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การศึกษาเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐมีหนาที่จัดบริการใหแก
ประชาชนทุกเพศทุกวัยใหไดรับความรู ใหเกิดทักษะ และเจตคติที่ดีตอการดํารงชีวิตตามอัตภาพ
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2535 : 11) การศึกษาสามารถสรางความเจริญกาวหนาไดตลอดชีวิต
โดยการศึก ษายัง นํา สัง คมไทยใหกา วสูยุค ใหมอ ยา งมั่น คง และทัน ตอ เหตุก ารณข องโลกดว ย
(สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2541 : 32) ดังเชนคํากลาวของพระธรรมปฎก (2540 : 13) วาเหตุการณ
ในโลกยุคโลกาภิวัตนภาวะเศรษฐกิจแบบเสรีเปนตัวกําหนดใหมีการพัฒนาคน ซึ่งเปนยุทธศาสตร
ที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในมิติอื่นตามมา โดยในการพัฒนาการศึกษาใหเจริญกาวหนานัน้
ตองมีผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญ เพราะผูบริหารคือบุคคลที่พยายามปฏิบัติงานใหเกิดผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค รูจักใชกําลังความสามารถของบุคคลอื่นเขามาชวย มีผูบริหารเปนหลัก
ใน
การประสานใหสมาชิกรวมกันทํางานเปนจุดรวมพลังแหงสมาชิก และเปนหลักชัยในการ
ปฏิบัติงาน (สมยศ นาวีการ, 2538 : 22)
ตามที่ไดกลาวมาผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด ดังที่ สมจิต จันทรเที่ยง
(2543 : 4) กลาววา หากสถานศึกษาใดมีผูบริหารที่ดี มีพฤติกรรมภาวะผูนําทั้งในดานมุงงาน
(Initiating Structure) ดานมุงสัมพันธ (Consideration)
และใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษา มีการสรางความสมดุลในการปฏิบัติงานระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน
ทําใหผลงานมีประสิทธิภาพ โดยไดทั้งงานและน้ําใจของผูรวมงาน ดังนั้น เมื่อผูบริหารสถานศึกษา
ตองการใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค จึงควรใหความสําคัญในเรื่องพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารทั้งในดานมุงงาน มุงสัมพันธควบคูกันไปในสัดสวนที่เหมาะสม ผูบริหาร
สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังเชน งานวิชาการ
งานการเงิน งานทะเบียน งานกิจกรรม และงานบริหารทั่วไป ซึ่งงานทั้งหมดสถานศึกษาตามที่ได
กลาวมาลวนแตมีความสําคัญตอสถานศึกษา แตงานหลักของสถานศึกษาดูงานวิชาการเพราะสถานศึกษา
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ทุกแหง ตองรับผิดชอบในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ และสรางคานิยมเปนไปใน
แนวทางที่สังคมตองการ โดยใชแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 4 มาตรา 28 ที่ไดบญ
ั ญัติไววา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับให
จัดตามความเหมาะสม มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ จึงนับไดวา
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสว นรวมในงานวิชาการ ของสถานศึกษานั้นจะแยกออก
จากกันไมไดเพราะความออนแอหรือความเขมแข็งทางวิชาการของสถานศึกษาจะขึน้ อยูกับผูบริหาร
เปนสําคัญ ดังนั้นพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมในงานวิชาการจึงจัดเปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (วรเดช จันทรศร,
2543 : 38)
สํานักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย (2543 : 1 ) ซึ่ง
ไดกําหนดใหมีการปรับปรุงศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย และมีการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การศึกษาประเภทนี้เปนการศึกษานอกระบบ มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย กําหนดรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลาของการศึกษารวมทั้งการประเมินผล
ซึ่งเปนจุดสําคัญของความสําเร็จทางการศึกษา และ ทนงศักดิ์ หงสกุล (2535 : 3) ไดกลาววา
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงใดมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถ รูจักเสียสละ และ
รูจักวิธีการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในงานวิชาการ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดหา
ตําราและอุปกรณการเรียน การประเมินผลการเรียนการสอน ตามระเบียบของสํานักงานศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2534 นับวาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
แหงนั้นไดผูบริหารที่ดีทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป
สวนบุณย นิลเกษ (2531 : 5) กลาวถึงศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัด
เชียงใหม วาไดจัดตั้งขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2501 เปนตนมา การดําเนินงานในยุคนั้นมีอยูที่วัดพระสิงห
วรมหาวิหารเพียงแหงเดียว ตอมาไดขยายไปตามอําเภอตาง ๆในจังหวัดเชียงใหม โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยประจําอําเภอเปนผูประสานงาน และคอยให
คําปรึกษากับวัดที่สนใจจะเปดดําเนินการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ตามกฎระเบียบของ
สํานักงานการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแหงประเทศไทย ซึ่งในตําแหนงผูบริหารหรือผูอํานวยการ
ของแตละแหงมาจากการแตงตั้งตามระเบียบของกรมการศาสนา โดยมีการแตงตั้งใหเจาอาวาสวัด
ที่มีการขอจดทะเบียนเปดดําเนินการเปนผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย ซึ่งในบางแหงผูบริหารที่ไดรบั แตงตั้ง ไมมีประสบการณการดําเนินงาน แตบางแหง
ผูบริหารมีประสบการณในการดําเนินงานดี ทั้งอาจเปนเหตุใหเกิดความแตกตางในการดําเนินงาน
และดานพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมในงานวิชาการของศูนยศึกษา
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พระพุทธศาสนาวันอาทิตย จึงนับไดวาพฤติกรรมและการมีสวนรวมดังกลาวเปนปจจัยสําคัญ โดย
มีครูผูสอนเปนผูรวมงานทีช่ วยใหความสะดวกในการดําเนินงานดานวิชาการ ใหบรรลุเปาหมาย
และในจังหวัดเชียงใหม มีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จํานวน 154 ศูนย มีครูผูสอน
ฝายบรรพชิต คฤหัสถ จํานวน 1,135 รูป / คน (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม, 2545 : ม.
ป.ท.)
ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวม
ในงานวิชาการ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม โดยมุงศึกษาพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงงาน และมุงสัมพันธ กับการมีสวนรวมในการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน และการประเมินผลการเรียน ตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน ซึ่งผลของการวิจัยอาจเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา และหนวยงานอื่นที่สนใจ
ผลการวิจัยไดนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้น
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม

