็นผู้ ท่ีรู้จกัองค์การเป็นอย่างดี เพราะจะเป็นข้อมลูท่ีช่วยในการตดัสินใจท่ีถกูต้อง

และเหมาะสม 
เฮลิลเกล สโลคมัและ วดูแมน (Hellriegel, Slocom; & Woodman. 1998: 303-304) 

กลา่วถึงคณุสมบตัิของผู้น าท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จวา่มี 4 ประการ คือ 
1. เป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกล (Creating A Vision) มีวิสยัทศัน์ใหม ่ๆ และมีการร่วม

ก าหนดเป้าหมายกบัผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความผกูพนักบัเป้าหมายนัน้ และจะ
พยายามด าเนินการเพ่ือให้เป้าหมายนัน้บรรลผุล 

2. เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร (Meaning Through Communication) 
3. เป็นผู้ ท่ีมอบอ านาจให้กบัผู้ปฏิบตังิาน (Empowerment) โดยให้ผู้ปฏิบตัิงานมีสว่นร่วม

ในการพฒันาเป้าหมายและนโยบาย ซึ่งเมื่อเป้าหมายนัน้บรรลผุลผู้ปฏิบตัิงานกจ็ะเกิดความพึงพอใจ 
รวมทัง้ผู้น าให้การสนบัสนนุเพ่ือพฒันาผู้ปฏิบตัิงาน และช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานบรรลเุป้าหมาย
สว่นบคุคลด้วย 

4. เป็นผู้ ท่ีเข้าใจตนเอง (Self-Understanding) โดยรู้จดุออ่นและจดุแขง็ของตนเองและ
เป็นผู้ท่ีต้องการข้อมลูย้อนกลบัของผลการปฏิบตัิงาน เพ่ือปรับปรุงตนเองให้ดีย่ิงขึน้ 

 



18 
 

โกเมส-เมจิอา และ บาลคิน ( Gomez-Mejia; & Balkin. 2002: 287) กลา่วถึงคณุสมบตัิและ
ทกัษะส าหรบัผู้น าท่ีดีวา่ ได้แก่ 

1. เป็นผู้ ท่ีมทีกัษะของการใช้อิทธิพล (Influence Skills) โดยสามารถใช้ความเป็นผู้น าใน
การท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเตม็ใจท่ีจะท างานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์การ 

2. เป็นผู้ ท่ีมทีกัษะในการมอบหมายงาน (Delegation Skills) พร้อมทัง้สามารถท าให้
ผู้ปฏิบตัิงานมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายนัน้ด้วย 

3. เป็นผู้ ท่ีมีความยืดหยุน่ (Flexibility Skills) และแก้ไขปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่ได้ 
4. เป็นผู้มีทกัษะในการจงูใจ (Motivational Skills) โดยเป็นผู้สนบัสนนุและจดัสร้าง

สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานทุ่มเทและอทิุศตนเองให้กบังาน 
ทิมม์ และ ปีเตอร์สนั (Timm; & Peterson. 2000: 147-150) กลา่วถึงคณุสมบตัิของผู้น าท่ีดี

ในมมุมองของผู้ปฏิบตัิงาน โดย Franklin Covey Center for Research ได้ท าการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ปฏิบตัิงานท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 37,000 คน ในปี ค.ศ. 1997-1998 ผลการศกึษาพบวา่
คณุสมบตัิของผู้น าท่ีดีท่ีผู้ปฏิบตัิงานต้องการมี 11 ประการเรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

1. เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร (Effectively Communicate) รวมถึงมี
ความสามารถในการรับฟังด้วย 

2. เป็นผู้ท่ีมีคณุธรรม (Exhibit Integrity) มีความซ่ือสตัย์ (Honesty) และน่าไว้วางใจ (Trustworthy) 
3. เป็นผู้ ท่ีมีความสนกุสนานกบัการท างานเป็นทีม (Enjoy Team Work) ผู้ปฏิบตัิงาน

ต้องการผู้น าท่ีเป็นสว่นหนึ่งของพวกเขา และสามารถท างานร่วมกบัพวกเขาได้เป็นอย่างด ี
4. เป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ (Be Visionary) และบอกกลา่ววิสยัทศัน์นัน้ตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน มี

ความคิดสร้างสรรค์ และร่วมท างานกบัผู้ปฏิบตัิงานเพ่ือจะน าทีมงานไปสูวิ่สยัทศัน์นัน้ 
5. เป็นผู้ ท่ีกล้าตดัสินใจ (Make Decisions) มีความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นนกั

วางแผน และเป็นผู้มคีวามสามารถในการจดัระบบการท างานท่ีดี 
6. เป็นผู้ใสใ่จตอ่ความรู้สกึของผู้ปฏิบตัิงาน (Demonstrate Caring) รวมทัง้มีความ

ห่วงใย เห็นอกเหน็ใจ และให้การสนบัสนนุผู้ปฏิบตัิงานด้วย 
7. เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ (Be a Model) ซึ่งมีความส าคญัคือจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของผู้ปฏิบตัิงาน 
8. เป็นผู้ ท่ีอทิุศตนเองให้กบังาน (Be Dedicated) และท างานหนกัเพ่ือให้งานบรรลเุป้าหมาย 
9. เป็นผู้ ท่ีสามารถจงูใจผู้ อ่ืนได้ (Be A Motivator) 
10. เป็นผู้ ท่ีมคีวามเช่ียวชาญ (Be Expert) มีความรู้ มีความสามารถ และมีความเฉลียวฉลาด 
11. เป็นผู้ ท่ีมคีวามกล้าหาญ (Be Courageous) และกล้าท่ีจะยืนหยดัในหลกัการท่ีถกูต้อง 
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สเุนตร สวุรรณละออง (2545: 36-37) อธิบายคณุลกัษณะท่ีส าคญัของภาวะผู้น าไว้ ดงันี ้
1. การเป็นผู้น า คือ การเป็นศนูย์กลางการรวมตวักนัเป็นกลุม่ (Group Process) ผู้น า

เป็นจดุศนูย์กลางหรือแกนกลางของการรวมกลุม่ เป็นศนูย์รวมของอ านาจ ท าให้เกิดความร่วมมือร่วม
ใจกนัในการท างานเป็นกลุม่ ผู้น าจะเป็นผู้ก าหนดจดุมุง่หมายและกิจกรรมตา่งๆ ในกลุม่ 

2. ผลจากบคุลิกภาพท าให้เกิดผู้น า ผู้น าจะต้องมีบคุลิกภาพพิเศษ หรือ อจัฉริยะ 
พฤติกรรมเฉพาะตวัมีความโดดเดน่กวา่บคุคลอ่ืน บคุคลอ่ืนมกัยอมรับบคุลิกภาพของผู้น าและเช่ือมัน่
เมื่อร่วมท างานด้วย 

3. ผู้น าจะต้องมีศิลปะท าให้กลุม่เกิดความยินยอม หมายถึง มีความสามารถในการจงูใจ
ให้คนในกลุม่เกิดความศรัทธา เช่ือมัน่ ยินยอมพร้อมใจให้ความร่วมมือท าในสิ่งท่ีผู้น าต้องการ 

4. ผู้น าเป็นผู้ใช้อิทธิพล (Influence) มีความพยายามในการครอบง าหรือมีอ านาจเหนือบคุคล
อ่ืนเพ่ือให้งานบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ ผู้น าอาจใช้วิธีการขม่ขู ่หรือการให้รางวลั หรือวิธีการจงูใจตา่งๆ  

5. การเป็นผู้น าเป็นการกระท ากิจกรรม หรือแสดงพฤตกิรรม เป็นกระบวนการของการ
กระท ากิจกรรมกลุม่ให้สามารถด าเนินงานได้ เช่น การประสานงาน การให้รางวลั การให้คณุให้โทษ 

6. การเป็นผู้น าคือ การชกัชวนเกลีย้กลอ่ม (Persuasion) ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับผู้น า
เป็นอย่างมากในการใช้ศิลปะหรือทกัษะในการเกลีย้กลอ่มชกัจงูคนในกลุม่ให้ปฏิบตัิตามความต้องการ
ได้โดยอาจมีความขดัแย้งน้อยท่ีสดุ มีการท างานอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 

7. การเป็นผู้น าเป็นเร่ืองของความสมัพนัธ์ของพลงัอ านาจ (Power Relation) และสิทธิ
อ านาจ พลงัอ านาจชนิดนีเ้ป็นเร่ืองของ “พระคณุ” ในขณะท่ีสิทธิอ านาจเป็น “พระเดช” ผู้น าจะต้อง
พยายามใช้พลงัอ านาจทกุวิถีทางเพ่ือให้คนในกลุม่ท าตามจดุประสงคท่ี์ตัง้ไว้ 

8. การเป็นผู้น าเป็นเคร่ืองมือหรือวิถีทาง ผู้น าจะเป็นวิถีทางของความสามคัคีของกลุม่ 
ผู้น าจะเป็นผู้วางแนวทางในการท างานหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กลุม่ภายใต้ความเห็นชอบ
ของสมาชิก 

9. การเป็นผู้น าเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ของคนในกลุม่ เน่ืองจากผู้น าเป็นแกนกลาง
ของการให้คนในกลุม่มารวมตวักนั มีความสมัพนัธ์กนั ใกล้ชิดรู้จกัสนิทสนมกนั 

10. การเป็นผู้น าจะท าให้มีความแตกตา่งกนัในเร่ืองสถานภาพและบทบาท ผู้น าจะมี
สถานภาพและสิทธิหน้าท่ีแตกตา่งกบัคนในกลุม่หรือผู้ตามทัว่ๆ ไป กลุม่จะต้องก าหนดสทิธิหน้าท่ีของ
ผู้น าอย่างเหมาะสมและสมดลุ หากกลุม่ละเลยจะท าให้เกิดสิ่งตา่งๆ อาทิ สถานภาพท่ีขดักนั (Status 
Conflict) และบทบาทท่ีขดัแย้งกนั (Role Conflict) ซึ่งจะมีผลกระทบตอ่สงัคมในด้านตา่งๆ ด้วย ดงันัน้ 
ผู้น าจะต้องสวมบทบาทตามสถานภาพของผู้น าเพราะการมีผู้น าแสดงบทบาทมากกวา่สองบทบาทท่ี
ขดักนั จะเกิดความขดัแย้งในบทบาท ท าให้เกิดปัญหาในกลุม่ขึน้มาได้เช่นเดียวกนั ประการส าคญั 
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ผู้น าจะต้องแสดงบทบาทท่ีเดน่และแตกตา่งกวา่บทบาทของผู้ตาม เพ่ือความเป็นเอกลกัษณ์ และ
อจัฉริยะของผู้น า 

11. ผู้น าต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พ่ือน าให้คนในกลุม่ท ากิจกรรมอยู่ตลอดเวลา 
ต้องมีความคิดริเร่ิมในการท างาน การท่ีผู้น าไมก่ระตือรือร้นจะท าให้กลุม่มีความสมัพนัธ์ทางสงัคมต ่า 
นอกจากนัน้ผู้น าจะต้องมีการให้ก าลงัใจแก่คนในกลุม่อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้กลุม่มีประสทิธิภาพในการ
ท างานสงูขึน้และกลุม่มีความสมัพนัธ์ดีเหน่ียวแน่นไมแ่ตกสลายได้ง่าย 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544: 36-38) กลา่วถึงลกัษณะเดน่ (Dominance) ของผู้น าท่ีมีเหนือ
บคุคลอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชดัโดยแบ่งเป็นด้านไว้ดงันี ้

ด้านสติปัญญาและความสามารถ  
1.การตดัสินใจ วิจารณญาณ 
2. ความรู้ 
3. ทกัษะการพดู 

บคุลิกภาพ (Personality) 
1. กระตือรือร้น 
2. มีความคิดสร้างสรรค ์
3. ความซ่ือสตัย์ มีจริยธรรม 
4. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กบังาน (Work-Related Characteristics) 
1. มีกระตุ้นท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จ 
2. แรงกระตุ้นท่ีจะน าไปสูค่วามรับผิดชอบ 
3. มีความรับผิดชอบเพ่ือให้งานบรรลเุป้าหมาย 
4. การมุง่มัน่ในการท างาน 

ลกัษณะด้านสงัคม (Social Characteristics) 
1. ความสามารถท่ีจะสร้างความร่วมมือ 
2. ความร่วมมือ 
3. ความเป็นท่ีนิยมชมชอบ มีช่ือเสียง 
4. ความสามารถด้านสงัคม ทกัษะในการติดตอ่ระหวา่งบคุคล 
5. การมีสว่นร่วมในสงัคม 
6. รู้จกักาลเทศะ มีความสามารถในการเจรจา 
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กลา่วโดยสรุป คณุสมบตัิของผู้น า หมายถึง คณุลกัษณะและคณุสมบตัท่ีิมีอยู่ในตวัของผู้น า
เช่น ความกล้าหาญ ความฉลาดรอบรู้ ความคิดอา่นรอบคอบ ซึ่งสิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นตวัน าพาให้องค์การ
ไปสูเ่ป้าหมายและประสพผลส าเร็จได้ 
 
3.ทฤษฎภีาวะผู้น าเชิงปฏิรูป  

ยคุส์ และ ฟลีต (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543: 18; อ้างอิงจาก Yukl; & Fleet. 1992: 175-176) 
กลา่วถึงภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปไว้วา่ ภาวะผู้น าในเชิงกระบวนการท่ีผู้น าและผู้ตามมีอิทธิพลตอ่กนั และมี
อิทธิพลสง่ผลตอ่ปัจเจกบคุคล (Individual) และในระดบักว้างท่ีเป็นกระบวนการในการใช้อ านาจเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสงัคมและปฏิรูปสถานบนั ในทฤษฎีของแบส ผู้น าพยายามยกระดบัการตระหนกัรู้ของผู้
ตามและแนวคิดและคา่นิยมทางศีลธรรมให้สงูขึน้ โดยมีแนวคิดวา่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอาจจะมี
การแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองคก์ารในทกุๆ ต าแหน่งซึ่งอาจจะเป็นผู้น าหรือเป็นผู้ตาม และอาจจะ
เก่ียวกบัคนท่ีมีอิทธิพลเท่าเทียมกนั สงูกวา่ หรือต ่ากวา่ก็ได้แนวคิดทฤษฎีนีเ้ร่ิมต้นตัง้แตท่ศวรรษ 1980 
เป็นต้นมา ซึ่งทฤษฎีนีไ้ด้บ่งบอกถงึกระบวนการเปลีย่นแปลงในตวับคุคล โดยผู้น าจะมุง่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงเร่ืองคา่นิยม คณุธรรม มาตรฐานและการมองการณ์ไกลไปในอนาคต ผู้น าเชิงปฏิรูปจะให้
ความส าคญัตอ่การประเมินเพ่ือทราบถึงระดบัแรงจงูใจของผู้ตาม แล้วพยายามหาแนวทางตอบสนอง
ความต้องการและปฏิบตัิตอ่ผู้ตามด้วยคณุคา่ความเป็นมนษุย์ โดยสาระของทฤษฎีแล้ว ภาวะผู้น าแบบ
เชิงปฏิรูปจะกว้างขวางครอบคลมุแนวคิดของภาวะผู้น าโดยเสนห่า (Charismatic Leadership) ภาวะ
ผู้น าเชิงวิสยัทศัน์ (Visionary Leadership) รวมทัง้ภาวะผู้น าเชิงวฒันธรรม (Cultural Leadership) 
ด้วยภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปจึงเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าท่ีสามารถใช้ในการอธิบายกระบวนการอิทธิพลได้
อย่างกว้างขวาง ตัง้แตร่ะดบัจลุภาคระหวา่งผู้น ากบัผู้ตามเป็นรายบคุคล ไปจนถึงระดบัมหภาค
ระหวา่งผู้น ากบับคุลากรทัง้องคก์าร ตลอดจนทัง้ระบบวฒันธรรม แม้วา่โดยบทบาทหลกัของผู้น าเชิง
ปฏิรูปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ขึน้ในองคก์ารก็ตาม แตต่ลอดเส้นทางของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ผู้น ากบัผู้ตามจะผกูพนัตอ่กนัอย่างมัน่คง ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปแบบเปลี่ยน
สภาพได้รับการยอมรับวา่มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ของโลกในยคุท่ีมคีวามเปลีย่นแปลงเกิด
ขึน้อยู่ตลอดเวลามากทฤษฎีหนึ่งในปัจจบุนัภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมาจากแนวความคิดของนกัวิชาการ
หลายคน  

แบส (ณฐัวฒุิ เตมียสวุรรณ. 2550: 66; อ้างอิงจาก Bass.1985) ได้เสนอทฤษฎีภาวะเชิง
ปฏิรูปโดยอาศยัพืน้ฐานแนวความคดิของเบอร์น ซึ่งแบ่งผู้น าออกเป็น 2 แบบ ดงักลา่วแล้ว โดยแบสให้
ทศันะวา่ ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leaders) ใช้การให้รางวลัเพ่ือแลกเปลีย่นกบัการ 
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ยินยอมปฏิบตัติาม สว่นผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leaders) นัน้ได้ให้นิยามในแง่ผลของผู้น า
ท่ีกระทบตอ่ผู้ตามอนัได้แก่ผู้ตามให้ความไว้วางใจ มีความรู้สกึท่ีช่ืนชม ให้ความจงรักภกัด ีและความ
เคารพนบัถือตอ่ผู้น า จนสามารถสง่ผลให้เกิดแรงจงูใจท างานได้ผลมากกวา่ความคาดหวงัเดิมท่ี
ก าหนดไว้ โดยแบส อธิบายวา่ผู้น าเชิงปฏิรูปและจงูใจตอ่ผู้ตามด้วยวิธีการ ดงันี ้

1. ท าให้ผู้ตามเกิดตระหนกัในความส าคญัของผลงานท่ีเกิดขึน้ 
2. โน้มน้าวจิตใจของผู้ตามให้เปลีย่นจากการยึดในผลประโยชน์ของตนเอง มาเป็นการ

เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมขององค์การและหมูค่ณะแทน 
3. กระตุ้นให้ผู้ตามยกระดบัของความต้องการท่ีสงูขึน้กวา่เดิม (Higher Order Needs) 

แม้วา่กระบวนการอิทธิพลท่ีเกิดจากภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพจะยงัไมส่ามารถอธิบาย 
แบส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994) ได้น าเสนอโมเดล ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปไว้วา่เป็น

กระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลตอ่ผู้ ร่วมงานและผู้ตาม โดยการปฏิรูปความพยายามของผู้ ร่วมงานและผู้
ตามให้สงูขึน้กวา่ความพยายามท่ีคาดหวงัพฒันาความสามารถของผู้ ร่วมงานและผู้ตามไปสูร่ะดบัสงู
ขึน้และศกัยภาพมากขึน้ ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสยัทศัน์ของทีมและองค์การ จงูใจให้
ผู้ ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินความสนใจไปสูป่ระโยชน์ของกลุม่องคก์ารหรือสงัคม ซึ่ง
กระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลตอ่ผู้ ร่วมงานหรือผู้ตามจะกระท าโดยผา่นองค์ประกอบพฤตกิรรมเฉพาะ 4 
ประการ หรือเรียกวา่ “4I” (FourI’s) คือ 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ (Idealized Influence or Charisma leadership :II 
or C) หมายถึง การท่ีผู้น าประพฤติตวัเป็นแบบอย่าง ท าให้ผู้ตามเกิดความไว้วางใจ และเกิดเลียนแบบ
ผู้น า ผู้น าต้องมีคณุลกัษณะนี ้คือ มีวิสยัทศัน์ สามารถควบคมุอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต เป็นท่ี
ไว้ใจได้วา่ท าในสิ่งท่ีถกูต้อง เป็นผู้ ท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสงู หลีกเลีย่งการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์
สว่นตวั แตเ่พ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและกลุม่ ผู้น าจะต้องแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความรู้สกึเป็น
หนึ่งเดียวกนัเพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ ผู้ตามจะเลยีนแบบผู้น าและพฤตกิรรมของผู้น า ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงต้องแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและวิสยัทศัน์ขององค์การ 

2. แรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การท่ีผู้น าแสดงออกในทางท่ีจงู
ใจและดลใจให้ผู้ตาม ด้วยการเสริมสร้างแรงจงูใจภายในให้กบัผู้ตาม ด้วยการให้ความหมายและให้
ความท้าทายในเร่ืองงานของผู้ตามในทีม ผู้ตามแสดงออกถึงการกระตือรือร้นความรู้สกึทางบวกและ
มองโลกในแง่ด ีผู้น าจะสร้างและสื่อความหวงัและวิสยัทศัน์ร่วมกนักบัผู้ตามตามต้องการอย่างชดัเจน
และจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์สว่นตน เพ่ือพฒันาเป็นความผกูพนัตอ่เป้าหมายระยะยาว
ผู้น าแบบนีจ้ะมีลกัษณะการตดิตอ่สื่อสารท่ีดงึดดูใจ ให้สามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
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3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การท่ีผู้น ากระตุ้นผู้
ตามให้ตระหนกัถึงปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มา
แก้ปัญหา เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ๆ  ท่ีดีกวา่เดิม โดยผู้น ามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการจงูใจและสนบัสนนุความคิดริเร่ิมใหม่ๆ  ในการพิจารณาปัญหา และกระตุ้นให้ผู้
ตามแสดงความคิดและเหตผุล ผู้น าจะต้องแสดงให้เห็นวา่สามารถเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างได้ จาก
ความร่วมมือกนัในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงานทกุคน เพ่ือให้ผู้ตามเกิดความตระหนกั เข้าใจ และแก้ไข
ปัญญาด้วยตนเอง 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล (Individualized Consideration : IC) ผู้น าจะมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบับคุคลในฐานะเป็นผู้น าให้การเอาใจใสผู่้ตามเป็นรายบคุคล ท าให้ผู้ตามรู้สกึ
มีคณุคา่และมีความส าคญั ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา (Advisor) เพ่ือการพฒันา
ศกัยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สงูขึน้ โดยผู้น ามกีารสง่เสริมการสื่อสารสองทาง มีปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ตามเป็นสว่นตวั และเหน็ปัจเจกบคุคล ผู้น าจะมกีารฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา (Empathy) เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเตม็ท่ีและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ท่ีท้า
ทายความสามารถ ผู้น าจะดแูลผู้ตามวา่ต้องการค าแนะน า การสนบัสนนุ และการช่วยให้ก้าวหน้าใน
การท างานท่ีรับผดิชอบอยูห่รือไม ่โดยผู้ตามจะไมรู้่สกึวา่เขาก าลงัถกูตรวจสอบองคป์ระกอบพฤติกรรม
เฉพาะทัง้ 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปจะมคีวามสมัพนัธ์ (Interco Related) อย่างไรก็
ตาม มีการแบ่งแยกแตล่ะองคป์ระกอบ เพราะเป็นแนวคิดพฤติกรรมท่ีมคีวามเฉพาะเจาะจง และมี
ความส าคญัในการวินิจฉยัตามวตัถปุระสงค์ตา่งๆ  

ฮาเตอร์ และ บาส (Hater; & Bass. 1988: Abstract) ได้ท าการวิจยัเร่ืองภาวะผู้น าเชิงจดัการ
และภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปของผู้บริหารจากการประเมนิของผู้บงัคบับญัชาและการรับรู้ของผู้ใต้บงัคบั 
บญัชาโดยศกึษาให้ผู้บริหารท่ีผา่นการประเมนิวา่ยอดเย่ียม 28 คน และให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาของ
ผู้บริหารแตล่ะคนจ านวน 306 คน เป็นผู้ประเมินผลการวิจยัผลการวิจยัพบวา่ 

1. ภาวะความเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารท่ียอดเย่ียม ตามการรับรู้ของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาสงูกวา่ผู้บริหารทัว่ไป  โดยเฉพาะในด้านบคุลิกภาพท่ีน่านบัถือ  และการยอมรับความ
แตกตา่งของบคุคล  สว่นภาวะผู้น าเชิงจดัการในผู้บริหารทัง้ 2 กลุม่  ไมแ่ตกตา่งกนั และ  

2. ปัจจยัด้านภาวะความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจยัพยากรณ์ผลการปฏิบตัิงาน 
และความพึงพอใจของผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ดีกวา่ปัจจยัด้านภาวะผู้น าเชิงจดัการ 

แคทลียา ศรีใส (2548: 123 -126) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกบัการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียน ส านกัผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการท่ี 
2 ผลการวิจยัพบวา่  
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1. ระดบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน   ส านักผู้ตรวจราชการ
ประจ าเขตตรวจราชการท่ี 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก  

