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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความ
พึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาระดับภาวะผูน้ าแบบวิถี ทาง – เป้ าหมายของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จานวน 224 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และตอนที่ 3 ความพึงพอใจในงาน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุ น ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน และ
ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนภาวะผูน้ าแบบสั่งการอยูใ่ นระดับปานกลาง
2) ความพึงพอใจในงานตามความคิดเห็นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับ
ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุ น ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จของ
งาน และภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ส่ วนภาวะผูน้ าแบบสัง่ การมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับต่า อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

ภูมหิ ลัง
การพัฒนาประเทศสู่ ความสมดุ ลและยัง่ ยืนจะต้องให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างทุน
ของประเทศที่ มี อยู่ใ ห้เข้ม แข็ง และมี พ ลัง เพี ย งพอในการขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรื อทุนมนุ ษย์ให้เข้มแข็งพร้ อมรับการเปลี่ ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21
และการเสริ มสร้ า งปั จ จัย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพของคนทั้ง ในเชิ ง สถาบัน
ระบบโครงสร้ างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็ นภูมิคุม้ กันการเปลี่ ยนแปลงต่างๆที่ จะเกิ ดใน
อนาคต ดังจะเห็ นได้วา่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ให้
ความสาคัญในการพัฒนาคนไทยมี การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ให้มีการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องทั้งในเรื่ อง
การศึ ก ษาไทยให้ไ ด้ม าตรฐานสากล เพื่ อพัฒนาคนและคุ ณภาพของคนให้มี ศกั ยภาพ มี ค วามรู้
ความสามารถ รู ้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง และสามารถปรั บตัวให้ทนั ต่อกระแสเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 7)
ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว
ที่ส่งผลกระทบให้วถิ ีการดารงชีวติ ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนั้น การศึกษาเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญยิ่งใน
การพัฒนาและยกระดับคุ ณภาพชี วิตให้ดีข้ ึ น ในขณะที่ ผูบ้ ริ หารการศึ กษาเป็ นตัวชี้ วดั สาคัญที่ จะ
นาไปสู่ ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของการศึกษาชาติ การก้าวขึ้นมาเป็ นผูบ้ ริ หารการศึกษานั้น
เป็ นเรื่ องที่ไม่ยากนัก แต่การเป็ นนักบริ หารการศึกษาที่พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก นั้นเป็ น
เรื่ องที่ ยากยิ่ง กว่า ปั จจุ บนั สังคมไทยยุคปฎิ รูปการศึ กษาต่างอยากเห็ นผูบ้ ริ หารที่ มี ภาวะผูน้ าแห่ ง
การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งเป็ นคาที่เรามักได้ยนิ กันบ่อยครั้งมากขึ้น แม้วา่ การบริ หารการศึกษาจะไม่เห็นผล
กาไรหรื อขาดทุนได้อย่างรวดเร็ วและชัดเจนอย่างเช่นการทาธุ รกิ จเพื่อแสวงหาผลกาไร การนาทาง
การศึ ก ษาก็ จ าเป็ นต้อ งใช้ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป์ เช่ น กัน เพี ย งแค่ ก ารเป็ นคนดี แ ละเก่ ง คงไม่ เ พี ย งพอ
เพราะในการบริ หารจัดการยังจาเป็ นต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ความขยัน
อดทน ซื่ อสัตย์ ประหยัด ตรงต่อเวลา มี ความรั บผิดชอบ กล้าคิ ด กล้าท า มี กลั ยาณมิ ตร สามารถ
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ตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาด ใช้คุณธรรมเป็ นเครื่ องชี้ นาอาชี พ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ อีกทั้งต้องยึดถื อ
และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยเคร่ งครัด (ธร สุ นทรายุทธ. 2551 : 325)
ภาวะผูน้ าหรื อความเป็ นผูน้ า เป็ นกระบวนการที่ผนู้ าใช้อิทธิพล ศิลปะหรื อความสามารถ
ที่จะจูงใจให้ผตู ้ ามได้ปฏิ บตั ิการและร่ วมใจกับตนในการดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ผล จริ ยา บุญมา (2554 : 16) กล่าวไว้วา่ “การที่โรงเรี ยนจะมี
ความเจริ ญ ก้า วหน้า หรื อ สามารถจัด การเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากน้อ ยเพี ย งใดนั้น
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมี บ ทบาทที่ ส าคัญ อย่า งยิ่ ง ที่ จะนาโรงเรี ย นสู่ ค วามส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย” และ
สอดคล้องกับ พีรพรรณ ทองปั้ น (2552 : 26) ที่กล่าวว่า “การที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรี ยนให้ไปใน
ทิศทางที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั้น คือความสามารถของผูบ้ ริ หารในการริ เริ่ มโครงสร้ าง
กระบวนทัศน์ใหม่หรื อเป้ าหมายนั้นๆ ให้ประสบผลสาเร็ จ” ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารจึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการบริ หารงานให้สัมฤทธิ์ ผล เพราะผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่เอื้อต่อการปฎิ บตั ิงาน สามารถ
ช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฎิบตั ิตามวิถีทางเพื่อไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้