าวิท

กรอบแนวความคิดของการวิจัย

มห

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานมุงงาน และมุงสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียนและ
การประเมินผลการเรียนของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม ดังกรอบแนวความคิด
ของการวิจยั ทีป่ รากฏในภาพที่ 1.1
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การมีสวนรวมในงานวิชาการ
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
การจัดหาตําราและอุปกรณการเรียน
การประเมินผลการเรียน
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พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบ ริหาร
ดานมุงงาน
ดานมุงสัมพันธ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดของการวิจยั
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ขอบเขตประชากรไดแกครูผูสอนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม
ฝายบรรพชิต จํานวน 659 รูป และคฤหัสถ จํานวน 476 คน รวม 1,135 รูป / คน โดยใช
เปนกลุมตัวอยางฝายบรรพชิต จํานวน 180 รูป และคฤหัสถ จํานวน 120 คน รวม 300 รูป / คน
ขอบเขตเนื้อหา ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารแบบ 2 มิติ ตามทฤษฎี
พฤติกรรมภาวะผูนําของฮัลพิน (Andrew Halpin, 1966 : 88) ดานมุงงาน มุงสัมพันธ กับการมี
สวนรวมในงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดหาตําราและอุปกรณการ
เรียน และการประเมินผลการเรียน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม

มห

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผลการวิ จั ย อาจเป นประโยชน ต อผู บริ หารสถานศึ กษา และหน วยงานที่ สนใจนํ าไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้นตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
ศูน ยศึก ษาพระพุธ ศาสนาวัน อาทิตย จัง หวัด เชีย งใหม หมายถึง หนว ยเผยแพร
พระพุทธศาสนา มีจํานวน 154 ศูนย มุงใหความรูกับเยาวชนและผูสนใจ เกี่ยวกับธรรมะ ประวัติ
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พระพุทธศาสนา ศาสนปฏิบัติ และมีวิชาเลือกตามความเหมาะสมที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กรมการศาสนา จัดใหมี 4
ชั้นเรียนคือ ชั้นเตรียม ชั้นตน ชั้นกลาง และชั้นสูง ซึ่งมีการ
กําหนดเวลาเรียนไมนอยกวา 120 ชั่วโมง ภายใน 1 ปการศึกษา
พฤติกรรมภาวะผูนํา หมายถึง การแสดงออกในดานมุงงาน มุงสัมพันธของผูบริหาร
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม
พฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงงาน หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารในการปฏิบัติงาน
รวมกับครูผูสอน ซึ่งมีงานเปนศูนยกลาง มีการปฏิบัติงานตามระเบียบทุกขั้นตอนอยางเขมงวด
พฤติ ก รรมภาวะผู นํ า ด า นมุ ง สั มพั น ธ หมายถึ ง การแสดงออกของผู บริ หารในการ
ปฏิบัติงานรวมกับครูผูสอน ซึ่งมีคนเปนศูนยกลาง มีการสรางมิตรภาพโดยการชวยเหลือมีความไว
เนื้อเชื่อใจ ใหความอบอุนใจและใหความผูกพันธอยูเสมอ
ผูบริหาร หมายถึง ผูเปนประธานคณะกรรมการบริหาร และทําหนาทีผ่ ูอํานวยการของ
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม
ครู ผู ส อน หมายถึ ง ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนในศู น ย ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย
จังหวัดเชียงใหม มีทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ
การมีสวนรวม หมายถึง การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และมีการใหความชวยเหลือ
ของผูบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม
งานวิชาการ หมายถึง การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดหาตําราและอุปกรณการ
เรียน การประเมินผลการเรียน ของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม
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