2. ระดบัมีการสร้างทีมงาน โรงเรียนประถมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการประถมศกึษา
แห่งชาติ เขตการศกึษา 12 โดยรวมและทกุรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก   

3. เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารและการสร้างทีมงานของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกเอกชน   ส านกัผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการท่ี 3  ตามการรับรู้ของผู้บริหาร และ
ครูหวัหน้ากลุม่สาระไมแ่ตกตา่งกนั  

4. เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและการสร้างทีมงานของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกเอกชน ส านกัผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการท่ี 3 จ าแนกตามสถานภาพในการ
ด ารงต าแหน่งแตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ  

5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์ทางกบัการสร้างทีมงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกเอกชน ส านกัผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการท่ี 3 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และ 

6. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านความมีบารมี และการมุง่ความสมัพนัธ์เป็นรายบคุคล
เป็นตวัพยากรณ์การสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยมีคา่อ านาจพยากรณ์เท่ากบัร้อยละ 67.0 
และสามารถร่วมกนัท านายได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ขวญัชยั จะเกรง (2551: 2) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกบัการ
บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ท่ี 3 - 4 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาสมทุรสงครามพบผลการวิจยัวา่  

1. ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ชว่งชัน้ท่ี 3 - 4 สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ทกุด้าน  
อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน การสร้าง  
แรงบนัดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึง  
ความเป็นปัจเจกบคุคล ตามล าดบั  

2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ท่ี 3 - 4 สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศกึษา ทกุด้าน อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดงันี ้การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศกึษาด้าน วิชาการ การบริหารงานบคุคล งบประมาณ และการบริหารทัว่ไป ตามล าดบั  
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3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากบัการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ท่ี 3 - 4 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม มีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่น
ระดบัสงู 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปพบวา่ ตา่งให้ความส าคญัตอ่การพฒันาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารองคก์ารเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความส าเร็จให้กบัองคก์าร ดงัจะเห็นได้
จากการศกึษาวิจยัภาวะผู้น าท่ีมีมากนัอย่างตอ่เน่ือง  เพราะลกัษณะของภาวะผู้น านัน้มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้แสดงให้เหน็วา่ลกัษณะ
ของภาวะผู้น าสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการปรบัเปลีย่นองคก์ารให้บรรลปุระสทิธิผล ซึ่งสามารถสรุป ได้วา่มีลกัษณะ
ภาวะผู้น าท่ีส าคญัอยู่ 4 ด้านคือ ด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และ ด้านโวหารคติ  
 
4. คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 

การวิจยัครัง้นีมุ้ง่เน้นท่ีจะศกึษาภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป สี่ด้าน คือ ด้านพทุธิปัญญา หมายถึง
คณุลกัษณะภาวะผู้น าด้านความคดิเชิงระบบ ด้านสมัมาสติ หมายถึงคณุลกัษณะภาวะผู้น าด้านการ
ควบคมุตนเอง ด้านวินยัคติ หมายถึงคณุลกัษณะภาวะผู้น าด้านความมีวินยัในตนเอง และด้านวินยัคติ 
หมายถึงคณุลกัษณะภาวะผู้น าด้านการใช้วาจา ซึ่งผู้ วิจยัได้ศกึษาและค้นคว้าความหมายของภาวะ
ผู้น าทัง้สี่ด้านดงัตอ่ไปนี ้

ด้านพุทธปัิญญา หมายถึง คณุลกัษณะภาวะผู้น าด้านความคิดเชิงระบบ 
อรอมุา รุ่งเรืองวณิชกลุ (2552: 20) ได้ศกึษาปัจจยับางประการท่ีสง่ผลตอ่การคิดเชิงระบบ

ของนิสิตปริญญาตรี หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้สรุป
ความหมาย การคิดเชิงระบบ ไว้วา่หมายถึงความสามารถของบคุคลท่ีแสดงออกถึงการพิจารณา
ปัญหาหรือสิ่งตา่งๆ อย่างเป็นขัน้ตอน ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ หรือสิ่งตา่งๆ โดยค านึงถึง
องค์ประกอบทัง้หมด (ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก) มีล าดบัขัน้ตอนเป็นเหตเุป็นผล มีเป้าหมาย
ชดัเจน และยอมรับภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาความสลบัซบัซ้อน และความ
เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงขององค์ประกอบย่อย ๆ เพ่ือค้นหาและสร้างแบบแผน (Pattern) ท่ีจะน าไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลงพฒันาภารกิจให้มีความสมบรูณ์มากท่ีสดุการคิดเชิงระบบสามารถช่วยให้การออกแบบ
การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายอย่างรวดเร็ว โดยใช้วิธีคิดหลายๆ แบบ
ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ 
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เฮสเตอร์ (Hester. 1994: 4) ได้อธิบายวา่ การคิดเชิงระบบเป็นกรอบแนวคิดพืน้ฐานองค์
ความรู้และเคร่ืองมือซึ่งได้ถกูพฒันาขึน้ภายใต้ช่วงเวลาหนึง่ เพ่ือท าให้วตัถปุระสงค์และวิธีการ
แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์งานมีความชดัเจน และช่วยท าให้เรามองเหน็การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การคิดเชิงระบบมิได้ละเลยตอ่ปัญหาความซบัซ้อน แตจ่ะเข้าไปจดัการกบัความ
สลบัซบัซ้อนในลกัษณะท่ีใกล้ชิดและสะท้อนให้เหน็ถึงสาเหตแุห่งปัญหาและวิธีการท่ีจะช่วยแก้ปัญหา
ในแนวทางท่ีเป็นไปได้ 

อษุณีย์ โพธิสขุ (อษุณีย์ อนรุุทธ์วงศ์. 2553: ออนไลน์) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะการคิดเชิง
ระบบ เกณฑ์ 3 มิติ คือ 

1. มิติด้านความแปลกใหม ่หรือ นวภาพ (Novelty) ซึ่งพิจารณาจากการมีกระบวนการ
คิดใหม ่(New Process) กลวิธีใหม ่(New Techniques) มโนทศัน์ใหม ่(New Concept) และการมี
อิทธิพลตอ่การเพาะความคดิ พฒันาผลงานตอ่ไปในอนาคต 

2. มิติด้านการแก้ปัญหา(Resolution) พิจารณาจากระดบัการแก้ปัญหาวา่ ท าได้เพียงพอ
หรือไม ่เหมาะสมตรงกบัความต้องการเพียงใดสมเหตสุมผลตามวิธีการของศาสตร์นัน้หรือไม ่ใช้
ประโยชน์ได้และมคีณุคา่ในแง่ตา่ง ๆ (กายภาย จิตใจ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ) ได้เพียงใด 

3. มิติด้านความละเอียดลออและการสงัเคราะห์ (Elaboration and Synthesis) ให้
พิจารณาจากการใช้ฝีมือและความช านาญการสงัเคราะห์งานท่ีซบัซ้อน ความละเอียดลออ ท าให้งาน
ประณีตดงึดดูใจ มีความสมบรูณ์ และเป็นการแสดงออกท่ีสื่อความหมายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ 

นพคณุ นิศามณี(2548: 38) กลา่วถึงลกัษณะ 6 ประการ ของการคิดแบบเชิงระบบ คือ 
1. คิดอย่างมีหลกัการ (Principles) 
2. คิดอย่างมเีหตผุล (Relational) 
3. คิดอย่างมีการจดัระเบียบ (Regulative) 
4. คิดอย่างมีรูปแบบ (Mental Model) 
5. คิดอย่างมีกรอบ (Frame) 
6. คิดอย่างมีวตัถปุระสงค ์(Objective) 

อรอมุา รุ่งเรืองวณิชกลุ (2552: 122) ได้ท าการศกึษาปัจจยับางประการท่ีสง่ผลตอ่การคิดเชิง
ระบบของนิสิตปริญญาตรีหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ ความใฝ่รู้ 
ความรอบคอบในการท างาน ลกัษณะมุง่อนาคต บคุลิกภาพความเป็นผู้น า กบัการคดิเชิงระบบ 3 ด้าน 
คือ ด้านกระบวนการวิเคราะห์ระบบในแนวลกึ ด้านกระบวนการคิดเช่ือมโยงเร่ืองเหตแุละผล ด้านการ
ป้อนกลบัของเร่ืองราว มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และจากการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์พบวา่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้วา่ปัจจยับางประการได้แก่ความใฝ่รู้ ความรอบคอบ
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ในการท างาน ลกัษณะมุง่อนาคต บคุลิกภาพความเป็นผู้น า มีความสมัพนัธ์กบัการคิดเชิงระบบ ด้าน
กระบวนการวิเคราะห์ระบบในแนวลกึ ด้านกระบวนการคดิเช่ือมโยงเร่ืองเหตแุละผล และด้านการ
ป้อนกลบัของเร่ืองราว แสดงวา่ตวัแปรปัจจยัทัง้ 4 ตวัแปรมีสว่นส าคญัตอ่การคิดเชิงระบบ 

กลา่วโดยสรุป ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านพทุธิปัญญา หมายถึง รูปแบบและกระบวนการทาง
แนวความคิดของผู้น า ซึ่งผู้น าเชิงปฏิรูปจะต้องมีภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญาคือผู้น าจะต้องมีความคดิท่ี
แบบเป็นระบบ มเีหตผุล หลกัการ แบบแผน  วิสยัทศัน์ก้าวหน้าและกว้างไกล และ เชิงสร้างสรรค ์

ด้านสัมมาสติ หมายถึง คณุลกัษณะภาวะผู้น าด้านการควบคมุตนเอง 
พระพรหมคณุาภรณ์ ป.อ.ปยตฺุโต (2531: 10) ให้ความหมาย สมัมาสติ ไว้วา่ สมัมาสติ ตาม

ค าจ ากดัความแบบพระสตูรหมายถึง หลกัธรรมท่ีเรียกวา่ สติปัฏฐาน 4 มี 
1. กายานปัุสสนา หมายถึง การพิจารณากาย การตามดรูู้ทนักาย  
2. เวทนานปัุสสนา หมายถงึ การพิจารณาเวทนา การตามดรูู้ทนัเวทนา 
3. จิตตานปัุสสนา หมายถึง การพิจารณาจิต การตามดรูู้ทนัจิต 
4. ธมัมานปัุสสนา หมายถงึ การพิจารณาธรรมตา่งๆ การตามดรูู้ทนัธรรม   

และ ก าจดัความแบบทางโลก หมายถึง การควบคมุตวัเอง ได้แก่ ความระลกึได้ ความ
ระมดัระวงั ความตื่นตวัตอ่หน้าท่ี ภาวะท่ีพร้อมอยู่เสมอในอาการคอยรับรู้ตอ่สิ่งตา่งๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง 
และตระหนกัวา่ควรปฏิบตัิตอ่สิ่งนัน้ๆ อย่างไร โดยเฉพาะในจริยธรรม การท าหน้าท่ีของสติ มกัถกู
เปรียบเทียบเหมือนกบันายประต ูท่ีคอยระวงัเฝ้าดคูนเข้าออกอยู่เสมอ และคอยก ากบัการโดยปลอ่ย
คนท่ีควรเข้าออก ให้เข้าออกได้ และคอยกนั ห้ามคนท่ีไมค่วรเข้าไมใ่ห้เข้าไป คนท่ีไมค่วรออกไมใ่ห้
ออกไป สต ิจึงเป็นธรรมท่ีส าคญัในทางจริยธรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตวัควบคมุการปฏิบตัิ หน้าท่ี 
และเป็นตวัคอยป้องกนัยบัยัง้ตนเอง ทัง้ท่ีจะไมใ่ห้หลงเพลนิไปตามความชัว่ และท่ีจะไมใ่ห้ความชัว่เลด็
ลอดเข้าไปในจิตใจได้ พดูง่ายๆวา่ท่ีจะเตือนตน ในการท าความดี และไมเ่ปิดโอกาสแก่ความชัว่  

ไรท์ (Wright. 1975: 92) ได้ให้ความหมายของการควบคมุตนเองวา่ หมายถึง การท่ีบคุคล
สามารถท่ีจะบงัคบันิสยัหรือพฤติกรรมของตนเอง เมื่อต้องเผชิญกบัสิ่งยัว่ยแุละสถานการณ์กดดนั โดย
ปราศจากรางวลัหรือการสนบัสนนุจากภายนอกและเน้นด้วยวา่ การควบคมุตนเองเป็นลกัษณะอย่าง
หนึ่งของพฤตกิรรมทางสงัคมและจริยธรรม 

ประภาพร คนซ่ือ (2552: 10) การควบคมุตนเอง คือ ความสามารถของบคุคลท่ีจะละเว้นการ
กระท าท่ีไมด่ ีหรือความสามารถท่ีจะกระท าเพ่ือให้เกิดผลดีตามท่ีต้องการด้วยเหตผุลและความอดทน 
หรือหลีกเลีย่งสิ่งท่ีไมด่ท่ีีอาจเกิดขึน้ และสามารถยบัยัง้หรือควบคมุอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกบัปัญหา 
อปุสรรค หรืออยู่ในภาวะความขดัแย้งในจิตใจ รวมทัง้รู้จกัแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือ
เป้าหมายในอนาคต 
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พระพรหมคณุาภรณ์ (2540: 14) กลา่ววา่ผู้สามารถน าหมูช่นและสงัคมไปสูส่นัติสขุและ
ความสวสัดี มีธรรมหรือคณุสมบตัิ 7 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ธมัมญัญตุา รู้หลกัและรู้จกัเหต ุคือรู้หลกัการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทัง้หลาย ท่ีตนเข้าไป
เก่ียวข้องในการด าเนินชีวิต ในการปฏิบตักิิจหน้าท่ีและด าเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งท่ีตนจะต้อง
ประพฤติปฏิบตัติามเหตผุล เช่นรู้วา่ ต าแหนง่ ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าท่ีและความรับชอบ
อย่างไร มีอะไรเป็นหลกัการ จะต้องท าอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตใุห้บรรลถุึงผลส าเร็จท่ีเป็นไปตาม
หน้าท่ีและความรับผดิชอบนัน้ๆ ดงันีเ้ป็นต้น ตลอดจนขัน้สงูสดุคือรู้เท่าทนักฎธรรมดาหรือหลกัความ
จริงของธรรมชาต ิเพ่ือปฏิบตัิตอ่โลกและชีวิตอย่างถกูต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ  

2. อตัถญัญตุา รู้ความมุง่หมายและรู้จกัผล คือรู้ความหมายและความมุง่หมายของ
หลกัการท่ีตนปฏิบตั ิเข้าใจวตัถปุระสงค์ของกิจการท่ีตนกระท า รู้วา่ท่ีตนท าอยู่อย่างนัน้ๆ ด าเนินชีวิต
อย่างนัน้ เพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลถุงึผลอะไร ท่ีให้มีหน้าท่ี ต าแหน่ง ฐานะ การ
งานอย่างนัน้ๆ เขาก าหนดวางกนัไว้เพ่ือความมุง่หมายอะไร กิจการท่ีตนท าอยู่ขณะนี ้เมื่อท าไปแล้วจะ
บงัเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดหีรือผลเสียอย่างไร ดงันีเ้ป็นต้น ตลอดจนถึงขัน้สงูสดุ คือ รู้ความหมาย
ของคติธรรมดา และประโยชน์ท่ีเป็นจดุหมายแท้จริงของชีวิต  

3. อตัตญัญตุา รู้ตน คือ รู้ตามเป็นจริงวา่ ตวัเรานัน้ วา่โดยฐานะ ภาวะเพศ ก าลงั ความรู้ 
ความถนดั ความสามารถ และคณุธรรม เป็นต้น บดันีเ้ท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติปฏิบตัิให้เหมาะสม
และท าการตา่งๆ ให้สอดคล้องถกูจดุ ท่ีจะสมัฤทธ์ิผล ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงตนให้เจริญงอกงามถงึ
ความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ไป  

4. มตัตญัญตุา รู้ประมาณ คือ รู้จกัพอดี เช่น รู้จกัประมาณในการบริโภค ในการใช้จ่าย
ทรัพย์ รู้จกัความพอเหมาะพอดีในการพดู การปฏิบตักิิจและท าการตา่งๆ ตลอดจนการพกัผอ่นนอน
หลบัและการสนกุสนานร่ืนเริงทัง้หลาย ท าการทกุอย่างด้วยความเข้าใจวตัถปุระสงค์เพ่ือผลดีแท้จริงท่ี
พึงต้องการ โดยมิใช่เพียงเพ่ือเหน็แก่ความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแตใ่จของตน แตท่ าตามความพอดี
แห่งเหตปัุจจยัหรือองค์ประกอบทัง้หลาย ท่ีจะลงตวัให้เกิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นด้วยปัญญา 

5. กาลญัญตุา รู้กาล คือ รู้กาลเวลาอนัเหมาะสม และระยะเวลาท่ีพึงใช้ในการประกอบ
กิจ ท าหน้าท่ีการงาน ปฏิบตัิการตา่งๆ และเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน เชน่ รู้วา่ เวลาไหน ควรท าอะไร อย่างไร 
และท าให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทนัเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถกูเวลา ตลอดจนรู้จกักะเวลา
และวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล 

6. ปริสญัญตุา รู้ชมุชน คือ รู้จกัถ่ิน รู้จกัท่ีชมุนมุและชมุชน รู้การอนัควรต้องท ากิริยาอย่าง
นี ้ควรต้องพดูอย่างนี ้ชมุชนนีม้ีระเบียบวินยัอย่างนี ้มีวฒันธรรมประเพณีอย่างรี ้มีความต้องอย่างนี ้
ควรเก่ียวข้อง ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบ าเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนี ้ๆ  เป็นต้น 
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7. ปคุคลญัญตุา รู้บคุคล คือ รู้จกัและเข้าใจความแตกตา่งแห่งบคุคล วา่โดยอธัยาศยั 
ความสามารถ และคณุธรรม เป็นต้น ใครๆ ย่ิงหรือหย่อนอย่างไรและรู้จกัท่ีจะปฏิบตัิตอ่บคุคลอ่ืนๆ 
ด้วยดีวา่ ควรจะคบหรือไม ่ได้คติอะไร จะสมัพนัธ์เก่ียวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะต าหนิ หรือจะแนะน าสัง่
สอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี ดงันีเ้ป็นต้น 

ธรรม 7 ข้อนี ้เรียกวา่ สปัปริุสธรรม แปลวา่ ธรรมของสปัปริุสชน คือคนดี หรือคนท่ีแท้ ซึ่งมี
คณุสมบตัิของความเป็นคนท่ีสมบรูณ์ 

โธเรเชน และมาโฮนีย์ (Thoresen; & Mahoney. 1974: 178) ได้สรุปลกัษณะของบคุคล ท่ี
ควบคมุตนเองได้ ต้องประกอบด้วย  

1. มีความสามารถในการเลือกกระท าหรือมีลกัษณะการแสดงออกทางอารมณ์และ การ
กระท าอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์  

2. รู้จกัการหาแนวทางในการแก้ปัญหาและวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป้าหมาย ใน
อนาคต 

3. รู้จกัปฏิบตัิตนในการยบัยัง้ชัง่ใจและอดทนเมื่อต้องเผชิญความยากล าบาก  
4. สามารถรับรู้ถึงผลกระท าของตน รู้จกัให้รางวลัและลงโทษตนเองในผลการกระท า 

โรเซนบมั (Rosenbaum. 1980: 110-111) อธิบายองค์ประกอบของการควบคมุตนเองนัน้
ประกอบด้วย  

1. มีการใช้ความคิดและการเตือนตนเอง (Self-Statements) ในการควบคมุการ
แสดงออกทางอารมณ์และร่างกาย เช่น การสงัเกตตนเอง การประเมินตนเองจากข้อมลูท่ีบนัทกึด้วย
ตนเอง อาจมีการเสริมแรงโดยการให้รางวลัถ้ามกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในทางท่ีดีขึน้  

2. มีการประยกุต์กลวิธีในการแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดบัขัน้มาใช้ในการควบคมุตนเอง 
(Problem Solving Strategies) เชน่ การวางแผน การให้ค าจ ากดัความของปัญหา การประเมิน
ทางเลือกตา่งๆ และการคาดหมายถึงผลท่ีตามมา  

3. มีความสามารถท่ีจะรอคอยผลรางวลัท่ีจะได้รบัตอบแทนจากการอดทน (Delay 
Immediate Gratification) ไมท่ าอะไรตามใจตนเอง สามารถควบคมุความต้องการของตนเองได้  

4. มีการรับรู้ความสามารถของตนในการควบคมุตนเอง (Self-Efficacy) วา่จะสามารถ
ท างานหรือท าตามเป้าหมายท่ีตนเองวางไว้ได้หรือไม่ ซึ่งการรับรู้ในความสามารถของตนจะท าให้มี
เป้าหมายในชีวิตท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

สนุทร บญุปรีดา (2546: 66) ได้ท าการศกึษาการฝึกการควบคมุตนเอง การมุง่อนาคตและ
งานจราจรท่ีมีตอ่จิตลกัษณะและความรู้ในการปฏิบตัิงานของต ารวจจราจรโดยพบวา่ ต ารวจจราจรท่ีมี
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คะแนนการควบคมุตวัเองสงู มีความเข้าใจในระเบียบข้อบงัคบั กฎหมายจราจร การจดัการจราจร และ
แก้ไขปัญหาจราจรมากกวา่ ต ารวจจราจรท่ีมีการควบคมุตวัเองต ่า 

อรพลอย เกษมสนัต์ ณ อยธุยา (2546: abstract) ได้ท าการเปรียบเทียบการควบคมุตวัเอง
ของนกัศกึษาท่ีอยู่ตามบ้านและหอพกัโดยพบวา่นกัศกึษาท่ีอยู่ตามบ้านมกีารควบคมุตวัเองมากวา่
นกัศกึษาท่ีอยู่ตามหอพกั และการควบคมุตนเองมีความส าพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 

กลา่วโดยสรุป ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านสมัมาสติ คือผู้น าเชิงปฏิรูปจะต้องรู้จกัการควบคมุ
ตวัเองในพฤติกรรมอนัมีส่ิงยัว่ย ุและ ละเว้นการกระท าท่ีไมด่ี มีความรอบครอบ วางตวัให้เหมาะสม
ตามโอกาส สถานท่ี รู้จกัความพอเหมาะพอดใีนการพดูและการปฏิบตัิกิจ 

ด้านวนัิยคต ิหมายถึง คณุลกัษณะภาวะผู้น าด้านความมวิีนยัในตนเอง 
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต. 2553: ออนไลน์) ให้ความหมาย วินยั ไว้วา่ เป็นการ

จดัสรรโอกาส ท าให้ชีวิตและสงัคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดขึน้ ท าให้ท าอะไร ได้คลอ่งด าเนิน
ชีวิตได้สะดวก ด าเนินกิจการได้สะดวก ถ้าชีวิตและสงัคมไมม่ีระเบียบ ไมเ่ป็นระบบ กจ็ะสญูเสียโอกาส 
ในการท่ีจะด าเนินชีวิตและท ากิจการของสงัคมให้เป็นไปด้วยดี ตลอดจนท าให้การพฒันาได้ผลดี 
กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัส าหรับควบคมุความประพฤตทิางกายของคนในสงัคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบ
แผนอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั จะได้อยู่ร่วมกนั ด้วยความสขุสบาย ไมก่ระทบกระทัง่ซึ่งกนัและกนั วินยัจึงเป็น
สิ่งท่ีใช้ควบคมุคน ให้คนเราใช้ความรู้ ความสามารถไปในทางท่ีถกูท่ีควร 

สทุธิ แสงบญุมี (2547: 22) ได้ศกึษาการศกึษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียนท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูละมีภมูิหลงัแตกตา่งกนัและได้ให้ความหมาย ความมีวินยัในตนเอง 
ไว้วา่หมายถึง เป็นคณุสมบตัิท่ีดงีามในแตล่ะ่บคุคล ซึ่งสามารถท่ีจะแยกออกมาได้ทัง้อารมณ์ 
ความรู้สกึ เจตคต ิและพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากสามญัส านกึจากภายในจิตใจท่ีได้รับการอบรมปลกูฝัง 
ซึมซาบ ของมนษุย์ในสงัคมด้วยความสมคัรใจ และมีความมุง่มัน่ท่ีจะกระท าในสิ่งท่ีดี ซึ่งประกอบด้วย 
การตรงตอ่เวลา ความซ่ือสตัย์ ความรับผดิชอบ ความซ่ือตรง ความมีเมตตา ความใจกว้าง ความมเีหต ุ
มีผล มีความกล้าความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความอดทน ซึ่งคณุสมบตัเิหลา่นีจ้ะติดตวัไปในแตล่ะ่บคุคล
อย่างถาวร 

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2524: 21) ได้กลา่วถึงคณุคา่และประโยชน์ของการมี
ระเบียบวินยัได้ดงันี ้

1. เป็นเคร่ืองป้องกนัความเสื่อมเสีย 
2. ช่วยให้ผู้รักษาระเบียบวินยัเป็นคนด ี
3. เมื่อฝึกบ่อย ๆ จนเป็นนิสยั จะช่วยให้การงานส าเร็จเรียบร้อยรวดเร็ว 
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บญุชม ศรีสะอาด (พชัรี แพนลิน้ฟ้า. 2549: 59-61; อ้างอิงจาก บญุชม ศรีสะอาด. 2528: 
111) กลา่วถึงคณุคา่ของการมีวินยัในตนเอง ดงันี ้

1. วินยัในตนเองช่วยสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพการณ์อนัจ าเป็นตอ่ความเจริญก้าวหน้าของสงัคม 
2. วินยัในตนเองเป็นเคร่ืองเตรียมตวัเดก็ส าหรับการด าเนินชีวิตในภายหน้า ซึ่งเมื่อเติบโต

เป็นผู้ใหญ่มีเสรีภาพ ก็จะมีอิสระท่ีจะต้องผกูพนักบัความรู้สกึรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดด้วย 
3. วินยัในตนเองเป็นเคร่ืองปลกูฝังการรู้จกัควบคมุตนเองทีละน้อย จะได้เป็นนิสยัติดตวัไปในภายหน้า 

สรุปได้วา่ผู้ ท่ีมีวินยัในตนเองจะมีคณุลกัษณะดงันี ้
1. ความเป็นผู้น า 
2. ความรับผิดชอบ 
3. รู้จกัเสียสละ 
4. มีความอดทน 
5. ตรงตอ่เวลา 
6. มีความตัง้ใจจริง จิตใจมัน่คง 
7. มีความซ่ือสตัย์ จริงใจ มีเหตผุล 
8. การเคารพสทิธิของผู้ อ่ืน 
9. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
10. ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสงัคม 
11. ยอมรับผลการกระท าของตนเอง 
12. มีความเหน็อกเห็นใจคนอ่ืน 

พรสิริ มัน่คง (2549: 65) ได้ท าการศกึษาองคป์ระกอบท่ีมอิีทธิพลตอ่ความมีวินยัในตนเอง
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานครพบวา่ องค์ประกอบด้านครอบครัว ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง 
สถานภาพสมรสของผู้ปกครององค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียนโรงเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร อย่างมี นยัส าคญัทางสถิต ิ

กลา่วโดยสรุป ภาวะเชิงปฏิรูปผู้น าด้านวินยัคติ ได้แก ่ผู้น าเชิงปฏิรูปจะต้องมีระเบียบวินยัใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสว่นรวม  เสยีสละทุ่มเทการท างาน ปฏิบตัิตามกฎระเบียบทัง้
ทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม ซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน และ ตรงตอ่เวลา 
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ด้านโวหารคติ  หมายถึง คณุลกัษณะภาวะผู้น าด้านการใช้วาจาหรือการพดู 
ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525   การพดู คือ การเปลง่เสยีงออกเป็นถ่อยค า,พดูจา  
พอลสตนั และ โฮวาร์ด (Paulston; & Howard. 1978: 56-57) กลา่ววา่ การพดู หมายถึง 

ความสามารถในการพดูการสื่อสาร มิใชเ่พียงการมีปฏิสมัพนัธ์ทางภาษาเท่านัน้แตจ่ะสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้พดูจะต้องมกีารแลกเปลี่ยนความหมายของภาษาในสงัคมนัน้ด้วย คือจะต้องใช้ภาษา
ตามกฎของสงัคมนัน้ ๆ 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (2553: ออนไลน์) ได้กลา่วถึงหลกัของการพดูไว้วา่เป็น
การสื่อสารด้วยภาษา จากตวัผู้พดูไปยงัผู้ฟัง เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้ อ่ืนทราบความรู้สกึนึกคดิและ
ความต้องการของตน รวมทัง้เป็นการแลกเปลีย่นขา่วสาร ความรู้ ความคิดเหน็ ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ซึ่งกนัและกนัช่วยให้กิจการตา่งๆ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่างคือ 

1. ผู้พดู เป็นผู้ ท่ีจะต้องถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดเหน็ ข้อเท็จจริง ตลอดจนทศันคติของ
ตนสูผู่้ ฟังโดยใช้ภาษา เสยีง อากบักิริยาและบคุลิกภาพของตนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ผู้พดูจะต้อง
ค านึงถึงมารยาทและคณุธรรม ในการพดูด้วยสิ่งส าคญัท่ีผู้พดูจะต้องยดึไว้เป็นแนวปฏิบตัิคือ ผู้พดู
จะต้องรู้จกัสะสมความรู้ ความคิดและประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ มีประโยชน์ แล้วรวบรวม เรียบ
เรียงความรู้ ความคิดเหลา่นี ้ให้มีระเบียบ เพ่ือท่ีจะได้ถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย แจ่มแจ้ง การ
สะสมความรู้ ความคิดและประสบการณ์ ผู้พดูสามารถท าได้หลายทาง เช่นจากการอา่น การฟัง การ
สงัเกต การกระท าหรือปฏิบตัด้ิวยตนเอง การสนทนากบัผู้อ่ืนนอกจากนีแ้ล้ว ผู้พดูจะต้องมีทกัษะ ใน
การพดู การคิด การฟัง และมีความสนใจท่ีจะพฒันาบคุลกิภาพอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พดู เกิดความ
มัน่ใจในตนเอง  

2. สาระหรือเร่ืองราวท่ีจะพดู คือ เนือ้หาสาระท่ีผู้พดูพดูออกไป ซึ่งผู้พดูจะต้องค านึงอยู่
เสมอวา่ สาระท่ีตนพดูนัน้จะต้องมีประโยชน์ตอ่ผู้ฟัง อีกทัง้ควรเป็นเร่ืองท่ีใหม ่ทนัสมยั เนือ้หาจะต้องมี
ความชดัเจน ผู้พดูต้องขยายความคือ ความรู้ท่ีน าเสนอสูผู่้ฟังให้มีความกระจ่าง ซึ่งอาจขยายความ
ด้วยการยกตวัอย่างแสดงด้วยตวัเลข สถิติ หรือยกหลกัฐานตา่ง ๆ มาอ้างอิง การเตรียมเนือ้หาในการ
พดูมีขัน้ตอน ดงันี ้

2.1. การเลือกหวัข้อเร่ือง ถ้าผู้พดูมีโอกาสเลือกเร่ืองท่ีจะพดูเอง ควรยึดหลกัท่ีวา่ต้อง 
เหมาะสมกบัผู้พดู คือ เป็นเร่ืองท่ีผู้พดูมีความรอบรู้ในเร่ืองนัน้ และเหมาะสมกบัผู้ฟังเป็นเร่ืองท่ีผู้ฟังมี
ความสนใจ นอกจากนีจ้ะต้องค านึงถึงโอกาส สถานการณ์ สถานท่ี และเวลา ท่ีก าหนดให้พดูด้วย  

2.2. การก าหนดจดุมุง่หมายและขอบเขตของเร่ืองท่ีจะพดู ผู้พดูจะต้องก าหนด 
จดุมุง่หมายในการพดูแตล่ะครัง้ให้ชดัเจนวา่ต้องการให้ความรู้ โน้มน้าวใจหรือเพ่ือความบนัเทิงเพ่ือจะ

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit
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ได้เตรียมเร่ืองให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมาย นอกจากนีผู้้พดูจะต้องก าหนดขอบเขตเร่ืองท่ีจะพดูด้วยวา่
จะครอบคลมุเนือ้หาลกึซึง้มากน้อยเพียงใด  

2.3. การค้นคว้าและรวบรวมความรู้ ผู้พดูต้องประมวลความรู้ ความคิดทัง้หมดไว้
แล้วแยกแยะให้ได้วา่อะไรคือความคิดหลกั อะไรคือความคิดรอง สิ่งใดท่ีจะน ามาใช้เป็นเหตผุล
สนบัสนนุความคิดนัน้ๆ และท่ีส าคญั ผู้พดูจะต้องบนัทึกไว้ให้ชดัเจนวา่ข้อมลูท่ีได้มานัน้ มีท่ีมาจาก
แหลง่ใด ใครเป็นผู้พดู หรือผู้เขียน ทัง้นีผู้้พดูจะได้ อ้างอิง ท่ีมาของข้อมลูได้ถกูต้องในขณะท่ีพดู  

2.4. การจดัระเบียบเร่ือง คือ การวางโครงเร่ือง ซึ่งจะช่วยให้การพดูไมว่กวน สบัสน
เพราะผู้พดูได้จดัล าดบัขัน้ตอนการพดูไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความตอ่เน่ือง ครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมด
ช่วยให้ผู้ฟังจบัประเดน็ได้ง่าย การจดัล าดบัเนือ้เร่ืองจะแบง่เป็น สามตอน คือ ค าน า เนือ้เร่ืองและการ
สรุป  

3. ผู้ฟัง ผู้พดูกบัผู้ฟังมีความสมัพนัธ์กนั โดยผู้พดูต้องเร้าความสนใจผู้ฟังด้วยการใช้
ภาษา เสียง กิริยาท่าทางบคุลกิภาพของตน ในขณะเดียวกนัผู้ฟังก็มีสว่นช่วยให้การพดูของผู้พดูบรรลุ
จดุหมายได้โดยการตัง้ใจฟัง และคิดตามอย่างมเีหตผุล กอ่นจะพดูทกุครัง้ผู้พดูต้องพยายาม ศกึษา
รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัผู้ฟังให้มากท่ีสดุ เชน่ จ านวนผู้ฟัง เพศ ระดบัการศกึษา ความเช่ือและคา่นิยม 
ความสนใจของผู้ฟัง เป็นต้น การวิเคราะห์ผู้ฟังลว่งหน้า นอกจากจะได้น าข้อมลู มาเตรียมการพดูให้
เหมาะสมแล้ว ผู้พดูยงัสามารถน าข้อมลูนัน้มาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วย  

จุดมุ่งหมายของการพดู  
1. การพดูเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ การพดูเพ่ือจดุมุง่หมายนี ้เราได้ฟังอยู่เป็นประจ า

ไมว่า่จะเป็นขา่วสารจากวิทย ุโทรทศัน์ หรือจากวงสนทนาในชีวิตประจ าวนั มีจดุมุง่หมายท่ีจะให้ผู้ฟัง
เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีไมเ่คยรู้ ไมเ่คยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ประสบการณ์บ้าง แตก่ย็งั
ไมก่ระจ่างชดัการพดูประเภทนี ้ได้แก่ การรายงาน การพดูแนะน า การบรรยาย การอธิบายการชีแ้จง  

2. การพดูเพ่ือโน้มน้าวใจ การพดูเพ่ือโน้มน้าวใจ เป็นการพดูท่ีมีจดุมุง่หมายให้ผู้ฟัง
เช่ือและมีความคิดคล้อยตาม ท าหรือไมท่ าตามท่ีผู้พดูต้องการหรือมีเจตนา ฉะนัน้ ผู้พดูจะต้องชีแ้จง 
ให้ผู้ฟังเหน็วา่ ถ้าไมเ่ช่ือหรือปฏิบตัติาม ท่ีผู้พดูเสนอแล้วจะเกิดโทษ หรือ ผลเสียอย่างไร 

 3. การพดูเพ่ือความบนัเทิง การพดูเพ่ือจดุมุง่หมายนีเ้ป็นการพดูท่ีมุง่ให้ผู้ฟัง เกิด
ความเพลิดเพลิน ร่ืนเริง สนกุสนานผอ่นคลายความตงึเครียด ในขณะเดียวกนัก็แทรกเนือ้หาสาระ ท่ี
เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยผู้พดู จะต้องเป็นบคุคลท่ีมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั หน้าตายิม้แย้มแจ่มใส
ไมเ่ป็นคนเคร่งเครียดเอาจริงเอาจงัเกินไป เพราะสิ่งเหลา่นีจ้ะมีผลตอ่การสร้างบรรยากาศความเป็น
กนัเองให้เกิดขึน้ได้ ดงัจะเหน็ได้จากรายการตา่งๆ ทางสื่อมวลชน ไมว่า่จะเป็นวิทยโุทรทศัน์  

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B3
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99
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หลักการพดูท่ีดีต้องค านึงถงึ 

1. การใช้ภาษา ต้องเลือกใช้ถ้อยค าท่ีเข้าใจง่ายเหมาะสมกบัวยัของผู้ฟัง 
2. ผู้พดูและผู้ฟังมีจดุมุง่หมายตรงกนั ผู้พดูมีจดุมุง่หมายท่ีต้องการส่ือความหมายไป

ยงัผู้ฟังเพ่ือให้เข้าใจเร่ืองราวตา่ง ๆ ผู้ฟังก็มีความตัง้ใจฟังสิ่งท่ีผู้พดูสื่อความหมายให้  
3. ออกเสียงพดูให้ชดัเจน ดงัพอประมาณ อย่าตะโกนหรือพดูคอ่ยเกินไป  
4. สีหน้า ท่าทางยิม้แย้มแจม่ใส เป็นกนัเอง ไมเ่คร่งเครียด  
5. ท่าทางในการยืน นัง่ ควรสง่าผา่เผย การใช้ท่าทางประกอบการพดูก็มี

ความส าคญั เช่น การใช้มือ นิว้ จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเร่ืองราวได้ง่ายย่ิงขึน้  
6. ต้องรักษามารยาทการพดูให้เคร่งครดัในเร่ืองเวลา พดูตรงเวลาและจบทนัเวลา  
7. พดูเร่ืองใกล้ตวัให้ทกุคนรู้เร่ือง เป็นเร่ืองสนกุสนานแตม่ีสาระ และพดูด้วยท่าทาง

และกิริยานุ่มนวล เวลาพดูต้องสบตาผู้ฟังด้วย  
8. ไมค่วรพดูเร่ืองเชือ้ชาติ ศาสนา การเมืองโดยไมจ่ าเป็น 
9. ไมพ่ดูค าหยาบ นินทาผู้ อ่ืน ไมพ่ดูแซงขณะผู้ อ่ืนพดูอยู่ และไมชี่ห้น้าคูส่นทนา 

มารยาทในการพูด 
การพดูท่ีดีไมว่า่จะเป็นการพดูในโอกาสใด หรือประเภทใด ผู้พดูต้องค านึงถึงมารยาทใน

การพดู ซึ่งจะมีสว่นสง่เสริมให้ผู้พดูได้รับการช่ืนชมจากผู้ฟัง ซึ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในการพดู 
มารยาทท่ีส าคญัของการพดูสรุป ได้ดงันี ้ 

1. พดูด้วยวาจาสภุาพ แสดงหน้าตาท่ียิม้แย้มแจ่มใส  
2. ไมพ่ดูอวดตนขม่ผู้ อ่ืน และยอมรับฟังความคดิของผู้ อ่ืนเป็นส าคญั  
3. ไมก่ลา่ววาจาเสียดแทง ก้าวร้าวหรือพดูขดัคอบคุคลอ่ืน ควรใช้วิธีท่ีสภุาพเมื่อ

ต้องการแสดงความคิดเห็น  
4. รักษาอารมณ์ในขณะพดูให้เป็นปกต ิ 
5. ไมน่ าเร่ืองสว่นตวัของผู้ อ่ืนมาพดู  
6. หากน าค ากลา่วของบคุคลอ่ืนมากลา่ว ต้องระบนุามหรือแหลง่ท่ีมาเป็นการให้

เกียรตบิคุคลท่ีกลา่วถึง  
7. หากพดูในขณะท่ีผู้ อ่ืนยงัพดูไมจ่บ ควรกลา่วค าขอโทษ  
8. ไมพ่ดูคยุกนัข้ามศีรษะผู้ อ่ืน  

พระมหาสงกรานต์ ตะโคดม (2547: 65) ได้ท าการศกึษาผลของการใช้เทคนิคแมแ่บบ
วิทยากรและเทคนิคแมแ่บบเพ่ือนนกัศกึษา ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการพดูตอ่ท่ีชมุชนของพระนกัศกึษา ชัน้ 
ศาสนาศาสตร์ ปีท่ี 1 มหามกฎุราชวิทยาลยั ศนูย์วดัราชาธิวาสวิหาร โดยพบวา่พระนกัศกึษามีความ
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ช านาญในการพดูและมีรูปแบบการพดูตอ่ท่ีชมุชนท่ีเหมาะสมขึน้หลงัจากได้รับการใช้เทคนิคแมแ่บบ
วิทยากรและเทคนิคแมแ่บบเพ่ือนนกัศกึษา 

กลา่วโดยสรุป ผู้น าภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปด้านโวหารคติ หมายถึง ผู้น าเชิงปฏิรูปจะต้องมีทกัษะ
ด้านการพดู พดูแบบมีหลกัการ เหมาะสมแก่โอกาสและสถานภาพ ออ่นหวาน นุ่มนวล ไมโ่อ้อวด หรือ 
ยกตนขม่ท่าน ไมพ่ดูหยาบคายและ กระด้าง  

จากการศกึษาคณุลกัษณะของภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป กลา่วได้วา่ มีความส าคญัตอ่ความส าเร็จ
และการพฒันาองค์การไปสูจ่ดุมุง่หมายเป็นอย่างมาก เพราะผู้น าเชิงปฏิรูปจะต้องประกอบด้วย
คณุสมบตัิสว่นตวัท่ีเพียบพร้อมทัง้ด้านความคดิ และการกระท า เชน่ การคิดแบบเป็นรูปแบบ มี
วิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล มีแนวความคิดสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมตอ่ความเป็นผู้น า 
ทัง้ลบัหลงัและตอ่หน้าผู้คน ตัง้มัน่อยูใ่นกฎระเบียบวินยั มคีวามซ่ือสตัย์ เพียบพร้อมด้วยคณุธรรม
จริยธรรม และ มีทกัษะในการพดูท่ีสามารถโน้มน้าวผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ 
 
5.ปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น า 

บาสส์ (Bass. 1985: 87-88) ได้กลา่วถึงปัจจยัส าคญัในการศกึษาภาวะผู้น าไว้ 4 อย่างคือ 
1. ปัจจยัเก่ียวกบัสถานภาพ (Status) หมายถงึ การศกึษาภาวะผู้น าจะต้องค านึงถงึ

สถานภาพหรือต าแหน่งท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกของกลุม่ซึ่งจะเป็นตวัก าหนดสิทธิหน้าท่ีและบทบาท
ตา่งๆ ของผู้น าวา่ควรจะมีแคไ่หนอย่างไร และกลุม่นีถื้อวา่ผู้น าคือผู้ ท่ีได้รับต าแหน่งในการเป็นผู้น า 

2. ปัจจยัเก่ียวกบัการยกย่อง การยอมรับนบัถือ (Esteem) หมายถึง ผู้น าจะต้องเป็นจดุ
รวมหรือเป็นศนูย์กลางของคนในกลุม่ ผู้น าเป็นบคุคลส าคญัซึ่งผลกัดนัให้กลุม่ท างานบรรลุ
วตัถปุระสงค์ ผู้น าจะต้องเป็นตวัแทนของกลุม่ การท่ีคนในกลุม่ยอมรับผู้น าในระดบัตา่งๆ จะท าให้
สามารถทราบทิศทางการเลือกผู้น าของสงัคมสว่นใหญ่ได้ โดยกลุม่นีจ้ะถือวา่ผู้น าเป็นท่ีรวมของความ
สนใจเป็นตวัแทนกลุม่ 

3. ปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าจะแตกตา่งกนัไปใน
แตล่ะกลุม่เพราะกลุม่สงัคมย่อมแตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดล้อม ผู้น าจึงต้องมีพฤตกิรรมแตกตา่งกนั
ไปในแตล่ะกลุม่สงัคม เพ่ือให้เหมาะสมกบัสงัคมนัน้ๆ เช่น กลุม่ครอบครัว กลุม่เพ่ือนเลน่ กลุม่ทาง
การศกึษา กลุม่ทางเศรษฐกิจ และกลุม่ทางการเมือง จ าเป็นจะต้องเลือกผู้น าท่ีเหมาะสมกบักลุม่นัน้ๆ 

4. ปัจจยัเก่ียวกบัอิทธิพล (Influence) หมายถึง ผู้น าเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ
บคุคลอ่ืนๆ ภายในกลุม่โดยท่ีบคุคลเหลา่นัน้กย็อมรับพฤตกิรรมอย่างเตม็ใจ ด้วยเหตผุลท่ีเหมาะสม 
ไมไ่ด้ถกูบงัคบั ขูเ่ขญ็ ปัจจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของผู้น า จะท าให้กลุม่กระท ากิจกรรมของกลุม่ได้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงคห์รือเป้าหมายได้ 
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ดบูริน (วรรณวิมล บญุเตม็แล้ว. 2551: 23; อ้างอิงจาก DuBrin. 1998: 161-163) สรุปวา่ 
อ านาจของผู้น าคือปัจจยัท่ีมีความส าพนัธ์กบัภาวะผู้น า และได้แบ่ง อ านาจของผู้น าไว้ดงันี ้ 

1. อ านาจตามต าแหน่งงาน (Position Power) เป็นขอบเขตของอ านาจท่ีเป็นทางการของ
ผู้บริหารท่ีมีเหนือผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือเป็นอ านาจท่ีได้รับจากต าแหน่งในองค์การซึ่งบคุคลนัน้ด ารง
ต าแหน่งอยู่ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้ 

1.1 อ านาจตามกฎหมาย (Ligitimate Power) เป็นอ านาจท่ีองค์การมอบให้ตาม 
ต าแหน่งหน้าท่ี ซึ่งบคุคลท่ีอยู่ในระดบัสงูขององค์การจะมอี านาจมากกวา่บคุคลท่ีอยู่ในระดบัต ่ากวา่ 
อย่างไรก็ตามวฒันธรรมองค์การจะท าให้อ านาจของบคุคลในต าแหน่งตา่งๆ มีขีดจ ากดั  

1.2 อ านาจให้รางวลั (Reward Power) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการมีอ านาจหน้าท่ีใน
การ ให้รางวลั เช่น ถ้ารองประธานฝ่ายปฏิบตักิารสามารถให้รางวลัหวัหน้างานได้โดยตรงด้วยการให้
โบนสัเป็นเงินสดเมื่อพนกังานท าผลงานบรรลเุป้าหมาย รองประธานผู้นีจ้ะได้รับการพิจารณาวา่มี
อ านาจ ผู้น าสามารถใช้อ านาจจากรางวลัได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้ารางวลันัน้มีความหมายหรือเป็นท่ี
ต้องการส าหรับผู้รับ  

1.3 อ านาจจากการขม่ขูบ่งัคบั (Coercive Power) เป็นอ านาจของผู้น าท่ีมีอิทธิพลตอ่
พนกังานท าให้พนกังานเกิดความกลวัและยอมรับ ได้แก ่อ านาจด้านการลงโทษ อ านาจจากากรขม่ขู่
บงัคบันีเ้ป็นยทุธวิธีของผู้บริหารระดบัสงูท่ีจะใช้บงัคบัลกูน้องท่ีไมป่ฏิบตัิตาม  

1.4 อ านาจจากข้อมลูขา่วสาร (Information Power) เป็นอ านาจซึ่งมาจากการเข้าถึง
การควบคมุการเผยแพร่ข้อมลูท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานและแผนการในอนาคตขององค์การเป็น
อ านาจท่ีมาจากการควบคมุอย่างเป็นทางการเหนือข้อมลูของบคุคลท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน  

2. อ านาจสว่นบคุคล (Personal Power) เป็นอ านาจท่ีมีอยู่ในตวับคุคลโดยไมไ่ด้
เก่ียวข้องกบัต าแหน่งงานองค์การ โดยมีแหลง่มาท่ีมาของอ านาจสว่นบคุคล 3 แหลง่ ดงันี ้ 

2.1 อ านาจจากความเช่ียวชาญ (Expert Power) เป็นอ านาจของบคุคลซึง่เกิดขึน้
เพราะมีผู้ยอมรับเน่ืองจากทกัษะ ความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของบคุคลนัน้  

2.2 อ านาจจากการอ้างอิง (Referent Power) เป็นอ านาจของบคุคลซึ่งเกิดขึน้เพราะ
มีผู้ยอมรับเน่ืองจากทกัษะ ความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของบคุคลนัน้  

2.3 อ านาจจากช่ือเสียง (Prestige Power) เป็นอ านาจท่ีมาจากสถานภาพและความ
มีช่ือเสียงของบคุคล เช่น ผู้บริหารซึ่งมีธรุกิจท่ีส าคญัและประสบความส าเร็จจะได้รับอ านาจจาก
ช่ือเสียง  

3. อ านาจท่ีมาจากการเป็นเจ้าของ (Power Steming From Ownership) เป็นอ านาจของ
ผู้น าท่ีเกิดจากการเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในจ านวนท่ีมาก ซึ่งจะท าให้เขามีจดุแขง็จาก
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อ านาจความเป็นเจ้าของผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีส าคญัจะได้รับพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารให้ออกจากงานน้อยกวา่ผู้ซึ่งไมไ่ด้มีสว่นเป็นเจ้าของบริษัท  

4. อ านาจท่ีมาจากการจดัสรรทรัพยากร (Power Stemming From Providing 
Resourses) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการมีหน้าท่ีควบคมุ จดัสรร (จดัหา) หรือครอบครองทรัพยากรท่ีมีคา่
ขององค์การ เป็นแหลง่อ านาจท่ีเกิดจากการพึ่งพาอาศยัทรัพยากร (Resource dependence 
perspective) ทรัพยากรตา่ง ๆ ประกอบด้วย ทรัพยากรมนษุย์ (Human Resources) เงิน (Money) 
ลกูค้า (Customers or Clients) ปัจจยัน าเข้าท่ีเป็นเทคโนโลยี (Technological Inputs) และวสัดท่ีุใช้
ด าเนินธรุกิจอย่างตอ่เน่ือง (Materials to Countinue to Function) บคุคลใดก็ตามสามารถจดัหา
ทรัพยากรท่ีส าคญัเหลา่นีไ้ด้กจ็ะเป็นผู้มีอ านาจ ในทางตรงข้ามเมื่อบคุคลดงักลา่วสญูเสยีอ านาจในการ
ควบคมุทรัพยากร อ านาจของเขากจ็ะลดลง  

5. อ านาจท่ีเกิดจากความสามารถในการแสวงหาโอกาส (Power Stemming from 
Capitalizing on Opportunity) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากากรอยู่ในสถานท่ี ท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีเหมาะสม 
มีการแสวงหาโอกาสโดยบคุคลจ าเป็นต้องมีทรพัยากรท่ีมคีวามเหมาะสมด้วย เพ่ือลงทนุให้เกิดโอกาส  

กลา่วโดยสรุป ปัจจยัท่ีมีความส าพนัธ์กบัภาวะผู้น า คือ สถานภาพของผู้น า ทัง้ในต าแหน่ง 
หน้าท่ีการงานและสถานภาพทางสงัคม คือตวัก าหนดอ านาจและขอบเขตการใช้อ านาจของผู้น า 

 
6. การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) 

ประวัติความเป็นมา (มหาวิทยาลยัมาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 2553: ออนไลน์) 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์แหง่คณะสงฆ์ไทย ท่ี

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงสถาปนา
ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2430 โดยให้ย้ายการสอนพระปริยตัิธรรมจากศาลาบอกพระปริยตัิธรรมหน้าวดัพระศรี
รัตนศาสดาราม ไปตัง้ท่ีวดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์ิและโปรดให้เรียกวา่ “มหาธาตวิุทยาลยั” เปิดสอน
ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 

ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้โปรดให้คิดแบบสร้างถาวรวตัถ ุเรียกวา่ 
“สงัฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลยั” ขึน้ในวดัมหาธาต ุเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีบ าเพญ็พระราชกศุลพระศพสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกฏุราชกมุาร และทรงประสงคจ์ะอทิุศถวาย
ถาวรวตัถนีุเ้ป็นสงัฆิกเสนาสน์ ส าหรบัมหาธาตวิุทยาลยั โดยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์เมื่อวนัท่ี 13กนัยายน พ.ศ. 2439 และทรงพระราชทาน
นามมหาธาตวิุทยาลยัใหมว่า่ “มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั” โดยทรงมีพระราชประสงคใ์ห้ใช้เป็น
สถานศกึษาพระไตรปิฎกและวิชาการชัน้สงูส าหรบัพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ์ 
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แตเ่ป็นท่ีเสียดายท่ีการก่อสร้างอาคารสงัฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลยัยงัไมแ่ล้วเสร็จ 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 ก็มาเสดจ็สวรรคต เมื่อวนัท่ี 23 ตลุาคม พ.ศ.2453 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี6 จึงโปรดให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารสงัฆิกเสนาสน์
ราชวิทยาลยัตอ่จนแล้วเสร็จ และเมื่อวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2459 จึงโปรดให้เป็นท่ีตัง้ “หอพระสมดุวชิ
รญาณส าหรับพระนคร” อาคารสงัฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลยั จึงถกูเรียกในช่ือใหมว่า่ “อาคารถาวรวตัถุ” 
ตัง้แตบ่ดันัน้มา 

เมื่อพระราชประสงค์ในการใช้อาคารสงัฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลยัแปรเปลี่ยนไปเช่นนี ้สมเดจ็พระ
วนัรัต (ฑิต อทุยมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วดัมหาธาตใุนสมยันัน้ จึงจดัการศกึษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม
และบาลี สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 องค์เอกอคัร
ศาสนปูถมัภก เพียงเฉพาะในสว่นของมหาธาตวิุทยาลยัเท่านัน้ 

พ.ศ.2490 พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วดัมหาธาตใุนสมยันัน้ ได้จดั
ประชมุพระเถระฝ่ายมหานิกายจ านวน 57 รูป เพ่ือด าเนินการจดัการศกึษาพระไตรปิฎกและวิชาการชัน้สงู
ระดบัอดุมศกึษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยท าการเปิดสอน
ระดบัปริญญาตรีครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2490 และตอ่มา พ.ศ.2498 ได้ท าการก่อสร้าง
อาคารเรียนมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ในท่ีดินของวดัมหาธาต ุเป็นอาคาร ค.ส.ล. สงู 3ชัน้ พืน้ท่ีใช้
สอยประมาณ 24000 ตารางเมตร ใช้เป็นสถานท่ีจดัการ เรียนการสอนส าหรับพระนิสิตของมหาจฬุาลง-
กรณราชวิทยาลยั จ านวนประมาณ10 รูป เท่านัน้ และได้ด าเนินการจดัการศกึษามาโดยล าดบัจนกระทัง่ 
พ.ศ. 2527 รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบญัญัติรับรองวิทยฐานะหลกัสตูรปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
ตอ่มาได้มีการขยายการจดัการศกึษาเพ่ิมมากขึน้ทัง้สว่นกลางและวิทยาเขต เพ่ือขยายโอกาสทาง
การศกึษาไปสูภ่มูิภาค ท าให้อาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่คอ่นข้างจ ากดั ไมเ่พียงพอส าหรับใช้สอยในการจดัการ
เรียนการสอนและเป็นศนูย์กลางประสานงานกบัวิทยาเขต ผู้บริหารมหาวิทยาลยัได้พยายามท่ีจะขยาย
และก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม แตก่็ไมส่ามารถท าได้ด้วยเหตผุลเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของวดัมหาธาต ุ 

พ.ศ. 2540 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหมอ่ม ให้ตราพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิชาลยั พ.ศ. 2540 ขึน้ โดยมี
สถานภาพเป็นนิติบคุคลท่ีไมเ่ป็นสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ และเป็นมหาวิทยาลยั ของรัฐ ภายใต้การ
ก ากบัดแูลของกระทรวงศกึษาธิการ เน้นการจดัการศกึษาวิชาการด้านพระพทุธศาสนาเป็นหลกั 

จนถึงบดันี ้มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัได้ขยบัขยายไปยงั ต าบลบางไทรอ าเภอ
วงัน้อย จงัหวดัอยธุยาเน่ืองจากตวัมหาวิทยาลยัในสว่นกลางท่ีวดัมหาธาต ุมีสถานท่ีคบัแคบ ไมส่ามารถ
ขยายงานให้เป็นศนูย์กลางการศกึษาของวิทยาเขต และวิทยาลยัสงฆ์เหลา่นัน้ซึ่งเป็นอปุสรรคส าคญัตอ่
การพฒันามหาวิทยาลยั จึงเพ่ิมช่ือมหาวิทยาลยัวา่ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
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สุภาษติ 
ปญฺญา โลกสฺม ึปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสวา่งในโลก 

ปรัชฌา 
ศนูย์กลางการศกึษาพระพทุธศาสนาบรูณาการกบัศาสตร์สมยัใหมพ่ฒันาจิตใจและสงัคม 

ปณิธาน 
ศกึษาพระไตรปิฎกและวิชาชัน้สงู ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ์ 

วสัิยทัศน์ 
1. สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ 

ผลิตบณัฑิตและพฒันาบคุลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คดิ เป็นผู้น า
ด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอทิุศตนเพ่ือพระพทุธศาสนา รู้จกั
เสียสละเพ่ือสว่นรวม รู้เท่าทนัความเปลี่ยนแปลงของสงัคม มีโลกทศัน์กว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะพฒันา
ตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมและจริยธรรม 

2. จดัการศกึษาและวิจยัดีอย่างมีคณุภาพ 
จดัการศกึษาและพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยบรูณาการวิชาการด้าน

พระพทุธศาสนาเข้ากบัศาสตร์สมยัใหมท่ัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ผา่นกระบวนการศกึษา ค้นคว้า วิจยั 
และการประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือก้าวไปสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหมใ่นการพฒันามนษุย์ สงัคม และส่ิงแวดล้อมให้อยู่ร่วมกนัได้อย่างสมดลุและสนัติสขุ 

3. บริการวิชาการดีอย่างมีสขุภาพ 
มุง่มัน่ในการให้บริการวิชาการด้านพระพทุธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสงัคม รวมทัง้

สง่เสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออนัดีระหวา่งพทุธศาสนิกชนในระดบัชาติและนานาชาติ เพ่ือธ ารง
รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวฒันธรรม อนัเน่ืองด้วยพระพทุธศาสนา บริหารดีอย่าง
มีประสิทธิภาพ มุง่มัน่พฒันาการบริหารจดัการตามหลกันิติธรรม จริยธรรม ความส านึกรบัผิดชอบ การ
มีสว่นร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มคา่ รวมทัง้สนบัสนนุ สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ
ของบคุลากรเพ่ือก้าวไปสูค่วามเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

4.บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ตระหนกัเสมอวา่การปฏิบตัิหน้าท่ีทกุ

ต าแหน่งใน มหาวิทยาลยัคือหวัใจของการบริหารงาน จึงมุง่ก้าวไปสูก่ารบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
หลกันิติธรรม โปร่งใส และความคุ้มคา่ ตรวจสอบได้ พร้อมกบัปลกูฝังให้บคุลากรยึดมัน่ในหลกั
คณุธรรม จริยธรรม และมีจิตส านกึท่ีดใีนการประพฤตปิฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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พันธกิจมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) เป็นสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ มีบทบาทใน

การให้การศกึษาพระไตรปิฏกและวิชาการชัน้สงูท่ีมุง่ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานสากล สร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพทุธศาสนา สง่เสริมการค้นคว้าวิจยั ให้การบริการทางวิชาการแก่
สงัคม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และการสง่เสริมพระพุทธศาสนา โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดงันี ้

1. ด้านการผลิตบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ได้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทกุระดบัอย่างตอ่เน่ือง เพราะเช่ือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการ
ชกัน าให้เกิดความเจริญ ยัง่ยืนนาน และการหลีกเลี่ยงภาวะชะงกังนั การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ มหาวิทยาลยัจ าต้องปรับตวัให้มีพลวตัและความหลากหลายมากขึน้ มหาวิทยาลยัจึงได้ก าหนด
เป็นเป้าหมายชดัเจนท่ีจะพฒันานิสิตให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ คือ เป็นผู้รอบรู้วิชาการ 
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้เท่าทนัการเปลี่ยน
ทางสงัคม มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมและ จริยธรรม 
มีศรัทธาอทิุศตนเพ่ือพระพทุธศาสนารู้จกัเสียสละเพ่ือสว่นรวม มหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องพฒันา
องค์ประกอบส าคญัของกระบวนการผลิตบณัฑิต รวมทัง้ปรับขยายกลุม่เป้าหมายให้มีความหลากหลาย
มากขึน้ 

2. ด้านการวิจยั  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัท่ี
เน้นทางด้านพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องพฒันาด้านการวิจยัพืน้ฐาน เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ควบคูไ่ปกบักระบวนการเรียนการสอน เน้นการพฒันาองค์ความรู้ในพระไตรปิฏกและพฒันาการความรู้
ทางพระพทุธศาสนา โดยวิธีการสหวิทยาการ และจดัล าดบัความส าคญัของการแก้ปัญหาด้านศีลธรรม 
จริยธรรม และสถาบนัศาสนา ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพทางวิชาการด้านพระพทุธศาสนา แล้วน าองค์
ความรู้ท่ีค้นพบมาสร้างฐานส าหรับการวิจยัประยกุต์ท่ีเป็นรูปธรรมให้น าไปปฏิบตัิได้อย่างกว้างขวาง
ตอ่ไป  

3. ด้านบริการวิชาการแก่สงัคม มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั มุง่ให้การ
บริการวิชาการแก่สงัคมในรูปแบบท่ีหลากหลายขึน้ ด้วยการเผยแผค่วามรู้ทางพระพทุธศาสนาให้
ประชาชนมีจิตส านึกด้านคณุธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมอืงของสงัคมไทย ให้น าไปสูก่ารพฒันาชมุชน
และสงัคมไทย ตามหลกัพระพทุธศาสนาและมุง่สง่เสริมกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลยัจึงให้ความส าคญั
เก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สงัคม เป็นกิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างเป็นระบบ อีกทัง้การบริการวิชาการแก่สงัคม มุง่เน้นการสง่เสริมกิจการของคณะสงฆ์  
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4. ด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม  ภารกิจด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมจะ
กว้างขวางย่ิงขึน้ในอนาคต เพราะแนวโน้มการผสมผสานทางวฒันธรรม และการมีสว่นร่วมในประชาคม
โลกในด้านเศรษฐกิจ มากขึน้ ท าให้การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมของสงัคมไทยเป็นรากฐานของการ
พฒันาอย่างมีดลุยภาพ การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมไมค่วรถกูจ ากดัอยู่แตก่ารอนรุักษ์มรดกทาง
ศิลปวฒันธรรมไทยเท่านัน้ แตค่วรหมายรวมถึงการศกึษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปสู่
การสงวนความแตกตา่งทางวฒันธรรมและการอยู่ร่วมในประชาคมโลก อย่างมีเอกลกัษณ์และศกัดิ์ศรี 
การเสริมสร้างวฒันธรรมและคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ให้เกิดขึน้กบับคุคล องค์กร และสงัคม 

5. ด้านการสง่เสริมพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีเน้นทางด้านพระพทุธศาสนา จึงได้ก าหนดให้มีภารกิจหลกัท่ีแตกตา่งไปจาก
สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ไป ประการหนึ่ง คือ การสง่เสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือให้สอดคล้องกบัปณิธานการ
จดัตัง้มหาวิทยาลยั การพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีคณุธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสงัคมได้ต้อง
อาศยัพืน้ฐานมาจากหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัจึงต้องปรับปรุงกิจกรรมตา่ง ๆ ให้
สามารถเอือ้ตอ่ ภารกิจด้านการสง่เสริมพระพทุธศาสนา อีกทัง้จดัให้มีหลกัสตูรระยะสัน้ส าหรับการ
ประชมุสมัมนา และฝึกอบรมด้านพระพทุธศาสนา จดักิจกรรมท่ีปลกูฝังจิตส านึกในการสง่เสริม
พระพทุธศาสนา เสริมสร้างความซาบซึง้และทศันคติท่ีดีตอ่คณุคา่ของพทุธศิลป์ เป็นต้น 

การจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ได้ปฏิบตัิภารกิจในฐานะสถาบนัอดุมศกึษา โดยได้

มีการจดัการเรียนการสอน 4 คณะ คือ 
1. คณะพทุธศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์ 
3. คณะมนษุยศาสตร์ 
4. คณะสงัคมศาสตร์ 

 
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา  
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัได้เปิดสอนระดบัปริญญาโท ในสว่นกลางและวิทยา

เขตเชียงใหม ่ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ์ 4 สาขาวิชา คือ สาขาพระพทุธศาสนา สาขาปรัชญา 
สาขาธรรมนิเทศ และสาขาภาษาบาลี นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัมีแผนจะเปิดสอนระดบัปริญญาเอก สาขา
พระพทุธศาสนา รวมทัง้หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาโท สาขาพระพทุธศาสนา ในปีการศกึษา 2543 
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กิจกรรมท่ีส่งเสริมภาวะผู้น าของพระนิสติ 
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (2553: ออนไลน์)  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง-

กรณราชวิทยาลยัได้ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ ได้ด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนเพ่ือให้พระนิสิตเข้าไปอบรบนกัเรียนนกัศกึษาให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อนัพึง
ประสงค์คือนกัเรียนได้รับการปลกูฝังในเร่ืองคณุธรรมจริยธรรม ด าเนินการประสานงานกบัคณะสงฆ์ 
สถานศกึษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยได้มีการประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯ และจดัอบรมถวาย 
ความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทัว่ประเทศ เพ่ือสร้างศกัยภาพในการท างานให้
เป็นท่ียอมรับของสถานศกึษา และเพ่ือปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมให้กบันกัเรียนได้มคีวามรู้ความ
เข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอย่างถกูต้องพร้อมกบัมีความประพฤติท่ีดีงาม โดยได้จดั
แผนการด าเนินการโครงการซึ่งมีกระบวนการบริหารโครงการดงันี ้ 

1. จดัประชมุคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
2. จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิาร/อ านวยการโครงกาพระสอน ฯ ทัว่ประเทศ 
3. การปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทัว่ประเทศ 
4. การสมัมนาเชิงปฏิบตักิารเข้มข้นวิทยากรแกนน าโครงการพระสอนศีลธรรม 
5. การอบรมพฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
6. การจดัท าคูม่ือ หนงัสือการจดัสาระการเรียนรู้พระพทุธศาสนา พ.ศ. 2544 และพฒันา

เวบไซต์โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
7. การวิจยั 
8. การนิเทศ การติดตามประเมนิผล 
9. การจดัถวายคา่ตอบแทน 
10. การรับสมคัร/การคดัเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทัว่ประเทศ 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความม่ันคงแห่งสถาบันชาติ  พระศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (2533: ออนไลน์) 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ได้สนองงาน เจ้าประคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย์  
(เก่ียว อปุเสณมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบตัิหน้าทีสมเดจ็พระสงัฆราช ท่ีได้จดัตัง้ “โครงการสง่เสริม
คณุธรรม จริยธรรม และความมัน่คงแหง่สถาบนัชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์” ขึน้  

โดยมีหลกัการและเหตผุลดงันี ้
ประเทศไทยมีเจริญมัน่คงมาจนถงึปัจจบุนั เพราะประชาชนในชาติมีคณุธรรม จริยธรรม 

โดยอาศยัหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตด้วยดเีสมอมาท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมอย่างรวดเร็ว ตามบริบทแห่งการพฒันาประเทศในขณะท่ีทกุภาคสว่นมุง่เน้น
แขง่ขนัด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นพฒันาการในด้านวตัถมุากกวา่จิตใจ สว่นในด้านคณุธรรม จริยธรรมถกู
ละเลย เป็นผลให้ประชาชนในชาติไทยห่างไกลหลกัพทุธธรรม ขาดความตระหนกัในความรักชาติ,
พระพทุธศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ปัญหาด้านการขาดคณุธรรม จริยธรรมในวยัเดก็และเยาวชนของสงัคมไทยในปัจจบุนั
กลายเป็นปัญหาระดบัชาติ ท่ีน่าเป็นห่วงอย่างย่ิง เป็นสญัญาณบอกเหตอุย่างชดัเจนวา่การพฒันา
สงัคมไทยตอ่ไปนีจ้ะต้องพฒันาเชิงรุกในทกุด้านให้มีความสมดลุกนั เน้นความสขุมวลรวมของ
ประชาชนในชาติอนัอาศยัหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา เพ่ือก าหนดยทุธศาสตร์การเสริมสร้างทนุทาง
สงัคม ให้ประชาชนในชาติได้สามารถน าหลกัหลกัธรรมมามาประยกุตใ์ช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้
ตามอดุมคติท่ีวา่ “อยู่เย็นด้วยศีลและเป็นสขุด้วยธรรม” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ เข้ารบัการอบรมให้มีความเหน็ถกูต้องตอ่

สถาบนัชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือปลกูฝังจิตส านึกและตระหนกัรกัในสถาบนัชาติ พระศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ แก่ผู้ เข้ารับการอบรม 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและเห็นความส าคญัของ”ความสามคัคี”ท่ี

จะเป็นเกาะป้องกนัภยัท่ีจะพึงเกิดขึน้กบับนัชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าใจหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและสามารถน าไป

ประยกุตใ์ช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ตามอดุมคติท่ีวา่ อยู่เย็นด้วยศีลและเป็นสขุด้วยธรรม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิต ท่ีก าลงัศกึษาใน

ระดบัปริญญาตรีภาคปกติ ชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)  
ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีการศกึษา 2553 เทอม 2 โดยผู้ วิจยัได้
ด าเนินการตามล าดบัดงันีค้ือ การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ พระนิสิตท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีภาคปกติชัน้ปีท่ี 

1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ปีการศกึษา 2553 เทอม 2  
จากคณะพทุธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ และคณะสงัคมศาสตร์ จ านวน 1530 รูป 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่พระนิสิตท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีภาคปกติ 

ชัน้ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ปีการศกึษา 2553 เทอม 2 
จากคณะพทุธศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะมนษุยศาสตร์, คณะสงัคมศาสตร์ จ านวน 306 คน โดย
ได้มาจากการก าหนดกลุม่ตวัอย่างตามการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจิและมอร์แกน (Krejcie; & 
Morgan. 1970: 608) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 จากนัน้ใช้วิธีสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random 
Sampling) โดยการเทียบสดัสว่นจ าแนกตามคณะวิชาท่ีเรียน ดงัในตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตาม คณะวิชา 
 

คณะวชิา  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  

คณะพทุธศาสตร์ 389 79 

คณะครุศาสตร์  264 53 

คณะมนษุยศาสตร์  321 63 
คณะสงัคมศาสตร์  556 111 

รวมทัง้สิน้  1,530 306 

 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามการวดัระดบัภาวะผู้น าของพระนิสิตท่ีก าลงัศกึษาใน
ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)  
ปีการศกึษา 2553 เทอม 2 ใน 4 ด้าน คือ ด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ  
และด้านโวหารคติ ซึ่งมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้

1. ศกึษาค้นคว้า เอกสาร ต ารา วารสาร สิ่งตีพิมพ์ตา่ง ๆ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
ภาวะผู้น า เพ่ือน ามาก าหนดกรอบและขอบเขตเนือ้หาในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศกึษาการสร้างแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ตามแนวทางของไลเคอร์ท (Likert) 
3. น าเคร่ืองมือจากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผู้น าของพระนิสติ  

ใน 4 ด้าน คือด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคต ิและด้านโวหารคติ ลกัษณะของ
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอนคือ  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัของพระนิสิตได้แก่ สถานภาพ ชัน้ปี
ท่ีก าลงัศกึษา คณะวิชา ภมูิล าเนา 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผู้น าของพระนิสติท่ีก าลงัศกึษาในระดบั
ปริญญาตรี ภาคปกติ ชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
ปีการศกึษา 2553 เทอม 2 ใน 4 ด้านคือ ด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และด้านโวหารคติ 
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โดยได้ก าหนดน า้หนกัของคะแนนจากแบบสอบถามดงันี ้
ข้อค าถามทางบวก 

1.  หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวน้อยมาก 
2.  หมายถึง  ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวน้อย 
3.  หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวปานกลาง 
4.  หมายถึง   ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวมาก 
5.  หมายถึง  ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวมากท่ีสดุ 

ข้อค าถามทางลบ 
1.  หมายถึง  ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวมากท่ีสดุ 
2.  หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวมาก 
3.  หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวปานกลาง 
4.  หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวน้อย 
5.  หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักล่าวน้อยมาก 

ผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปลความหมายคา่คะแนนเฉลีย่ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบั
ภาวะผู้น าของพระนิสิต ใน 4 ด้านคือ ด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และด้านโวหารคติดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.50  –  5.00 หมายความวา่ ผู้ตอบมีภาวะผู้น าในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.50  –  4.49 หมายความวา่ ผู้ตอบมีภาวะผู้น าในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50  –  3.49 หมายความวา่ ผู้ตอบมีภาวะผู้น าในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50  –  2.49 หมายความวา่ ผู้ตอบมีภาวะผู้น าในระดบัน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00  –  1.49 หมายความวา่ ผู้ตอบมีภาวะผู้น าในระดบัน้อยท่ีสดุ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอตอ่ประธาน และกรรมการท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความครอบคลมุในด้านเนือ้หาและภาษา 

5. น าแบบสอบถามเสนอตอ่ผู้ทรงคณุวฒุท่ีิตัง้ขึน้ 3 ท่าน (ภาคผนวก. 93) เพ่ือตรวจสอบ
ความครอบคลมุของเนือ้หาสาระรวมทัง้แก้ไขส านวนและภาษาของค าถามให้ชดัเจน  

6. น าแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไขและเสนอตอ่ประธานและกรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องชดัเจนอีกครัง้ 

7. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองให้กบัพระนิสติ มหาวิทยาลยัมหาจฬุา- 
ลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) จ านวน 30 คน เพ่ือหาคา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ 
โดยใช้การทดสอบที (Ferguson. 1981: 180) โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ t ตัง้แต ่1.761 ขึน้ไป ไว้ใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัส าหรบัข้อค าถามท่ีคา่ต ่ากวา่เกณฑ์ ผู้วิจยัน ามาปรับภาษาและตรวจสอบแก้ไขข้อ
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ค าถามให้ชดัเจน และน าเสนอตอ่ประธานผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์และกรรมการผู้ควบคมุปริญญา
นิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง  

8. หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-
Coefficient) ครอนบาค (Cronbach. 1984: 61) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั.960 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   

1. ขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. น าหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยัไปแสดงตอ่อาจารย์ผู้สอนท่ีสอนพระนิสติ ระดบั
ปริญญาตรี ภาคปกติ ชัน้ปีท่ี 1ถึงชัน้ปีท่ี 4 ทกุคณะของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในเทอมท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 เพ่ือขออนญุาตเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง 

3. ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตวัเอง โดยได้แจกแบบสอบถามจ านวน 306 ฉบบั 
และได้รับกลบัคืนมา 306 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 จากนัน้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูต้อง 
และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

4. น าข้อมลูไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิตด้ิวยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.ข้อมลูเก่ียวกบัรายละเอียดสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ี และหาคา่ร้อยละ 
2.ตามความมุง่หมายของงานวิจยัข้อท่ีหนึ่งเพ่ือศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตท่ีก าลงั

ศกึษาในระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั
(วงัน้อย) ปีการศกึษา 2553 เทอม 2 ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และด้านโวหารคติ 
วิเคราะห์โดยการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.ตามความมุง่หมายของการวิจยัข้อท่ีสอง เป็นการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสิตท่ี
ก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั (วงัน้อย) ปีการศกึษา 2553 เทอม 2 ในแตล่ะด้านและโดยรวม จ าแนกตามสถานภาพ 
วิเคราะห์โดยใช้ การทดสอบที สว่นตวัแปรชัน้ปีท่ีศกึษา คณะวิชาและภมูิล าเนาใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว(One Way Analysis of Variance) และในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตจิึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method)  
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สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพืน้ฐาน 

1.1 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) (Ferguson. 1981: 46) 
1.2 คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) (Ferguson. 198: 68) 

2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตุิฐาน 
2.1  ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ใช้ 

การทดสอบที (t-test For Independent Groups) 
2.2 ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่โดยใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA : One Way Analysis Of Variance)  
หรือ F-test เมื่อพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe’s method) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยั 

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ใน 4 ด้านคือด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ  
ด้านโวหารคติ และโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามตวัแปรอิสระ สถานภาพ ชัน้ปีท่ีศกึษา คณะวิชา และ
ภมูิล าเนาเพ่ือให้เป็นท่ีเข้าใจตรงกนั ผู้ วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆ ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

n  แทน  จ านวนคนในกลุม่ตวัอย่าง 
x   แทน คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน (t-distribution) 
F   แทน  คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน (F-distribution) 
df   แทน  ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
SS   แทน  ผลบวกของคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน  คา่เฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
p  แทน คา่ความน่าจะเป็นท่ีสถิตท่ีิใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมติฐาน 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายข้อมลู แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐานของกลุม่

ตวัอย่าง จ าแนกตามตวัแปรอิสระท่ีศกึษา โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
ตอนท่ี 2 การศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 

ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ ด้านโวหารคติ และโดยรวมทกุด้าน วิเคราะห์โดยหาคา่
คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั (วงัน้อย) ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ ด้านโวหารคติ และโดยรวมทกุด้าน 
จ าแนกตามตวัแปร สถานภาพ วิเคราะห์ด้วยการทดสอบที สว่นตวัแปรชัน้ปีท่ีศกึษา คณะวชิา และ
ภมูิล าเนา ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติ จึงท าการทดสอบคา่ความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของ เชฟเฟ่ 



50 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูกระท าตามล าดบัดงันี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการเก็บแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นพระนิสิตมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
(วงัน้อย) จ านวน 306 คน พบวา่มีสถานภาพ ชัน้ปีท่ีศกึษา คณะวิชาท่ีศกึษา และภมูิล าเนา ดงัแสดงใน
ตาราง 2 
 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ าแนกตามตวัแปรอิสระท่ีศกึษา 
 

กลุม่ตวัอย่าง จ านวน ร้อยละ 
1. สถานภาพของพระนิสิต   
 1.1 พระภิกษุ 210 68.63 
 1.2 สามเณร 96 31.37 

รวม 306 100.00 
2. ชัน้ปีท่ีศกึษา   
 2.1  ชัน้ปีท่ี 1 81 26.47 
 2.2  ชัน้ปีท่ี 2 62 20.26 
 2.3   ชัน้ปีท่ี 3 85 27.78 
 2.4  ชัน้ปีท่ี 4 78 25.49 

รวม 306 100.00 
3. คณะวิชา   
 3.1  คณะพทุธศาสตร์ 79 25.82 
 3.2  คณะครุศาสตร์ 53 17.32 
 3.3  คณะมนษุยศาสตร์ 63 20.59 
 3.4 คณะสงัคมศาสตร์ 111 36.27 
 รวม 306 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

กลุม่ตวัอย่าง จ านวน ร้อยละ 
4. ภมูิล าเนา   
 4.1  หนกลาง 100 32.68 
 4.2  หนเหนือ 56 18.30 
 4.3  หนตะวนัออก 89 29.08 
 4.4  หนใต้ 61 19.93 

รวม 306 100.00 

 
จากตาราง 2 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นพระนิสิตสว่นใหญ่มีสถานภาพเป็นพระภิกษุ  

คิดเป็น ร้อยละ 68.63 สว่นกลุม่สามเณรมีจ านวนร้อยละ 31.37  
กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 3 คิดเป็น ร้อยละ 27.78 รองลงมาศกึษาอยูใ่นชัน้ปี

ท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 4 และชัน้ปีท่ี 2 โดยคิดเป็นร้อยละ 26.47, 25.49และ 20.36 ตามล าดบั 
กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ศกึษาอยูใ่นคณะสงัคมศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 36.27 รองลงมาศกึษา

อยู่ในคณะพทุธศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ โดยคิดเป็นร้อยละ 25.82, 20.59 และ
17.32 ตามล าดบั 

กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีภมูิล าเนาอยู่ท่ีหนกลาง คิดเป็น ร้อยละ 32.68 รองลงมามีภมูิล าเนา
อยู่ท่ีหนตะวนัออก, หนใต้ และหนเหนือ โดยคิดเป็นร้อยละ 29.08, 19.93 และ 18.30 ตามล าดบั 
  

ตอนท่ี 2 การศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วทิยาลัย (วังน้อย) ในด้านพุทธิปัญญา ด้านสัมมาสต ิด้านวนัิยคติ ด้านโวหารคติ และโดยรวม
ทุกด้าน 

จากการศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
ในภาพรวม และเป็นรายด้าน ซึ่งได้แก้ด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และด้านโวหารคติ 
เพ่ือตอบจดุมุง่หมายในการวิจยัในข้อท่ี 1 ผู้ วิจยัจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นคา่สถิติพืน้ฐานพร้อม
การแปลความหมายทัง้ในรายด้าน รายข้อ และโดยรวม ซึง่ผลการน าเสนอข้อมลูในสว่นนี ้ดงัแสดงใน
ตาราง 3 ถึงตาราง 7 
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ตาราง 3 ผลการศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
   ในแตล่ะด้านและโดยรวม 
 

ภาวะผู้น า 1 x 1 S.D. การแปลความหมาย 
1.  ด้านพทุธิปัญญา 3.80 0.52 มาก 
2.  ด้านสมัมาสติ 3.37 0.39 ปานกลาง 
3.  ด้านวินยัคต ิ 3.40 0.39 ปานกลาง 
4.  ด้านโวหารคติ 3.59 0.48 มาก 

รวม 3.54 0.37 มาก 

 
จากตาราง 3 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะ

ผู้น าโดยรวมทกุด้านอยู่ในระดบัมาก ( x  =3.54, S.D. =0.37)  
เมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ พระนิสิตมีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญา และด้านโวหาร

คติ อยู่ในระดบัมาก สว่นด้านวินยัคติ และด้านสมัมาสติพระนิสิตมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลาง 
  
ตาราง 4 ผลการศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)  
 ด้านพทุธิปัญญา 
 

ภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญา 1 x 1 S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ท่านเป็นผู้วางแผนด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ 3.74 0.87 มาก 

2. ท่านใช้เหตผุลเป็นหลกัในการแก้ปัญหาโดยตลอด 3.93 0.83 มาก 

3. ท่านมีความมุง่ในการท างาน 3.92 0.91 มาก 

4 ท่านน าความคิดของคนอ่ืนมาประกอบในการแก้ไขปัญหา 3.82 0.92 มาก 

5. ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของงาน 4.07 0.77 มาก 

6. ท่านกระตุ้นเพ่ือนร่วมงานให้ ตระหนกัถึงความส าคญัในการ    
ท างาน 

3.92 0.84 มาก 

7. ท่านพิจารณาทางเลือกใหม ่ๆ ในการแก้ปัญหา  3.93 0.80 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญา 1 x 1 S.D. 
การแปล

ความหมาย 

8. ท่าน หาแรงจงูใจให้ตนเอง ในการท างานให้ประสพผลส าเร็จ
มากกวา่ท่ีคาดหวงัไว้ 

3.98 0.90 มาก 

9. ท่านมีอดุมการณ์ของตวัเองในการท างาน 4.04 0.82 มาก 

10. ท่านใช้ข้อมลูขา่วสารประกอบในการคิดวเิคราะห์ 3.84 0.93 มาก 

11. ท่านไมต่ดัสินใจตามค าแนะน าของเพ่ือนทนัที 3.61 0.93 มาก 

12. ท่านตดัสินใจตามแนวทางตรงกนัข้ามกบัเพ่ือน 2.70 0.96 ปานกลาง 
13. ท่านกระตุ้นเพ่ือนให้มีความใฝ่รู้มากขึน้ 3.70 0.86 มาก 
14. ท่านสง่เสริมให้เพ่ือนแสดงความคิดเห็นในโอกาสตา่ง ๆ 3.83 0.86 มาก 
15. ท่านใช้หลกัคณุธรรมเป็นองค์ประกอบของการตดัสินใจ 3.92 0.81 มาก 
16. ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 3.86 0.88 มาก 

รวม 3.80 0.52 มาก 

 
  จากตาราง 4 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะ
ผู้น าในด้านพทุธิปัญญา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  =3.80, S.D. =0.52)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ สว่นใหญ่พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)
มีภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญาอยูใ่นระดบัมากเกือบทกุข้อ ยกเว้นข้อ 12. ท่านตดัสินใจตามแนวทาง
ตรงกนัข้ามกบัเพ่ือน ท่ีพบวา่พระนิสติมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 5 ผลการศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
 ด้านสมัมาสต ิ
 

ภาวะผู้น าด้านสมัมาสติ 1 x 1 S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ท่านสามารถ ควบคมุตวัเองได้ ในสถานการณ์ท่ีวิกฤต ิ 3.86 0.85 มาก 

2. ท่านมีความเป็นตวัเองเสมอ ในการ ท า พดู คิด 3.96 0.82 มาก 

3. ท่านเก็บความรู้สกึได้เมื่อเพ่ือนพดูเหนบ็แนม 3.72 0.92 มาก 

4. ท่านยอมรับผิด เมื่อท่านท าให้เกิดความผิดพลาด 3.85 0.90 มาก 

5. ท่านไมม่ีความกระตือรือร้นในการท างาน ท่ีไมม่ีความส าคญั
ตอ่ตวัท่านเอง 

2.75 1.11 ปานกลาง 

6. ท่านพึงพอใจ เมื่อคูก่รณีถกูท าโทษ 2.91 1.21 ปานกลาง 
7. เมื่อท่านถกูกลา่วหาวา่ท าผิด ท่านระงบัสติได้ 3.62 0.92 มาก 

8. เมื่อท่านถกูลงโทษโดยไมม่ีความผิดท่านสะกดอารมณ์
ความรู้สกึ ไมค่อ่ยได้ 

2.40 0.95 น้อย 

9. ท่านไมผ่กูใจเจบ็ ตอ่คูก่รณี 3.30 1.03 ปานกลาง 
10. ท่านแกล้งเพ่ือนตอบ เมื่อท่านโดนแกล้ง 2.95 1.14 ปานกลาง 
11. เมื่อมีคนตเิตือนท่านยอมรับได้ 3.72 0.91 มาก 

12. ท่านมกัจะตอ่วา่เพ่ือนทนัที เมื่อเพ่ือนท าให้ท่านโกรธ 2.86 1.02 ปานกลาง 
13. แม้จะโมโหให้เพ่ือนมากขนาดไหน ท่านก็ไมเ่คยตอ่วา่เพ่ือน

ของท่านเลย 
3.27 0.95 ปานกลาง 

14. ท่านระงบัความโกรธได้เมื่อเพ่ือนฟ้องวา่ท่านท าผิด 3.41 0.92 ปานกลาง 
15. ท่านไมพ่อใจเมื่อเพ่ือนท าผิดกฎระเบียบ 3.56 0.93 มาก 

16. ท่านมีความพอใจ เมื่อเพ่ือนร่วมงานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 3.78 0.94 มาก 
รวม 3.37 0.39 ปานกลาง 
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 จากตาราง 5 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะ
ผู้น าในด้านสมัมาสต ิโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  =3.37, S.D. =0.39)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
มีภาวะผู้น าด้านสมัมาสติอยู่ในระดบัมากในข้อ 1. ท่านสามารถ ควบคมุตวัเองได้ ในสถานการณ์ท่ี
วิกฤต ิข้อ 2. ท่านมีความเป็นตวัเองเสมอ ในการ ท า พดู คดิ ข้อ 3. ท่านเก็บความรู้สกึได้เมื่อเพ่ือนพดู
เหนบ็แนม ข้อ 4. ท่านยอมรับผิด เมื่อท่านท าให้เกิดความผิดพลาด ข้อ 7. เมื่อท่านถกูกลา่วหาวา่ท าผิด 
ท่านระงบัสติได้ ข้อ 11. เมื่อมีคนติเตือนท่านยอมรับได้ ข้อ 15. ท่านไมพ่อใจเมื่อเพ่ือนท าผิด
กฎระเบียบ และข้อ 16. ท่านมีความพอใจ เมื่อเพ่ือนร่วมงานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  
 พระนิสิตมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลาง ในข้อ 5. ท่านไมม่ีความกระตือรือร้นในการท างาน 
ท่ีไมม่ีความส าคญัตอ่ตวัท่านเอง ข้อ 6. ท่านพึงพอใจ เมื่อคูก่รณีถกูท าโทษ ข้อ 9. ท่านไมผ่กูใจเจ็บ ตอ่
คูก่รณี ข้อ 10. ท่านแกล้งเพ่ือนตอบ เมื่อท่านโดนแกล้ง ข้อ 12. ท่านมกัจะตอ่วา่เพ่ือนทนัที เมื่อเพ่ือน
ท าให้ท่านโกรธ ข้อ 13. แม้จะโมโหให้เพ่ือนมากขนาดไหน ท่านก็ไมเ่คยตอ่วา่เพ่ือนของท่านเลย และ 
ข้อ 14. ท่านระงบัความโกรธได้เมื่อเพ่ือนฟ้องวา่ท่านท าผดิ 
 และพระนิสิตมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัน้อยในข้อ 8. เมื่อท่านถกูลงโทษโดยไมม่ีความผิดท่าน
สะกดอารมณ์ความรู้สกึ ไมค่อ่ยได้  
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ตาราง 6 ผลการศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)  
 ด้านวินยัคต ิ
 

ภาวะผู้น าด้านวินยัคต ิ 1 x 1 S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ท่านวางตวัอยู่ในระเบียบเสมอ 3.82 0.81 มาก 

2. ทา่น พยายามระมดัระวงั เพ่ือไมท่ าผิดศีล 3.63 0.94 มาก 

3. ท่านร่วมท ากิจกรรมของมหาวิทยาลยัเสมอ 3.74 0.92 มาก 

4. ท่านมาเรียนทนัเวลาทกุวนั 3.69 0.91 มาก 

5. ท่านใช้กฎระเบียบในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา 3.71 0.87 มาก 

6. ท่านหาวิธีช่วยเพ่ือนแม้เพ่ือนจะท าความผิด 2.65 0.94 ปานกลาง 
7. ท่านไมท่ าตามค าสัง่ของมหาวิทยาลยัเมื่อมีความรู้สกึวา่ค าสัง่

นัน้ผิดคณุธรรม 
3.47 1.05 ปานกลาง 

8. ท่านไมค่อ่ยขาดเรียน แม้มกิีจของสงฆ์จะต้องปฏิบตัิ 3.54 0.96 มาก 

9. ท่านไปกิจนิมนต์แม้มีตารางเรียน 3.12 1.22 ปานกลาง 
10. เมื่อท่านท าผิดพระวินยับางข้อ ท่านมกัจะละเลยการแสดง

อาบตัิ เพราะเหน็วา่เป็นเร่ืองเลก็น้อย 
3.11 1.15 ปานกลาง 

11. ท่านมีความซ่ือสตัย์ตอ่ระเบียบวินยั เวลาท างาน 3.82 0.86 มาก 

12. ท่านให้ความเป็นธรรมตอ่เพ่ือน เมื่อเพ่ือนท าผิด 3.70 0.89 มาก 

13. ท่านบอกความจริงตอ่อาจารย์บางครัง้ เมื่อเห็นเพ่ือนท าผิด 3.38 0.99 ปานกลาง 
14. บางครัง้ท่านจ าเป็นต้องโกหก เพ่ือเอาตวัรอดจากสถานการณ์

คบัขนั 
2.66 1.01 ปานกลาง 

15. ท่านมกัจะเข้าข้างเพ่ือน เมื่อเขาท าผิด 3.07 1.11 ปานกลาง 
16. ท่านมกัจะท างานสง่ช้า กวา่เวลาท่ีก าหนด 2.98 1.11 ปานกลาง 
17. ท่านเห็นวา่การพดูโกหก เป็นสิง่ท่ีไมส่มควรท า 3.74 1.16 มาก 

รวม 3.40 0.39 ปานกลาง 
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 จากตาราง 6 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะ
ผู้น าในด้านวินยัคต ิโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  =3.40, S.D. =0.39)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
มีภาวะผู้น าด้านวินยัคต ิอยู่ในระดบัมากในข้อ 1. ท่านวางตวัอยู่ในระเบียบเสมอ ข้อ 2. ท่าน พยายาม
ระมดัระวงั เพ่ือไมท่ าผิดศีล ข้อ 3. ท่านร่วมท ากิจกรรมของมหาวิทยาลยัเสมอ ข้อ 4. ท่านมาเรียน
ทนัเวลาทกุวนั ข้อ 5. ท่านใช้กฎระเบียบในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ข้อ 8. ท่านไมค่อ่ยขาด
เรียน แม้มกิีจของสงฆ์จะต้องปฏิบตัิ ข้อ 11. ท่านมีความซ่ือสตัย์ตอ่ระเบียบวินยั เวลาท างาน ข้อ 12. 
ท่านให้ความเป็นธรรมตอ่เพ่ือน เมื่อเพ่ือนท าผิด และข้อ 17. ท่านเห็นวา่การพดูโกหก เป็นสิ่งท่ีไม่
สมควรท า  
 และพระนิสิตมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลางในข้อ 6. ท่านหาวิธีช่วยเพ่ือนแม้เพ่ือนจะท า
ความผิด ข้อ 7. ท่านไมท่ าตามค าสัง่ของมหาวิทยาลยัเมื่อมีความรู้สกึวา่ค าสัง่นัน้ผิดคณุธรรม ข้อ 9. 
ท่านไปกิจนิมนต์แม้มีตารางเรียน ข้อ 10. เมื่อท่านท าผิดพระวินยับางข้อ ท่านมกัจะละเลยการแสดง
อาบตัิ เพราะเหน็วา่เป็นเร่ืองเลก็น้อย ข้อ 13. ท่านบอกความจริงตอ่อาจารย์บางครัง้ เมื่อเหน็เพ่ือนท า
ผิด ข้อ 14. บางครัง้ท่านจ าเป็นต้องโกหก เพ่ือเอาตวัรอดจากสถานการณ์คบัขนั ข้อ 15. ท่านมกัจะ
เข้าข้างเพ่ือน เมื่อเขาท าผิด และข้อ 16. ท่านมกัจะท างานสง่ช้ากวา่เวลาท่ีก าหนด  
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ตาราง 7 ผลการศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
  ด้านโวหารคต ิ
 

ภาวะผู้น าด้านโวหารคต ิ 1 x 1 S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ท่านไมเ่คยพดู เพ่ือหวงัสิ่งตอบแทน 3.79 0.99 มาก 

2. ท่านใช้ถ่อยค าท่ีสภุาพ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ 3.92 0.92 มาก 

3. ท่านไมเ่คยพดูสอ่เสียด คนท่ีตนเองไมช่อบ 3.57 1.01 มาก 

4. ท่านไมเ่คยพดูเสแสร้ง เพ่ือเอาใจคนอ่ืนเลย 3.71 1.02 มาก 

5. ท่านไมเ่คย กลบัค าพดู ในสิ่งท่ีท่านพดูไปแล้ว 3.66 1.03 มาก 

6. ท่านกลบัค าพดูเสมอเมื่อมีความรู้สกึวา่ พดูไปแล้วคนรอบข้าง
ไมช่อบใจ แม้สิ่งท่ีพดูนัน้ถกูต้อง 

2.80 1.12 ปานกลาง 

7. ท่านพดูให้ก าลงัใจแกเ่พ่ือนร่วมงานเสมอ 3.81 0.84 มาก 

8. ท่านพดูให้เพ่ือนร่วมงานไว้วางใจกนัและกนัเพ่ือให้เอาชนะ
อปุสรรคตา่ง ๆ ได้ 

3.83 0.87 มาก 

9.  ท่านพดูเกินความเป็นจริง เพ่ือให้ท่านเป็นคนน่าเช่ือถือ 3.10 1.21 ปานกลาง 
10. ท่านพดูก่อนคิดเสมอ 3.75 1.10 มาก 

11. ท่านไมเ่คยพดูเพ่ือหกัรานประโยชน์ของคนอ่ืนเลย 3.59 1.00 มาก 

12. ท่านพดูปลอบใจ เพ่ือนเสมอ เมื่อเขามทีกุข ์ 3.89 0.95 มาก 

13. ท่านไมเ่คยพดูให้เพ่ือนน้อยใจ เมื่อเขาท าผิด 3.64 1.00 มาก 

14. ท่านพดูให้สตเิพ่ือนท่ีก าลงัจะท าความผิด 3.85 0.93 มาก 

15. ท่านงดท่ีจะพดู เมื่อคิดวา่พดูไปแล้วไมเ่กิดประโยชน์ 3.74 0.98 มาก 

16. ท่านมกัจะเตือนเพ่ือนท่ีท าผิดพระวินยัโดยยกข้อธรรมะขึน้
เทียบเคยีง 

3.57 1.05 มาก 

17. เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือ บางครัง้ท่านพดูเกินกบัความเป็นจริง 2.76 1.16 ปานกลาง 
รวม 3.59 0.48 มาก 
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 จากตาราง 7 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะ
ผู้น าของด้านโวหารคต ิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  =3.59, S.D. =0.48)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
มีภาวะผู้น าด้านโวหารคต ิอยู่ในระดบัมาก ใน ข้อ1. ท่านไมเ่คยพดู เพ่ือหวงัสิ่งตอบแทน ข้อ2. ท่านใช้
ถ่อยค าท่ีสภุาพ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ข้อ 3. ท่านไมเ่คยพดูสอ่เสียด คนท่ีตนเองไมช่อบ           
ข้อ4. ท่านไมเ่คยพดูเสแสร้ง เพ่ือเอาใจคนอ่ืนเลย ข้อ 5. ทา่นไมเ่คย กลบัค าพดู ในสิ่งท่ีท่านพดูไปแล้ว 
ข้อ 7. ท่านพดูให้ก าลงัใจแก่เพ่ือนร่วมงานเสมอ ข้อ 8. ท่านพดูให้เพ่ือนร่วมงานไว้วางใจกนัและกนั
เพ่ือให้เอาชนะอปุสรรคตา่ง ๆ ได้ ข้อ10. ท่านพดูก่อนคิดเสมอ ข้อ 11. ท่านไมเ่คยพดูเพ่ือหกัราน
ประโยชน์ของคนอ่ืนเลย ข้อ 12. ท่านพดูปลอบใจ เพ่ือนเสมอ เมื่อเขามีทกุข์ ข้อ13. ท่านไมเ่คยพดูให้
เพ่ือนน้อยใจ เมื่อเขาท าผิด ข้อ 14. ท่านพดูให้สตเิพ่ือนท่ีก าลงัจะท าความผิด ข้อ15. ท่านงดท่ีจะพดู 
เมื่อคิดวา่พดูไปแล้วไมเ่กิดประโยชน์  และข้อ 16. ท่านมกัจะเตือนเพ่ือนท่ีท าผิดพระวินยัโดยยกข้อ
ธรรมะขึน้เทียบเคียง 
 และพระนิสิตมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลางในข้อ 6. ท่านกลบัค าพดูเสมอเมื่อมีความรู้สกึ
วา่ พดูไปแล้วคนรอบข้างไมช่อบใจ แม้สิ่งท่ีพดูนัน้ถกูต้อง ข้อ 9.  ท่านพดูเกินความเป็นจริง เพ่ือให้ท่าน
เป็นคนน่าเช่ือถือ และข้อ 17. เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือ บางครัง้ท่านพดูเกินกบัความเป็นจริง  
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ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยั -            
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามสถานภาพ  

 

ภาวะผู้น า 

(n = 306) 
พระภิกษุ(n = 210) สามเณร (n = 96) 

1 x 1 S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1 x 1 S.D. 

การแปล
ความหมาย 

ด้านพทุธิปัญญา 3.81 0.52 มาก 3.77 0.53 มาก 
ด้านสมัมาสต ิ 3.37 0.39 ปานกลาง 3.37 0.39 ปานกลาง 
ด้านวินยัคต ิ 3.41 0.38 ปานกลาง 3.39 0.41 ปานกลาง 
ด้านโวหารคต ิ 3.58 0.48 มาก 3.60 0.48 มาก 

รวม 3.54 0.37 มาก 3.53 0.37 มาก 

 
 จากตาราง 8 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมี
สถานภาพพระภิกษุ และสามเณร มีภาวะผู้น าโดยรวมทกุด้านอยู่ในระดบัมาก  
 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ พระภิกษุ มีภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญา และ ด้านโวหาร
คติ อยู่ในระดบัมาก  สว่นภาวะผู้น าด้านสมัมาสติ และ ด้านวินยัคติอยู่ในระดบัปานกลาง 
 สามเณรมีภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญา และด้านโวหารคติอยู่ในระดบัมาก สว่นภาวะผู้น าด้าน
สมัมาสติ และวินยัคติ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 9 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและ

โดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามชัน้ปี 
 

ภาวะผู้น า 

(n = 306) 

ชัน้ปีท่ี 1 
(n =81) 

ชัน้ปีท่ี 2 
(n =62) 

ชัน้ปีท่ี 3 
(n =85) 

ชัน้ปีท่ี 4 
(n =78) 

1 x 1 S.D. 
การแปล
ความหมาย 

1 x  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1 x 1 S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1 x 1 S.D. 
การแปล
ความหมาย 

ด้านพทุธิปัญญา 3.89 0.55 มาก 3.61 0.53 มาก 3.77 0.48 มาก 3.88 0.48 มาก 
ด้านสมัมาสต ิ 3.39 0.37 ปานกลาง 3.31 0.42 ปานกลาง 3.35 0.34 ปานกลาง 3.42 0.43 ปานกลาง 
ด้านวินยัคต ิ 3.47 0.39 ปานกลาง 3.34 0.35 ปานกลาง 3.40 0.40 ปานกลาง 3.38 0.40 ปานกลาง 
ด้านโวหารคต ิ 3.63 0.51 มาก 3.53 0.49 มาก 3.53 0.46 มาก 3.65 0.44 มาก 

รวม 3.59 0.38 มาก 3.45 0.39 ปานกลาง 3.51 0.35 มาก 3.58 0.35 มาก 

  
 จากตาราง 9 พบวา่ พระนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) สว่นใหญ่มีภาวะผู้น าโดยรวมทกุด้าน       
อยู่ในระดบัมาก ยกเว้นพระนิสิตชัน้ปีท่ี 2 มีภาวะผู้น าโดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ พระนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ปีท่ี 4 มีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญา และด้านโวหารคติอยู่ในระดบัมาก สว่นด้านสมัมาสติ
และด้านวินยัคติ พระนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ปีท่ี 4 มีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลาง 
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ตาราง 10 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและ

โดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามคณะวิชา 
 

ภาวะผู้น า 

(n = 306) 

คณะพทุธศาสตร์ 
(n =79) 

คณะครุศาสตร์ 
(n =53) 

คณะมนษุยศาสตร์ 
(n =63) 

คณะสงัคมศาสตร์ 
(n =111) 

1 x 1 S.D. 
การแปล
ความหมาย 

1 x  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1 x 1 S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1 x 1 S.D. 
การแปล
ความหมาย 

ด้านพทุธิปัญญา 3.83 0.50 มาก 3.90 0.51 มาก 3.80 0.51 มาก 3.73 0.54 มาก 
ด้านสมัมาสต ิ 3.43 0.37 ปานกลาง 3.39 0.41 ปานกลาง 3.39 0.47 ปานกลาง 3.30 0.34 ปานกลาง 
ด้านวินยัคต ิ 3.44 0.42 ปานกลาง 3.47 0.34 ปานกลาง 3.33 0.36 ปานกลาง 3.38 0.40 ปานกลาง 
ด้านโวหารคต ิ 3.65 0.45 มาก 3.59 0.50 มาก 3.56 0.47 มาก 3.56 0.50 มาก 

รวม 3.59 0.37 มาก 3.59 0.35 มาก 3.52 0.39 มาก 3.49 0.36 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 10 พบวา่ พระนิสิตคณะวิชาพทุธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะมนษุยศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั          (วงั
น้อย) สว่นใหญ่มีภาวะผู้น าโดยรวมทกุด้านอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นพระนิสิตคณะสงัคมศาสตร์มีภาวะผู้น าโดยรวมทกุด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบวา่ พระนิสิตคณะวิชาพทุธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ และคณะสงัคมศาสตร์ มีภาวะผู้น าในด้าน                
พทุธิปัญญา และด้านโวหารคติอยูใ่นระดบัมาก สว่นด้านสมัมาสติและด้านวินยัคติ พระนิสิตคณะวิชาพทุธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์                           
และคณะสงัคมศาสตร์ มีภาวะผู้น าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 11 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและ

โดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามภมูิล าเนา 
 

ภาวะผู้น า 

(n = 306) 

หนกลาง 
(n =100) 

หนเหนือ 
(n =56) 

หนตะวนัออก 
(n =89) 

หนใต้ 
(n =61) 

1 x 1 S.D. 
การแปล
ความหมาย 

1 x  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1 x 1 S.D. 

การแปล
ความหมาย 

1 x 1 S.D. 
การแปล
ความหมาย 

ด้านพทุธิปัญญา 3.82 0.56 มาก 3.74 0.48 มาก 3.80 0.52 มาก 3.83 0.50 มาก 
ด้านสมัมาสต ิ 3.42 0.37 ปานกลาง 3.34 0.39 ปานกลาง 3.36 0.38 ปานกลาง 3.32 0.44 ปานกลาง 
ด้านวินยัคต ิ 3.44 0.40 ปานกลาง 3.40 0.44 ปานกลาง 3.39 0.33 ปานกลาง 3.36 0.41 ปานกลาง 
ด้านโวหารคต ิ 3.63 0.47 มาก 3.60 0.46 มาก 3.53 0.44 มาก 3.59 0.56 มาก 

รวม 3.58 0.37 มาก 3.52 0.37 มาก 3.52 0.34 มาก 3.53 0.40 มาก 

  
 จากตาราง 11 พบวา่ พระนิสิต ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมีภมูิล าเนาหนกลาง หนเหนือ หนตะวนัออก และหนใต้         
มีภาวะผู้น าโดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมากทกุกลุม่  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ พระนิสิตท่ีมีภมูิล าเนาหนกลาง หนเหนือ หนตะวนัออก และหนใต้ มีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญา และด้านโวหารคติ
อยู่ในระดบัมาก สว่นด้านสมัมาสติและด้านวินยัคติ พระนิสิตท่ีมีภมูิล าเนาหนกลาง หนเหนือ หนตะวนัออก และหนใต้ มีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลาง 
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ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสติมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวทิยาลัย (วังน้อย) ในแต่ละด้านและโดยรวมทุกด้าน จ าแนกตาม สถานภาพ ชัน้ปีท่ีศึกษา 
คณะวชิา และภูมิล าเนา ซึ่งผลการน าเสนอข้อมลูในสว่นนี ้ดงัแสดงในตาราง 12 ถึงตาราง 16 

 
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั          

(วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ 
พระภิกษุ(n = 210) สามเณร (n = 96) 

t p 
x̄ S.D. x̄ S.D. 

     ด้านพทุธิปัญญา 3.81 0.52 3.77 0.53 .627 .531 

     ด้านสมัมาสติ 3.37 0.39 3.37 0.39 .045 .964 

     ด้านวินยัคต ิ 3.41 0.38 3.39 0.41 .285 .776 

     ด้านโวหารคติ 3.58 0.48 3.60 0.48 -.367 .714 

โดยรวม 3.54 0.37 3.53 0.37 .191 .849 

 
 จากตาราง 12 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมี
สถานภาพตา่งกนั มีภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั          

(วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 
 

ชัน้ปีท่ีศกึษา 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านพทุธิปัญญา ระหวา่งกลุม่ 3 3.518 1.173 4.466* 0.004 
  ภายในกลุม่ 302 79.301 0.263   
  รวม 305 82.819    
ด้านสมัมาสต ิ ระหวา่งกลุม่ 3 .542 0.181 1.186 0.315 
  ภายในกลุม่ 302 45.973 0.152   
  รวม 305 46.515    
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ชัน้ปีท่ีศกึษา 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านวินยัคต ิ ระหวา่งกลุม่ 3 .659 0.22 1.446 0.229 
  ภายในกลุม่ 302 45.853 0.152   
  รวม 305 46.512    
ด้านโวหารคต ิ ระหวา่งกลุม่ 3 .848 0.283 1.24 0.295 
  ภายในกลุม่ 302 68.847 0.228   
  รวม 305 69.695    
โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 3 .979 0.326 2.458 0.063 
  ภายในกลุม่ 302 40.089 0.133   
  รวม 305 41.068    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
 จากตาราง 13 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีศกึษา
ในชัน้ปีตา่งกนั มีภาวะผู้น าโดยรวมทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านพทุธิปัญญา พระนิสติท่ีศกึษาในชัน้ปีตา่งกนั มีภาวะ
ผู้น าแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สว่นด้าน อ่ืน ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 จากการท่ีพบความแตกตา่งกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในด้านพทุธิปัญญา 
ผู้ วิจยัจึงทดสอบเป็นรายคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ ดงัแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกตา่งของภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ -
ราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ในด้านพทุธิปัญญา จ าแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
  จากตาราง 14 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ชัน้ปีท่ี 1 และ
ชัน้ปีท่ี 2 กบัพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ชัน้ปีท่ี 2 และชัน้ปีท่ี 4 มี
ภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญา แตกตา่งกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความ
แตกตา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 

ด้านพทุธิปัญญา 1 x 1 3.89 3.61 3.77 3.88 
 ชัน้ปีท่ี 1 3.89  *   
 ชัน้ปีท่ี 2 3.61    * 
 ชัน้ปีท่ี 3 3.77     
                     ชัน้ปีท่ี 4                    3.88 
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ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั          
(วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามคณะวิชา 

 

คณะวิชา 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านพทุธิปัญญา ระหวา่งกลุม่ 3 1.196 .399 1.475 .221 
  ภายในกลุม่ 302 81.623 .270   
  รวม 305 82.819    
ด้านสมัมาสต ิ ระหวา่งกลุม่ 3 .871 .290 1.921 .126 
  ภายในกลุม่ 302 45.644 .151   
  รวม 305 46.515    
ด้านวินยัคต ิ ระหวา่งกลุม่ 3 .739 .246 1.625 .184 
  ภายในกลุม่ 302 45.773 .152   
  รวม 305 46.511    
ด้านโวหารคต ิ ระหวา่งกลุม่ 3 .411 .137 .597 .618 
  ภายในกลุม่ 302 69.285 .229   
  รวม 305 69.695    
โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 3 .588 .196 1.462 .225 
  ภายในกลุม่ 302 40.481 .134   
  รวม 305 41.068    

 
 จากตาราง 15 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีศกึษา
อยู่ในคณะวิชาตา่งกนั มีภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั          
(วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตามภมูิล าเนา 

 

ภมูิล าเนา 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านพทุธิปัญญา ระหวา่งกลุม่ 3      .281 .094 .343 .795 
  ภายในกลุม่ 302 82.538 .273   
  รวม 305 82.819    
ด้านสมัมาสต ิ ระหวา่งกลุม่ 3      .443 .148 .969 .408 
  ภายในกลุม่ 302 46.072 .153   
  รวม 305 46.515    
ด้านวินยัคต ิ ระหวา่งกลุม่ 3      .253 .084 .551 .648 
  ภายในกลุม่ 302 46.258 .153   
  รวม 305 46.511    
ด้านโวหารคต ิ ระหวา่งกลุม่ 3     .525 .175 .764 .515 
  ภายในกลุม่ 302 69.171 .229   
  รวม 305 69.696    
โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 3      .207 .069 .509 .676 
  ภายในกลุม่ 302 40.862 .135   
  รวม 305 41.069    

 
 จากตาราง 16 พบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมี
ภมูิล าเนาตา่งกนั มีภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)        

ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ ด้านโวหารคติ และโดยรวมทกุด้าน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

(วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตาม สถานภาพ ชัน้ปีท่ีศกึษา คณะวิชา และ
ภมูิล าเนา 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
1. กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ พระนิสิตท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีภาคปกติ 

ชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ปีการศกึษา 2553 เทอม 2 
จ านวน 306 รูป 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามการวดัระดบัภาวะผู้น าของพระนิสิตระดบั
ปริญญาตรีท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1ถึงปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
(วงัน้อย) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสต ิด้านวินยัคติ และด้านโวหารคติ จ านวนข้อ
ค าถามทัง้หมด 66 ข้อ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตามแนวทางของ 
ไลเคอร์ท (Likert) โดยแบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั .960 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ี และหาคา่ร้อยละ 
2. การศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั    

(วงัน้อย) ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และด้านโวหารคติ วิเคราะห์โดยการหาคา่
คะแนนเฉล่ีย(Mean) คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั (วงัน้อย) ในแตล่ะด้านและโดยรวม จ าแนกตามสถานภาพ วิเคราะห์โดยใช้ การทดสอบที 
สว่นตวัแปรชัน้ปีท่ีศกึษา คณะวิชา และ ภมูิล าเนาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว  
(One Way Analysis of Variance) และในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตจิึงท าการ
ทดสอบเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อพิจารณาในแตล่ะด้านพบวา่ พระนิสิตมีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญา และด้านโวหาร
คติ อยู่ในระดบัมาก สว่นด้านวินยัคติ และด้านสมัมาสติพระนิสิตมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลาง 

2. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมีสถานภาพตา่งกนั มี
ภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

3. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีศกึษาในชัน้ปีท่ีตา่งกนั มี
ภาวะผู้น าโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีเพียงด้านเดียวท่ีแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 คือด้านพทุธิปัญญา สว่นด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และด้านโวหาร
คติ ไมพ่บความแตกตา่ง 

4. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีศกึษาในคณะวิชาตา่งกนั 
มีภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

5. พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมีภมูิล าเนาตา่งกนั มี
ภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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การอภปิรายผล 
จากผลการศกึษาเก่ียวกบัภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)  

มีประเดน็ในการอภิปรายผล ดงัตอ่ไปนี ้
1. การศกึษาภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)  

ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ ด้านโวหารคติ และโดยรวมพบวา่ พระนิสิต
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ
พิจารณาในแตล่ะด้านพบวา่ พระนิสิตมีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาและด้านโวหารคติ อยู่ในระดบั
มาก สว่นด้านวินยัคติและด้านสมัมาสติพบวา่ พระนิสิตมภีาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลาง ผู้ วิจยัขอ
น าเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ด้านพทุธิปัญญา จากผลการวิจยัพบวา่ พระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคณุลกัษณะใน
ด้านนีเ้ป็นคณุลกัษณะของผู้น าด้านความคิดเชิงระบบ มีกระบวนการทางความคดิท่ีรอบคอบ มี
แนวทางการตดัสนิใจ มีวิธีการคิดแบบมีเหตมุีผล มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสยัทศัน์กว้างไกล ซึ่ง
คณุลกัษณะในด้านตา่งๆ นีเ้ป็นคณุลกัษณะท่ีสามารถท่ีจะสง่เสริมและพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีได้มุง่เน้นการสง่เสริมภาวะผู้น า
ในด้านพทุธิปัญญา ดงัจะเห็นได้จากวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัในข้อท่ี 1 สร้างคนดีและเก่งอย่างมี
สมรรถภาพ โดยจะมุง่เน้น การผลิตบณัฑิตและพฒันาบคุลากรให้เป็นผู้มปีฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่
คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยจะเห็นได้จากการหลกัสตูร
และรายวิชาตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ได้ด าเนินการจดัตัง้ขึน้ท่ีมี
ความหลากหลายและครอบคลมุ นอกจากการสง่เสริมภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาผา่นระบบการ
จดัการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ยงัได้มีกิจกรรมตา่งๆ ท่ี
สง่เสริมทกัษะให้พระนิสิตได้ฝึกปฏิบตัเิชน่ กิจกรรมการปฏิบตัิธรรมส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 2, กิจกรรมการ
ฝึกภาคปฏิบตัิวิปัสสนากมัมฏัฐานนิสติประจ าปีการศกึษา 2549, การสมัมนา"รัฐธรรมนญูท่ีพึง
ปรารถนาในมมุมองของชาวพทุธ", การสมัมนา เร่ือง"การไหว้พระพทุธรูป : มมุมองศาสนาและ
ปรัชญา", รวมถึงโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (2553: ออนไลน์) ซึ่งกิจกรรมตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็น
กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้พระนิสิตเกิดความรู้ สัง่สมความคิด ประสบการณ์ มีทกัษะและคณุลกัษณะท่ีดีใน
ด้านตา่งๆ รวมถึงมีภาวะผู้น าเพ่ือท่ีจะสามารถน าไปใช้และปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อค้นพบ
ดงักลา่วสอดคล้องกบังานวจิยัของพระด ารงค์ จารว โส (กางทอง) ท่ีได้ท าการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของสามเณรในโรงเรียนปริยตัิธรรม แผน
สามญัศกึษา ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบพทุธวิธีอริยสจั กบัท่ีเรียนด้วยวิธีสอนตามคูม่ือครู ซึ่งผลการวิจยั

http://www.mcu.ac.th/site/activitycalendar.php?detailMode=1&showMode=2&page=1&contentid=551&groupid=8
http://www.mcu.ac.th/site/activitycalendar.php?detailMode=1&showMode=2&page=1&contentid=530&groupid=8
http://www.mcu.ac.th/site/activitycalendar.php?detailMode=1&showMode=2&page=1&contentid=530&groupid=8
http://www.mcu.ac.th/site/activitycalendar.php?detailMode=1&showMode=2&page=1&contentid=1200&groupid=8
http://www.mcu.ac.th/site/activitycalendar.php?detailMode=1&showMode=2&page=1&contentid=1200&groupid=8
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พบวา่ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยสามเณรในกลุม่ท่ีได้เรียนเรียนด้วยวิธีสอนแบบพทุธวิธีอริยสจั และในกลุม่ท่ีเรียนด้วยวิธี
สอนตามคูมื่อครูมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูขึน้ 
(พระด ารงค์ จารว โส (กางทอง). 2542: 2) ดงันัน้จากผลการวิจยัท่ีพบวา่คณุลกัษณะในด้านความคิด
สามารถท่ีจะสง่เสริมและเรียนรู้ให้เกิดการพฒันาได้ และมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
(วงัน้อย) ได้มกีารสง่เสริมในด้านใฝ่รู้ ใฝ่คดิ เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา จึงสง่ผลให้พระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั(วงัน้อย) มีภาวะผู้น าในด้าน
พทุธิปัญญาอยู่ในระดบัมาก 

1.2 ด้านสมัมาสติ จากผลการวิจยัพบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะผู้น าในด้านสมัมาสติอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคณุลกัษณะ
ของผู้น าในด้านนีเ้ป็นคณุลกัษณะของบคุคลท่ีเก่ียวกบัการควบคมุตนเองเช่น การมีสติ สมัปชญัญะ รู้
ระงบัอารมณ์อนัเป็นท่ีตัง้แห่งความโกรธและความยินดี ความสงบเสง่ียมด้วยการกระท า การแสดงออก
ทางกิริยามารยาทท่ีออ่นโยนสขุมุสง่าในการวางตวัท่ีสมควรและ เหมาะตามโอกาสและสถานการณ์
ตา่งๆ ซึ่งพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ในกลุม่ท่ีผู้ วิจยัท าการศกึษา
ประกอบด้วย 2 กลุม่ซึง่ได้แก่ กลุม่ท่ีมีสถานภาพเป็นพระภิกษุและกลุม่ท่ีมีสถานภาพเป็นสามเณร ซึ่ง
ในกลุม่ท่ีมีสถานภาพเป็นพระภิกษุโดยสว่นใหญ่แล้วมีช่วงพรรษาท่ียงัไมม่ากจึงท าให้การควบคมุ
ตนเอง การรู้ระงบัอารมณ์อนัเป็นท่ีตัง้แห่งความโกรธและความยินดีหรือการแสดงออกทาง
กิริยามารยาทท่ีออ่นโยนสขุมุสง่าในการวางตวัท่ีสมควรและเหมาะตามโอกาสและสถานการณ์ตา่งๆ 
ยงัไมม่ีความมัน่คงพอ เพราะคงสภาพความเป็นสามญัชนอยู่ ถึงแม้วา่มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-
ราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ได้มุง่เน้นการสง่เสริมคณุลกัษณะดงักลา่วดงัจะเหน็ได้จากพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัในด้านการผลิตบณัฑิต ท่ีกลา่ววา่มหาวิทยาลยัได้ตระหนกั
ถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทกุระดบัอย่างตอ่เน่ือง เพราะเช่ือวา่เป็นปัจจยัส าคญัใน
การชกัน าให้เกิดความเจริญยัง่ยืนนาน และการหลีกเลี่ยงภาวะชะงกังนั การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศ มหาวิทยาลยัจ าต้องปรับตวัให้มีพลวตัและความหลากหลายมากขึน้ มหาวิทยาลยัจึงได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายชดัเจนท่ีจะพฒันานิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์คือ เป็นผู้รอบรู้
วิชาการ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้เท่าทนั
การเปลี่ยนทางสงัคม มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคณุธรรม
จริยธรรม มีศรัทธาอทิุศตนเพ่ือพระพทุธศาสนารู้จกัเสียสละเพ่ือสว่นรวม มหาวิทยาลยัจ าเป็นต้อง
พฒันาองค์ประกอบส าคญัของกระบวนการผลิตบณัฑิต รวมทัง้ปรับขยายกลุม่เป้าหมายให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ ซึ่งจากพนัธกิจของมหาวิทยาลยัดงักลา่วจะเหน็ได้วา่มหาวิทยาลยัมีความต้องการ
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ท่ีจะพฒันาพระนิสิตให้มีคณุลกัษณะท่ีดีงาม (มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 2553: 
ออนไลน์) ถึงแม้วา่ผลการวิจยัภาวะผู้น าในด้านสมัมาสติของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-
ราชวิทยาลยั (วงัน้อย) อยูใ่นระดบัปานกลาง แตเ่มื่อพิจารณาในรายละเอียดของข้อค าถามแล้วพบวา่
มีในหลายประเดน็ท่ีพระนิสิตสามารถท่ีมีคณุลกัษณะอยู่ในระดบัมากเชน่ ท่านสามารถควบคมุตวัเอง
ได้ในสถานการณ์ท่ีวิกฤติ ท่านเก็บความรู้สกึได้เมื่อเพ่ือนพดูเหน็บแนม ท่านยอมรับผิดเมื่อท่านท าให้
เกิดความผิดพลาด หรือเมื่อมีคนติเตือนท่านยอมรับได้เป็นต้น แตก่็มใีนบางประเดน็ท่ีมคีณุลกัษณะอยู่
ในระดบัน้อยเช่น เมื่อท่านถกูลงโทษโดยไมม่ีความผิดท่านสะกดอารมณ์ความรู้สกึไมค่อ่ยได้ ซึ่งข้อ
ค้นพบดงักลา่วมีความใกล้เคียงกบัผลการวิจยัของอรพินทร์ สนัติชยัอนนัต ์(2549: บทคดัย่อ)ท่ีศกึษา
คณุธรรมและจริยธรรมของนิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบวา่ นิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคณุธรรมและจริยธรรม
ดา้นความอดทนอดกล ัน้อยูใ่นระดบัสงู ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนแล้วพบวา่ มีคะแนนเฉล่ีย 3.94 คะแนน 
จาก 5.00 ซึ่งใกล้เคียงกบัผลการวิจยัของผู้ วิจยัซึ่งพบวา่พระนิสิตมีภาวะผู้น าในด้านสมัมาสติเฉลี่ย 3.50 
คะแนน จากเหตผุลดงักลา่วจึงสง่ผลให้พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มี
ภาวะผู้น าในด้านสมัมาสติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.3 ด้านวินยัคติ จากผลการวิจยัพบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะผู้น าในด้านวินยัคติอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคณุลกัษณะ
ของความเป็นผู้น าในด้านความมีวินยัในตนเอง เป็นคณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสตัย์สจุริต 
ความมีคณุธรรมจริยธรรม ความเท่ียงตรงตอ่ระเบียบวินยัและตอ่หน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย ตรง
ตอ่เวลาในการท างาน ยตุิธรรมตอ่การตดัสินปัญหาท่ีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และเป็นท่ียอมรับของคน
ทัว่ไป ถึงแม้วา่มหาวิทยาลยัได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทกุระดบัอย่าง
ตอ่เน่ือง ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีมีการก าหนดเป็นเป้าหมายอย่างชดัเจนท่ีจะพฒันานิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ี
มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคค์ือ เป็นผู้รอบรู้วิชาการ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คดิ เป็นผู้น าด้านจิตใจ 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้เท่าทนัการเปลี่ยนทางสงัคม มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะ
พฒันาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมและจริยธรรม มีศรัทธาอทิุศตนเพ่ือพระพทุธศาสนารู้จกั
เสียสละเพ่ือสว่นรวม มหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องพฒันาองคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการผลิตบณัฑิต
รวมทัง้ปรับขยายกลุม่ เป้าหมายให้มีความหลากหลายมากขึน้ (มหาวิทยาลยัมาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั. 2553: ออนไลน์) แตเ่น่ืองจากกระบวนการจดัการศกึษาหรือการท่ีพระนิสิตจะต้องมีการ
เดินทางมาเรียน การค้นคว้าหาข้อมลูตา่งๆ จึงท าให้บางครัง้พระนิสิตอาจมีการละเลยหรือลืมท่ีจะ
ปฎิบตัิตามระเบียบวินยัหรือหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมายดงัจะเหน็ได้จากผลการวิจยัในประเดน็ท่ีมี
คณุลกัษณะในระดบัปานกลางเชน่ ท่านไปกิจนิมนต์แม้มตีารางเรียน, เมื่อท่านท าผิดพระวินยับางข้อ
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ท่านมกัจะละเลยการแสดงอาบตัเิพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองเลก็น้อย, บางครัง้ท่านจ าเป็นต้องโกหกเพ่ือเอา
ตวัรอดจากสถานการณ์คบัขนั หรือท่านมกัจะท างานสง่ช้ากวา่เวลาท่ีก าหนด ซึง่ประเดน็เหลา่นีจ้ึงท า
ให้ภาวะผู้น าด้านวินยัคตใินภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งข้อค้นพบดงักลา่วมีความสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ พระมหาสชุาติ ใหมออ่น (2550: 87) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียนของ
พระนิสิต คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร พบวา่พระนิสิตมนิีสยัทางการเรียนอยู่ในระดบัดีพอใช้ และมีปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
พฤติกรรมการเรียน 5 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุดงันี ้ลกัษณะมุง่อนาคต
ทางการเรียน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน นิสยัทางการเรียน สมัพนัธภาพระหวา่งพระนิสิตกบั
อาจารย์ และการสนบัสนนุทางการเรียนของผู้ปกครอง จากเหตผุลดงักลา่วจึงสง่ผลให้พระนิสติ
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะผู้น าในด้านวินยัคติอยู่ในระดบัปานกลาง 

1.4 ด้านโวหารคติ จากผลการวิจยัพบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั (วงัน้อย) มีภาวะผู้น าในด้านโวหารคติอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ คณุลกัษณะของ
ความเป็นผู้น าในด้านโวหารคติ เป็นคณุลกัษณะของความเป็นผู้น าในด้านการใช้วาจา การใช้ถ้อย
ส านวนความท่ีสภุาพออ่นน้อม ทรงพลงัอนัเป็นท่ีตัง้แห่งความน่าเช่ือถือไมห่ยาบกระด้าง เหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์ตา่งๆ ซึ่งพระนิสติตา่งๆ ล้วนแล้วประพฤติและปฏิบตัเิป็นกิจวตัรของความ
เป็นพระอยู่แล้วเชน่ การแสดงพระธรรมเทศนา, การสอนวิชาธรรมศกึษา เป็นต้น และการท่ี
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ ในข้อ 1 สร้างคนดีและเก่ง
อย่างมีสมรรถภาพ โดยมีความต้องการท่ีจะผลิตบณัฑิตและพฒันาบคุลากรให้เป็นผู้มปีฏิปทาน่า
เลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอทิุศตน
เพ่ือพระพทุธศาสนา รู้จกัเสียสละเพ่ือสว่นรวม รู้เท่าทนัความเปลี่ยนแปลงของสงัคม มีโลกทศัน์
กว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมและจริยธรรม (มหาวิทยาลยัมหา-
จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 2553: ออนไลน์) ท าให้มหาวิทยาลยัต้องมีการจดัการเรียนการสอน การ
สง่เสริมทกัษะและประสบการณ์ในด้านตา่งๆ รวมถึงการใช้วาจาท่ีออ่นน้อม และทรงพลงัอนัเป็นท่ีตัง้
แห่งความน่าเช่ือถือโดยไมห่ยาบกระด้าง และใช้ให้เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือให้
พระนิสิตสามารถท่ีจะน าความรู้ตา่งๆ ออกไปเผยแพร่หรือสนทนาได้อย่างเหมาะสมและมีความ
น่าเช่ือถือ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัในประเดน็ตา่งๆ เชน่ท่านพดูให้ก าลงัใจแกเ่พ่ือนร่วมงานเสมอ 
ท่านไมเ่คยพดูเพ่ือหกัรานประโยชน์ของคนอ่ืนเลย ท่านพดูปลอบใจเพ่ือนเสมอเมื่อเขามทีกุข์ ท่านพดู
ให้สตเิพ่ือนท่ีก าลงัจะท าความผิด ท่านงดท่ีจะพดูเมื่อคิดวา่พดูไปแล้วไมเ่กิดประโยชน์ หรือ ท่านมกัจะ
เตือนเพ่ือนท่ีท าผิดพระวินยัโดยยกข้อธรรมะขึน้เทียบเคียง เป็นต้น ท่ีพบวา่พระนิสิตมีพฤติกรรม
ดงักลา่วอยู่ในระดบัมาก นอกจากสาเหตท่ีุเกิดการพฒันาจากกระบวนการศกึษาท่ี 
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มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ได้จดัขึน้แล้ว การท่ีพระนิสติมีสถานะภาพเป็น
บรรพชิตหรือเป็นผู้ท่ีอยู่ในศีลธรรมซึง่มีกฎระเบียบ และข้องบงัคบัตา่งๆ ในการวางตนและประพฤติตน
ให้อยู่ในศีลจึงท าให้การใช้วาจา หรือการใช้ถ้อยค าส านวนต้องมีความท่ีสภุาพออ่นน้อม ไมห่ยาบ
กระด้าง หรือต้องมีความส ารวมจึงมีสว่นให้ภาวะผู้น าในด้านโวหารคติอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของพระมหาศกัดิ์ดา ชนะชยั(2548: 61) ท่ีศกึษาสภาพการจดัการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัสว่นกลางกรุงเทพมหานครของพระนิสิตพบวา่ ในด้านวิธี
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการแสดงความ
คิดเหน็ในรายวิชาท่ีเรียนอยู่ในระดบัมาก อาจารย์ผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมให้
ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองให้มีความรู้และเหมาะสม น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ในด้าน
หลกัสตูรสง่เสริมให้พระนิสิตน าความรู้ทางวิชาการไประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัมาก จาก
เหตผุลดงักลา่วจึงสง่ผลให้พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ผู้น าในด้าน
โวหารคติอยู่ในระดบัมาก 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ ด้านโวหารคติ และโดยรวมทกุด้าน จ าแนกตาม 
สถานภาพ ชัน้ปีท่ีศกึษา คณะวิชา และภมูิล าเนา ผู้ วิจยัขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้

2.1 ผลการวิจยัพบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมี
สถานภาพตา่งกนั มีภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะภาวะผู้น าของพระนิสิตเป็นบคุลิกภาพและความสามารถท่ีพึงมีพึงประสงค์ของผู้น า ท่ี
จะน าพาสงัคม ชมุชน และองค์การตา่งๆ ให้รอดพ้นจากวกิฤติการณ์ความเสื่อมโทรมทางคณุธรรม
จริยธรรมของคนสงัคม ซึ่งทางมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย )มีความต้องการท่ี
จะพฒันาศกัยภาพของนิสิตให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีความรู้ทกัษะประสบการณ์ ดงัจะเหน็ได้
จากการท่ีมหาวิทยาลยัได้ก าหนดเป็นเป้าหมายชดัเจนท่ีจะพฒันานิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ี
พึงประสงค์คือ เป็นผู้รอบรู้วิชาการ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจ มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา รู้เท่าทนัการเปลี่ยนทางสงัคม มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้
เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมและจริยธรรม มีศรทัธาอทิุศตนเพ่ือพระพทุธศาสนารู้จกัเสยีสละเพ่ือสว่นรวม 
(มหาวิทยาลยัมาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 2553: ออนไลน์) ซึ่งถึงแม้วา่แตล่ะบคุคลจะมีความ
แตกตา่งกนัในการรับรู้ การเรียนรู้และการสะสมประสบการณ์แตเ่น่ืองจากในการจดัการศกึษาในแตล่ะ
ระดงัชัน้ปีของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ได้ด าเนินการให้นกัศกึษาท่ีมี
สถานะเป็นพระภิกษุและสามเณรได้เรียนร่วมกนัศกึษาไปพร้อมๆกนั จึงท าให้ทัง้พระภิกษุและสามเณร
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ได้เรียนรู้จากการจดัการเรียนรู้และการสง่เสริมประสบการณ์ท่ีไม่แตกตา่งกนั ซึง่ผลดงักลา่วท าให้
พระภิกษุและสามเณรมีคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีภาวะผู้น าในด้าน 
พทุธิปัญญาและด้านโวหารคติอยู่ในระดบัมาก แตม่ีภาวะผู้น าในด้านสมัมาสติและด้านวินยัคติอยู่ใน
ระดบัปานกลางท่ีเหมือนๆ กนั จากผลการจดัการศกึษามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
(วงัน้อย) และเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพของนิสติในมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
(วงัน้อย) จึงสง่ผลให้พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมีสถานภาพ
ตา่งกนั มีภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งผลการวิจยัดงักลา่วมีความใกล้เคียงกบั
งานวิจยัของพระมหามนตรี สามารถไทย (2548: 109) ท่ีศกึษาการปรับตวัของพระนิสิตระดบัปริญญา
ตรีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัในสว่นกลาง โดยผลการวิจยัพบวา่ พระนิสิตระดบั
ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมสีถานภาพตา่งกนั มีการปรับตวัในด้าน
กิจกรรมไมแ่ตกตา่งกนั 

2.2 ผลการวิจยัพบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ี
ศกึษาอยู่ในชัน้ปีตา่งกนัมีภาวะผู้น าโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งปฏิเสธสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะในการพฒันาภาวะผู้น าของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ในแตล่ะ
ชัน้ปีมเีป้าหมายเดยีวกนัคือ ต้องการให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและ
ปัญญามีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอทิุศตนเพ่ือพระพทุธศาสนา รู้จกัเสยีสละเพ่ือ
สว่นรวม รู้เท่าทนัความเปลีย่นแปลงของสงัคม มีโลกทศัน์กว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้
เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมจริยธรรม คณุลกัษณะดงักลา่วเมื่อมองในภาพรวมจะเห็นวา่ประชากรท่ี
ศกึษานัน้สว่นใหญ่จะเป็นพระภิกษุและ รองลงมาคือสามเณรซึ่งสว่นใหญ่จะมีอายตุัง้แต ่20 ปีขึน้ไป 
ดงันัน้ประชากรกลุม่นีเ้มื่อเทียบกบัฆราวาสแล้วพบว่าจะเป็นช่วงวยัของคนหนุ่มสาวจนถึงผู้ใหญ่
ตอนต้น (ช่วงวยัตัง้แต ่18 ปีขึน้ไป) ซึ่งบคุคลในกลุม่นีจ้ะมบีทบาทท่ีจะพึง่พาตนเองมากขึน้ คิดเป็น 
เป็นตวัของตวัเอง ตดัสินใจได้อย่างมเีหตผุลทางสร้างสรรค์ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างไมห่ยดุยัง้ มี
จินตนาการและความคิดริเร่ิมมีบทบาทของคนมีพลงัในการท างาน ท าหน้าท่ีของตนอย่างใสใ่จ ตัง้ใจ
และรับผิดชอบ มีบทบาทการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชมุชน และชาติ มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
การเป็นผู้น า ผู้ให้ ผู้มีสว่นร่วมในกิจกรรมสงัคม มีบทบาทเป็นตวัอย่างท่ีดี เป็นกลัยานิมิตรในกลุม่เพ่ือน 
คอยให้สติและช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2546: 69-
70)ซึง่มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของเลิศลกัษณ์ วงศ์สวรรค์ (2553. บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาคณุลกัษณะ
ความเป็นครูของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.5 ปี) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีพบวา่ 
คณุลกัษณะความเป็นครูของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต(กศ.บ. 5 ปี) 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม และรายด้าน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความส าคญั บทบาท หน้าท่ี 
ภาระงานของครู 2) ด้านคณุลกัษณะของครูท่ีด ี3) ด้านการเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความ
เป็นครู 4) ด้านการเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ 5) ด้านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 6) ด้านทศันคตท่ีิดีตอ่
วิชาชีพ ครู 7) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 8) ด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ อยู่ในระดบัมาก และ
ผลการเปรียบเทียบคณุลกัษณะความเป็นครูของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต จ าแนกตามเพศ 
ระดบัชัน้ท่ีสอน และกลุม่สาระท่ีสอน พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั จากเหตผุลทางด้านพฒันาการของบคุคล
ในช่วงวยัดงักลา่วและการสง่เสริมภาวะผู้น าจากมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
จึงสง่ผลให้พระนิสิตมีคณุลกัษณะผู้น าโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  

ส าหรับผลการเปรียบเทียบพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ี
ศกึษาอยู่ในชัน้ปีตา่งกนัมีภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญา แตกตา่งกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
สว่นด้านอ่ืนๆ ไมพ่บความแตกตา่ง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการพฒันาทางด้านพทุธิปัญญาเป็น
กระบวนการพฒันาทกัษะทางด้านสมองหรือพฒันาทกัษะทางด้านความคิด ซึ่งทกัษะทางด้านนีเ้ป็น
ทกัษะท่ีอยู่ภายในแตล่ะบคุคล และเป็นทกัษะท่ีสามารถท่ีจะเรียนรู้ รับรู้ รวมถึงการสัง่สมประสบการณ์ 
ดงัท่ีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีความต้องการท่ีจะผลิตบณัฑิตและพฒันา
บคุลากรให้เป็นผู้มีคณุลกัษณะ ใฝ่รู้ ใฝ่คดิ เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา รู้เท่าทนัความเปลี่ยนแปลงของสงัคม มีโลกทศัน์กว้างไกล (มหาวิทยาลยัมาจฬุาลงกรณ-
ราชวิทยาลยั. 2553:ออนไลน์) จึงต้องมีการด าเนินการจดัการศกึษา และฝึกประสบการให้กบัพระนิสิต
เพ่ือให้เกิดการพฒันาให้เป็นไปตามล าดบัขัน้หรือตามล าดบัชัน้ปีโดยมีการด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนจากพืน้ฐานไปสูเ่นือ้หาท่ีลกึซึง้ ซึ่งการเรียนรู้ของพระนิสิตท่ีเก่ียวข้องการการพฒันากระบวนการ
ทางด้านความรู้และความคิดท่ีได้จากการสง่เสริมจากมหาวิทยาลยันัน้ไมไ่ด้ถกูปิดกัน้ด้วยข้อบงัคับหรือ
ศีลธรรมจรรยา จึงเป็นผลให้พระนิสิตแตล่ะชัน้ปีเกิดการพฒันาท่ีแตกตา่งกนัออกไป ซึ่งผลวิจยัดงักลา่ว
สอดคล้องกบังานวิจยัของพระด ารงค์ จารว โส (กางทอง)(2542: บทคดัย่อ) ท่ีท าการวิจยัเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของสามเณรในโรงเรียนปริยตัิ
ธรรม แผนสามญัศกึษาท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบพทุธวิธีอริยสจักบัท่ีเรียนด้วยวิธีสอนตามคูม่ือครู พบวา่ 
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และเมื่อศกึษาในรายละเอียดพบวา่พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)
ชัน้ปีท่ี 1 มีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาสงูกวา่พระนิสิตชัน้ปีท่ี 2 และพระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุา-
ลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ชัน้ปีท่ี 4 มีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาสงูกวา่พระนิสิตชัน้ปีท่ี 2 ซึ่งผล
ดงักลา่วอาจมีสาเหตมุาจากพระนิสิตในชัน้ปีท่ี 1 พึ่งเข้ามาเรียนจึงมีความกระตือรือร้น มีความตัง้ใจ
มาเตม็เป่ียมและยงัไมแ่น่ใจในสถานการณ์ทัง้ด้านการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมตา่งๆ ท่ีทาง
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มหาวิทยาลยัจดัขึน้ในท่ีเรียนใหมจ่ึงท าให้พระนิสิตในชัน้ปีท่ี 1 ต้องมีความแน่วแน่ในการเรียนและท า
ให้เตม็ท่ีไว้ก่อน ในขณะท่ีพระนิสติชัน้ปีท่ี 2 มีความคุ้นชินกบัระบบและรูปแบบตา่งๆ แล้วจึงอาจท าให้
ลดความขยนัลงซึ่งท าให้คณุลกัษณะภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาลดลง สว่นพระนิสิตชัน้ปีท่ี 4 มี
ความเป็นผู้ใหญ่มากขึน้ ท าให้เหน็ความส าคญัในการศกึษาเลา่เรียนและเห็นความส าคญัใน
คณุลกัษณะภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญามากขึน้เพ่ือท่ีจะสามารถน าออกไปใช้ปฏิบตัิศาสนกิจหรือ
ปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ท่ีตนเองได้รับมอบหมายได้อย่างไมผ่ดิพลาดจึงต้องมีความตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ท าให้
พระนิสิตชัน้ปีท่ี 4 มีคณุลกัษณะภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาเพ่ิมขึน้ ซึ่งผลการวิจยัดงักลา่วสอดคล้อง
กบังานวิจยัของพระมหาสมคดิ โคธรา (2547: บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาการใช้อิทธิบาท 4 ในการเรียนของ
พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั โดยผลการวิจยัพบวา่ พระนิสิตท่ีก าลงัศกึษาอยู่
ในชัน้ปีท่ี 4 มีการใช้อิทธิบาท 4 ในการเรียน โดยรวมแตกตา่งกบัพระนิสติชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 และชัน้ปีท่ี 
3 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 ผลการวิจยัพบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
ท่ีศกึษาในคณะวิชาตา่งกนั มีภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
คณะวิชาพทุธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ และคณะสงัคมศาสตร์ เป็นสายวิชาทางด้าน
สงัคมศาสต์หรือสายท่ีพฒันาเก่ียวกบัศกัยภาพของมนษุย์ทางด้านสงัคม ปรัชญา และการถ่ายทอด ซึ่ง
มีลกัษณะท่ีไมแ่ตกตา่งกนั ดงัท่ีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มีวิสยัทศัน์ท่ี
ความต้องการผลิตบณัฑิตและพฒันาบคุลากรให้เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา มีศรัทธาอทิุศตนเพ่ือพระพทุธศาสนา รู้จกัเสียสละเพ่ือสว่นรวม รู้เท่าทนัความ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม มีโลกทศัน์กว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคณุธรรม
และจริยธรรม (มหาวิทยาลยัมาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 2553: ออนไลน์) ซึ่งคณุลกัษณะดงักลา่ว
เป็นคณุลกัษณะทีไมก่ว้าง เมื่อเทียบกบัมหาวิทยาลยัของรฐัหรือเอกชนท่ีเปิดสอนโดยมหีลกัสตูรท่ี
หลากหลายและเพ่ือป้อนตลาดท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไป แตม่หาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั (วงัน้อย)จะเน้นเพียงในด้านการสง่เสริม การถ่ายทอดในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัความเป็นไป
ของสงัคมหรือทางด้านพทุธศาสนาเป็นต้น จงึท าให้พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-
วิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีเรียนในคณะวิชาพทุธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ และคณะ
สงัคมศาสตร์ มีภาวะผู้น าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญา และด้านโวหารคติ 
อยู่ในระดบัมาก มีภาวะผู้น าในด้านสมัมาสติและด้านวินยัคติ อยู่ในระดบัปานกลางท่ีเหมือน  ๆกนั ซึ่ง
ผลการวิจยัดงักลา่วสอดคล้องกบังานวิจยัของ พระมหาสวุฒัน์ ปรือปรัง (2548: บทคดัย่อ) ท่ีได้
ท าการศกึษาทศันะของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีตอ่การด าเนินงานกิจกรรม
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นิสิต โดยผลการวิจยัพบวา่ นิสิตท่ีศกึษาในคณะวิชาแตกตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดัด าเนินงานกิจกรรม
นิสิตโดยรวมและเป็นรายด้านทกุด้าน ไมพ่บวา่แตกตา่งกนั  

2.4 ผลการวิจยัพบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)ท่ีมี
ภมูิล าเนาตา่งกนั มีภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพระ
นิสิตท่ีเข้ามาศกึษามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)ถึงแม้จะมีภมูิล าเนาอยูใ่นหน
กลางหนเหนือ หนตะวนัออก หรือหนใต้ ก็ตามพระนิสิตกม็ีจดุมุง่หมายหรือเป้าหมายเดียวกนัคือ
ต้องการท่ีจะพฒันาศกัยภาพตนเอง ต้องการเรียนรู้ หรือบม่เพราะประสบการณ์ในด้านตา่งๆ เพ่ือท่ีจะ
จบออกไปแล้วจะได้น าความรู้ความสามารถท่ีได้รับมาไปถ่ายทอดหรือท าประโยชน์ให้กบั
พระพทุธศาสนาตอ่ไป นอกจากความต้องการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตวันิสิตแล้วการจดัการสง่เสริม
ทางการศกึษาของทางมหาวิทยาลยัก็ไมไ่ด้ด าเนินการเลือกจดัให้เฉพาะหรือมุง่เน้นไปท่ีกลุม่ใดกลุม่
หนึ่ง แตต้่องการท่ีจะพฒันาในภาพรวมเพ่ือให้เกิดคณุลกัษณะท่ีต้องการดงัจะเหน็ได้จากพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัในสว่นด้านการผลิตบณัฑิต ท่ีกลา่ววา่ มหาวิทยาลยัได้ตระหนกัถงึความส าคญัของการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ทกุระดบัอย่างตอ่เน่ือง เพราะเช่ือวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการชกัน าให้เกิดความ
เจริญ ยัง่ยืนนาน และการหลีกเลี่ยงภาวะชะงกังนั การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
มหาวิทยาลยัจ าต้องปรับตวัให้มีพลวตัและความหลากหลายมากขึน้ มหาวิทยาลยัจงึได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายชดัเจนท่ีจะพฒันานิสิตให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์คือ เป็นผู้รอบรู้วิชาการ มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้เท่าทนัการเปลี่ยน
ทางสงัคม มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคณุธรรมและ
จริยธรรม มีศรัทธาอทิุศตนเพ่ือพระพทุธศาสนารู้จกัเสียสละเพ่ือสว่นรวม มหาวิทยาลยัจ าเป็นต้อง
พฒันาองค์ประกอบส าคญัของกระบวนการผลิตบณัฑิต รวมทัง้ปรับขยายกลุม่เป้าหมายให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ นอกจากจะด าเนินการจดัการสง่เสริมทางด้านการศกึษาให้กบัพระนิสิตแล้ว ทาง
มหาวิทยาลยัยงัมีกิจกรรมหรือโครงการตา่งๆ เพ่ือการพฒันาศกัยภาพรวมถึงการพฒันาภาวะผู้น าของ
พระนิสิต เช่นโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (2553: ออนไลน์) โดยได้มีการด าเนินการทัว่
ประเทศมีกิจกรรมตา่งๆเช่น จดัประชมุคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, จดัตัง้ศนูย์
ปฏิบตัิการอ านวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทัว่ประเทศ หรือการปฐมนิเทศพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนทัว่ประเทศ เป็นต้นซึ่งผลของการจดักิจกรรมตา่งๆ ดงักลา่วท าให้พระนิสิตท่ีมี
ภมูิล าเนาหนกลาง หนเหนือ หนตะวนัออก และหนใต้มีภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ในระดบัมากทกุกลุม่ และ
มีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญา และด้านโวหารคติอยู่ในระดบัมาก มีภาวะผู้น าอยู่ด้านสมัมาสติและด้าน
วินยัคติในระดบัปานกลางเหมือนกนั ซึ่งผลการวิจยัดงักลา่วมีความใกล้เคียงกบังานวิจยัของ 
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ธนากร เตง่ตระกลู ท่ีได้ท าการศกึษาทศันคติของนกัศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ตอ่การ
ปฏิบตัิธรรม(2551: บทคดัย่อ) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีไมม่ีผลตอ่การปฏิบตัิธรรมคือ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
อาชีพ คณะท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี เกรดเฉล่ียระดบัปริญญาตรี ประเภทของนกัศกึษา 
ลกัษณะครอบครัว สถานภาพสมรสของบิดามารดา สถานภาพท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั ภมูิล าเนาเดิม 
และระยะห่างระหวา่งท่ีอยู่อาศยักบัวดั และงานวิจยัของกาญจนา แย้มย่ีสุน่ (2553: บทคดัย่อ) ศกึษา
วินยัของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบวา่
นิสิตท่ีมีลกัษณะสถานท่ีพกัอาศยัตา่งกนั มีวินยัด้านการเรียน และด้านการใช้ชีวิตสว่นตวัไมแ่ตกตา่ง
กนั จากความต้องการในการพฒันาตนเองของพระนิสิต และการจดัการศกึษามหาวิทยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) เป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพของนิสิตในมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง-
กรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย)และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จึงสง่ผลให้พระนิสติมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-
ราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ท่ีมีภมูิล าเนาตา่งกนั มีภาวะผู้น าในแตล่ะด้านและโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ พระนิสิตมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) มี

ภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ 
1. พระนิสิตมีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญา และด้านโวหารคติ อยู่ในระดบัมาก แสดงให้

เห็นวา่การจดัการศกึษาหรือการจดัการเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะในด้านผู้น าของ
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ในภาพรวมท าได้เป็นอย่างดีโดยท าให้พระนิสิตมี
ภาวะผู้น าอยู่ในระดบัมาก ซึ่งผลการจดัการศกึษาหรือกิจกรรมการสง่เสริมพระนิสิตท่ีมีอยู่สามารถท่ีจะ
น าไปใช้เป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี โดยอาจน ามา
เป็นแนวทางในการเปิดเป็นศนูย์การพฒันาศกัยภาพในด้านความเป็นผู้น าของพระนิสติเพ่ือท่ีจะ
เผยแพร่กิจกรรมหรือวิธีการจดัการศกึษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กบัผู้ ท่ีมีความสนใจหรือหน่วยงานท่ีจะ
ผลิตบณัฑิตเพ่ือท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากรหรือนิสิตให้มีภาวะผู้น าเป็นไปอย่าง
เหมาะสมกบัความต้องการของสงัคม  

2. ด้านวินยัคติ และด้านสมัมาสติ ท่ีพบวา่ พระนิสติมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบัปานกลาง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะน าไปศกึษาและน าไปเปรียบเทียบกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนวา่
ปรากฎการณ์ดงักลา่วเกิดจากรูปแบบการจดัการศกึษาท่ียงัไมส่อดคล้องกบัความต้องการในการ
พฒันาด้านวินยัคติ และด้านสมัมาสติของพระนิสิต หรือวา่เป็นท่ีตวัพระนิสิตเองท่ีถกูตีกรอบจาก
กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ของสงฆ์ท่ีท าให้ไมส่ามารถท่ีจะพฒันาคณุลกัษณะดงักลา่วให้เป็นไปอย่างท่ี
ควรจะเป็น เพ่ือท่ีจะเป็นข้อมลูในการน าไปปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร กิจกรรม หรือการจดัการเรียนการ
สอนเพ่ือให้พระนิสิตมีคณุลกัษณะท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

3. นิสิตชัน้ปีท่ีตา่งกนัมีภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญาตา่งกนั โดยท่ีนิสิตชัน้ปีท่ี 4, และชัน้ปีท่ี 
1 มีภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญาสงูกวา่ นิสิตชัน้ปีท่ี 2 ดงันัน้มหาวิทยาลยัควรพิจารณาหาโครงการท่ีจะ
สง่เสริมภาวะผู้น าด้านพทุธิปัญญาให้แก่นิสิตชัน้ปีท่ี 2 ให้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
1. ควรท าการวิจยัในเชิงคณุภาพ โดยใช้วิธีการในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในรูปแบบอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมคีวามละเอียดและครอบคลมุย่ิงขึน้ โดยการ
สงัเกตจากพฤติกรรม หรือการสมัภาษณ์ เป็นต้น 

2. เน่ืองจากแบบสอบถามการวดัระดบัภาวะผู้น าของพระนิสิตระดบัปริญญาตรี นีเ้ป็นแบบ
รายงานตนเอง อาจจะท าให้เกิดความล าเอียงในการตอบแบบสอบถามได้ จึงควรจะท าการศกึษาซ า้
เก่ียวกบัภาวะผู้น าของพระนิสิตระดบัปริญญาตรี ในทศันะของอาจารย์และบคุลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ควรจะท าการศกึษาเก่ียวกบัการเปรียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ภาวะผู้น าของพระนิสิตระดบั
ปริญญาตรีเพ่ือจะได้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการน าไปในการพฒันาระดบัภาวะผู้น าของพระนิสิตได้อย่าง
เหมาะสม 

4. ควรจะท าการศกึษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระนิสติกบัภาวะผู้น าของพระหรือเณร
ในช่วงวยัเดยีวกนัเพ่ือจะได้ทราบถึงภาวะผู้น าของพระหรือเณรในช่วงวยัตา่งๆ วา่มีด้านใดบ้างท่ี
เหมือนหรือตา่งกนัเพ่ือจะได้สง่เสริมหรือสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาได้อย่างเท่าเทียมกนั 

5. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ พระนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาสงูกวา่พระนิสติ
ชัน้ปีท่ี 2 และพระนิสิตชัน้ปีท่ี 4 มีภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาสงูกวา่และพระนิสิตชัน้ปีท่ี 2 ผู้ ท่ีสนใจ
ควรจะท าการศกึษาเชิงลกึวา่เหตใุดจงึเป็นเช่นนีเ้พ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันาให้พระนิสิต
มีพฒันาการในคณุลกัษณะภาวะผู้น าในด้านพทุธิปัญญาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัระดบัชัน้ปี
การศกึษา 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) 
 

ค าชีแ้จง  

แบบสอบถามนี ้เป็นสว่นหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ ระดบัมหาบณัฑิต โดยมีจดุประสงค์

เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบ ภาวะผู้น าของพระนิสิต มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 

ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และด้านโวหารคติ จึงขอความร่วมมือจากพระนิสิตทกุ

รูป กรุณาตอบแบบสอบถามทกุข้อให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสดุ 

ค าตอบของท่านจะเป็นความลบัและจะไมม่ีผลกระทบใด ๆ ตอ่ตวัท่านหรือผลการเรียนของท่าน โดย

ข้อมลูท่ีได้รับ จะเป็นประโยชน์แก่พระนิสิตและมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) ใน

การใช้เป็นข้อมลูส าหรบัการปรับปรุงแก้ไข การก าหนดแนวปฏิบตัิ หรือ วางแผนการ การจดัด าเนินงาน

เพ่ือให้พระนิสิต มีภาวะผู้น าท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง

ของโลก และน าพาสงัคม ชมุชน และองค์การ ให้มีความเข้มแขง็ด้านคณุธรรมและจริยธรรม ทรงความ

เป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพตามนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลยั โดยแบบสอบถามจะมี 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัตวันิสติ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าของพระนิสติ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช-

วิทยาลยั(วงัน้อย) ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และด้านโวหารคติ 

 
 
 
 
 
 

พระมหาชินวฒุิ สายงาม 

 
 
 
 
 
 



94 
 

ตอนท่ี 1  สอบถามข้อมลูทัว่ไปของพระนิสิต 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (    ) ตามความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัพระนิสิต 

 

1. สถานะภาพ 

(    ) พระภิกษุ 

(    ) สามเณร 

2. ชัน้ปีท่ีศึกษา  
(    ) ชัน้ปีท่ี 1  
(    ) ชัน้ปีท่ี 2  
(    ) ชัน้ปีท่ี 3 
(    ) ชัน้ปีท่ี 4 

3. คณะวชิา 

(    ) คณะพทุธศาสตร์ 

(    ) คณะครุศาสตร์ 

(    ) คณะมนษุยศาสตร์ 

(    ) คณะสงัคมศาสตร์ 

4. ภูมิล าเนา 

(    ) หนกลาง 

(    ) หนเหนือ 

(    ) หนตะวนัออก 

(    ) หนใต้  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผู้น าของพระนิสิต มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 

ในด้านพทุธิปัญญา ด้านสมัมาสติ ด้านวินยัคติ และด้านโวหารคติ 

ชื่อเคร่ืองมือ แบบวดัภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัภาวะผู้น าของท่าน แตล่ะข้อค าถามเพียงช่อง
เดียวเท่านัน้ 

คา่น า้หนกัคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

ข้อค าถามทางบวก 
1.  หมายถึง    ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักลา่วน้อยมาก 
2.  หมายถึง    ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักลา่วน้อย 
3.  หมายถึง    ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักลา่วปานกลาง 
4.  หมายถึง    ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักลา่วมาก 
5.  หมายถึง    ผู้ตอบมีพฤติกรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักล่าวในเร่ืองดงักลา่วมากท่ีสดุ 

ข้อค าถามทางลบ 
1.  หมายถึง    ผู้ตอบมีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักลา่วในเร่ืองดงักลา่วมากท่ีสดุ 
2.  หมายถึง    ผู้ตอบมีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักลา่วในเร่ืองดงักลา่วมาก 
3.  หมายถึง   ผู้ตอบมีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักลา่วในเร่ืองดงักลา่วปานกลาง 
4.  หมายถึง   ผู้ตอบมีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักลา่วในเร่ืองดงักลา่วน้อย 
5. หมายถึง    ผู้ตอบมีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิตนในเร่ืองดงักลา่วในเร่ืองดงักลา่วน้อยมาก 

 

 
ภาวะผู้น าด้านพุทธปัิญญา 

 

 
ระดับพฤติกรรม/การปฏบัิตติน 

  5 4 3 2 1 

1.ท่านเป็นผู้วางแผนด าเดินงาน อย่างเป็นระบบ 
 
 

     

2.ท่านใช้เหตผุลเป็นหลกัในการแก้ปัญหาโดยตลอด      

3.ท่านมีความมุง่ในการท างาน 

 
     

4 ท่านน าความคิดของคนอ่ืนมาประกอบในการแก้ไขปัญหา      



96 
 

 
ภาวะผู้น าด้านพุทธปัิญญา 

ระดับพฤติกรรม/การปฏบัิตติน 
5 4 3 2 1 

5. ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของงาน      

6. ท่านกระตุ้นเพ่ือนร่วมงานให้ ตะหนกัถึงความส าคญัในการ    
ท างาน 

     

7. ท่านพิจารณาทางเลือกใหม ่ๆ ในการแก้ปัญหา       

8. ท่าน หาแรงจงูใจให้ตนเอง ในการท างานให้ประสพผลส าเร็จ
มากกวา่ท่ีคาดหวงัไว้ 

     

9. ท่านมีอดุมการณ์ของตวัเองในการท างาน      
10.ท่านใช้ข้อมลูขา่วสารประกอบในการคิดวิเคราะห์      
11.ท่านไมต่ดัสินใจตามค าแนะน าของเพ่ือนทนัที      
12.ท่านตดัสินใจตามแนวทางตรงกนัข้ามกบัเพ่ือน      

13.ท่านกระตุ้นเพ่ือนให้มีความใฝ่รู้มากขึน้      

14.ท่านสง่เสริมให้เพ่ือนแสดงความคิดเห็นในโอกาสตา่ง ๆ      

15.ท่านใช้หลกัคณุธรรมเป็นองค์ประกอบของการตดัสินใจ      

16. ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ ในการท างาน      
 

 
ภาวะผู้น าด้านสัมมาสต ิ

ระดับพฤติกรรม/การปฏบัิตติน 

5 4 3 2 1 

17.ท่านสามารถ ควบคมุตวัเองได้ ในสถานการณ์ท่ีวิกฤต ิ      

18.ท่านมีความเป็นตวัเองเสมอ ในการ ท า พดู คดิ      
19.ท่านเก็บความรู้สกึได้เมื่อเพ่ือนพดูเหน็บแนม      
20.ท่านยอมรับผิด เมื่อท่านท าให้เกิดความผิดพลาด      

21. ท่านไมม่ีความกระตือรือร้นในการท างาน ท่ีไมม่ีความส าคญั
ตอ่ตวัท่านเอง 

     

22.ท่านพึงพอใจ เมื่อคูก่รณีถกูท าโทษ      

23.เมื่อท่านถกูกลา่วหาวา่ท าผิด ท่านระงบัสติได้      
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ภาวะผู้น าด้ามสัมมาสต ิ

ระดับพฤติกรรม/การปฏบัิตติน 
5 4 3 2 1 

24.เมื่อท่านถกูลงโทษโดยไมม่ีความผิดท่านสะกดอารมณ์
ความรู้สกึ ไมค่อ่ยได้ 

     

25. ท่านไมผ่กูใจเจ็บ ตอ่คูก่รณี      

26.ท่านแกล้งเพ่ือนตอบ เมื่อท่านโดนแกล้ง      

27. เมื่อมีคนติเตือนท่านยอมรับได้      
28. ท่านมกัจะตอ่วา่เพ่ือนทนัที เมื่อเพ่ือนท าให้ท่านโกรธ      

29.แม้จะโมโหให้เพ่ือนมากขนาดไหน ท่านก็ไมเ่คยตอ่วา่เพ่ือน
ของท่านเลย 

     

30.ท่านระงบัความโกรธได้เมื่อเพ่ือนฟ้องวา่ท่านท าผดิ      

31.ท่านไมพ่อใจเมื่อเพ่ือนท าผิดกฎระเบียบ      

32. ท่านมีความพอใจ เมื่อเพ่ือนร่วมงานมีสว่นร่วมในการ
ตดัสินใจ 

     

 
ภาวะผู้น าด้านวนัิยคต ิ

 

ระดับพฤติกรรม/การปฏบัิตติน 

5 4 3 2 1 

33.ท่านวางตวัอยู่ในระเบียบเสมอ      

34ท่าน พยายามระมดัระวงั เพ่ือไมท่ าผิดศีล      

35.ท่านร่วมท ากิจกรรมของมหาวิทยาลยัเสมอ      
36.ท่านมาเรียนทนัเวลาทกุวนั      

37.ท่านใช้กฎระเบียบในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา      

38.ท่านหาวิธีช่วยเพ่ือนแม้เพ่ือนจะท าความผิด 
 
 

     

39. .ท่านไมท่ าตามค าสัง่ของมหาวิทยาลยัเมื่อมีความรู้สกึวา่
ค าสัง่นัน้ผิดคณุธรรม 
 

     

40.ท่านไมค่อ่ยขาดเรียน แม้มีกิจของสงฆ์จะต้องปฏิบตั ิ
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ภาวะผู้น าด้านวนัิยคต ิ ระดับพฤติกรรม/การปฏบัิตติน 

5 4 3 2 1 

41.ท่านไปกิจนิมนต์แม้มีตารางเรียน      

42.เมื่อท่านท าผิดพระวินยับางข้อ ท่านมกัจะละเลยการแสดง
อาบตัิ เพราะเหน็วา่เป็นเร่ืองเลก็น้อย 

     

43.ท่านมีความซ่ือสตัย์ตอ่ระเบียบวินยั เวลาท างาน      

44.ท่านให้ความเป็นธรรมตอ่เพ่ือน เมื่อเพ่ือนท าผิด      

45.ท่านบอกความจริงตอ่อาจารย์บางครัง้ เมื่อเห็นเพ่ือนท าผิด      

46.บางครัง้ท่านจ าเป็นต้องโกหก เพ่ือเอาตวัรอดจากสถานการณ์
คบัขนั 

     

47.ท่านมกัจะเข้าข้างเพ่ือน เมื่อเขาท าผิด      
48. .ท่านมกัจะท างานสง่ช้า กวา่เวลาท่ีก าหนด      

49.ท่านเห็นวา่การพดูโกหก เป็นสิ่งท่ีไมส่มควรท า      

 
ภาวะผู้น าด้านโวหารคต ิ

 

ระดับพฤติกรรม/การปฏบัิตติน 

5 4 3 2 1 

50.ท่านไมเ่คยพดู เพ่ือหวงัสิ่งตอบแทน      
51.ท่านใช้ถ่อยค าท่ีสภุาพ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ      

52.ท่านไมเ่คยพดูสอ่เสยีด คนท่ีตนเองไมช่อบ      

53.ท่านไมเ่คยพดูเสแสร้ง เพ่ือเอาใจคนอ่ืนเลย      

54..ท่านไมเ่คย กลบัค าพดู ในสิ่งท่ีท่านพดูไปแล้ว      

55.ท่านกลบัค าพดูเสมอเมื่อมีความรู้สกึวา่ พดูไปแล้วคนรอบข้าง
ไมช่อบใจ แม้สิ่งท่ีพดูนัน้ถกูต้อง 

     

56.ท่านพดูให้ก าลงัใจแก่เพ่ือนร่วมงานเสมอ      

57.ท่านพดูให้เพ่ือนร่วมงานไว้วางใจกนัและกนัเพ่ือให้เอาชนะ
อปุสรรคตา่ง ๆ ได้ 

     

58.ท่านพดูเกินความเป็นจริง เพ่ือให้ท่านเป็นคนน่าเช่ือถือ      
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ภาวะผู้น าด้านโวหารคต ิ

ระดับพฤติกรรม/การปฏบัิตติน 

5 4 3 2 1 

59.ท่านพดูก่อนคิดเสมอ      
60.ท่านไมเ่คยพดูเพ่ือหกัรานประโยชน์ของคนอ่ืนเลย      

61.ท่านพดูปลอบใจ เพ่ือนเสมอ เมื่อเขามทีกุข ์      

62.ท่านไมเ่คยพดูให้เพ่ือนน้อยใจ เมื่อเขาท าผิด      

63.ท่านพดูให้สตเิพ่ือนท่ีก าลงัจะท าความผิด      

64.ท่านงดท่ีจะพดู เมื่อคิดวา่พดูไปแล้วไมเ่กิดประโยชน์      

65.ท่านมกัจะเตือนเพ่ือนท่ีท าผิดพระวินยัโดยยกข้อธรรมะขึน้
เทียบเคยีง 

     

66. เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือ บางครัง้ท่านพดูเกินกบัความเป็นจริง      
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ภาคผนวก ข 
หนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้ เช่ียวชาญและหนงัสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 

ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 

 1. ช่ือ – นามสกลุ รศ.ดร. อจัฉรา วฒันาณรงค ์

     ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 

     สงักดั  สาขาวิชาการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

 2. ช่ือ – นามสกลุ ดร. สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ 

     ต าแหน่ง  อาจารย์ 

     สงักดั  สาขาวิชาการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

 3. ช่ือ – นามสกลุ พระครูปลดัสวุฒันธีรคณุ (เทอด ญาณวชิโร) 
     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

สงักดั  ส านกังานสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม และความมัน่คงแห่งสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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ภาคผนวก ง 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั และคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ และค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ 
 1. คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.960 
 2. คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถาม เร่ืองภาวะผู้น าของพระนิสิตมหาวิทยาลยั 

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (วงัน้อย) 
 

ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก ข้อท่ี คา่อ านาจจ าแนก ข้อ
ท่ี 

คา่อ านาจจ าแนก 
1 0.575 25 0.551 49 0.653 
2 0.635 26 0.284 50 0.485 
3 0.487 27 0.435 51 0.549 
4 0.403 28 0.407 52 0.528 
5 0.641 29 0.569 53 0.574 
6 0.625 30 0.566 54 0.706 
7 0.546 31 0.466 55 0.249 
8 0.666 32 0.629 56 0.656 
9 0.249 33 0.686 57 0.379 
10 0.688 34 0.475 58 0.481 
11 0.300 35 0.649 59 0.295 
12 0.549 36 0.611 60 0.557 
13 0.760 37 0.434 61 0.515 
14 0.582 38 0.696 62 0.502 
15 0.754 39 0.509 63 0.646 
16 0.743 40 0.370 64 0.560 
17 0.310 41 0.371 65 0.436 
18 0.713 42 0.479 66 0.632 
19 0.237 43 0.672   
20 0.638 44 0.470   
21 0.401 45 0.307   
22 0.611 46 0.541   
23 0.455 47 0.251 
24 0.604 48 0.600 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
  

 ช่ือ - ช่ือสกลุ  พระมหาชินวฒุิ สายงาม 
 วนัเดือนปีเกิด  วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2524 

 สถานท่ีเกิด  40 บ้านวงัถ า้ ต าบลหวัดอน อ าเภอเขื่องใน  
จงัหวดัอบุลราชธานี 34150 

 สถานท่ีอยู่ปัจจบุนั 344/12 วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร   

    เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 

 ประวตัิการศกึษา 

  พ.ศ. 2540 นกัธรรมชัน้เอก 

    จากส านกัเรียนวดัปากน า้ (บุ่งสระพงั) ต าบลกดุลาด อ าเภอเมือง 

    จงัหวดัอบุลราชธานี 
  พ.ศ. 2546 เปรียญธรรม 6 ประโยค 

จากส านกัเรียนวดัสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร  
เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

  พ.ศ. 2551 จบวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

                       จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ศนูย์วดัไตรมิตรวิยาราม 

  พ.ศ. 2554 จบการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการอดุมศกึษา 

    จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประวตัิการสอน 

  พ.ศ. 2541 เป็นครูสอนพระปริยตัิธรรมแผนก ธรรม 

ส านกัเรียนวดัปากน า้(บุง่สระพงั) ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัอบุลราชธานี 

  พ.ศ. 2540 เป็นครูสอนพระปริยตัิธรรมแผนก บาลี 

    ส านกัเรียนวดัปากน า้(บุง่สระพงั) ต าบลกดุลาด อ าเภอเมอืง 

    จงัหวดัอบุลราชธานี 

  พ.ศ. 2547 เป็นครูสอนพระปริยตัิธรรมแผนก บาลี 

    ส านกัเรียนวดัสระเกศราชาวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร  
เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
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