องค์ประกอบสาคัญในการบริ หารโรงเรี ยนซึ่ งถือว่าเป็ นเรื่ องยากคือการบริ หารคน เพราะ
คนมีความคิด มีจิตใจ มีความรู้ สึก ซึ่ งย่อมแตกต่างไปจากเงิ น สิ่ งของหรื อวัสดุ โดยสิ้ นเชิ ง
ณปภัช อาพวลิน (2557: 3) กล่าวว่า ปั จจัยที่ช้ ี ให้เห็นถึงความสาเร็ จหรื อล้มเหลวของการดาเนิ นงาน
ของหน่ วยงานหรื อองค์ก รมี หลายปั จจัย ปั จจัย ที่ น่าสนใจและเห็ นว่า มี ค วามสาคัญยิ่ง คื อ ปั จจัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
ตลอดจนผูป้ กครองนักเรี ยน เพราะความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจต่อสิ่ งต่างๆ อัน
เป็ นทัศนคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานในองค์กรใดก็ตาม ถ้าบุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านหรื อมี ท ัศ นคติ ไ ม่ ดี ต่ อ องค์ ก รแล้ ว ปั ญ หาต่ า งๆจะเกิ ด ขึ้ นกับ องค์ ก รในทุ ก ๆด้ า น
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่วางไว้จะไม่เกิดขึ้น องค์กรก็จะสิ้ นเปลืองทั้งทรัพยากร
และงบประมาณ โดยเปล่าประโยชน์ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากผูเ้ กี่ ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านหรื อต่ อหน่ วยงาน องค์ก ร ย่อมท าให้หน่ วยงานหรื อองค์ก รประสบผลส าเร็ จต่ อการ
ปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ เสน่ห์ โอฐกรรม (2541 : 2) ที่กล่าวไว้วา่ ในการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาเร็ จตามความมุ่งหวังได้น้ นั ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็ นหัวใจของ
ความสาเร็ จทั้งปวง เพราะการใช้ทรัพยากรที่ เป็ นปั จจัยอื่นๆ นั้นจะสาเร็ จได้ข้ ึ นอยู่กบั ความรู้
ความสามารถของบุคคล หากบุคลากรในองค์ก รไม่มีศกั ยภาพหรื อปริ มาณไม่เพียงพอย่อมเป็ น
สาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งที่จะส่ งผลให้งานที่ทาไม่ได้ผลตามเป้ าหมาย การที่ผปู้ ฏิบตั ิงานหรื อครู ผสู้ อน
ทางานให้องค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดาเนิ นงานของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรมาก
ที่สุด ดีที่สุด และเกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดนั้น ขึ้นอยูก่ บั สภาพความพึงพอใจในงานของครู ผสู ้ อน
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ทั้งนี้ ถ้าบุ คคลมี ความพึงพอใจในงานแล้วก็จะปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความ
กระตือรื อร้นในการทางาน และขยันหมัน่ เพียรที่จะปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
จากความสาคัญของภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและความพึงพอใจในงานดังกล่าว
ข้า งต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึก ษาความสัม พันธ์ ระหว่า งภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นกับ ความพึ งพอใจในงานของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุ งพัฒนาแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพื่อให้ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลต่อองค์กร
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ ก ษาระดับ ภาวะผูน้ าแบบวิถี ทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
3. เพื่อศึ ก ษาความสั มพันธ์ ระหว่า งภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ความสาคัญของการวิจัย
ทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับ
ความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ น
ข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 หรื อหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุ ง พัฒนาแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เพื่อให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน ทาให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลต่อองค์กรต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ในครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้
1.1 ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ของเฮาส์ และอีแวนส์
(Robert House & MartinEvans อ้างอิงจาก สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์. 2548 : 321-330) ซึ่ งแบ่งภาวะผูน้ า
ออกเป็ น 4 แบบ ดังนี้
1.1.1 ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน (Supportive leadership)
1.1.2 ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ (Directive leadership)
1.1.3 ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน (Achievement oriented leadership)
1.1.4 ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม (Participative leadership)
1.2 ความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิด
ของอาร์วยี แ์ ละคณะ (Arvey ;et al.1989 :12 อ้างอิงจาก บุญช่วย ศิริเกษ. 2540 :120) 3 ด้าน ดังนี้
1.2.1 ความพึงพอใจภายในงาน (Intrinsic job satisfaction)
1.2.2 ความพึงพอใจปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน (Extrinsic job satisfaction)
1.2.3 ความพึงพอใจภายในงานทัว่ ไป (General job satisfaction)
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในจังหวัดยะลา ปี การศึกษา 2558
จานวน 510 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 15 ในจังหวัดยะลา ปี การศึกษา 2558
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane.1967:99 อ้างอิงจาก
ภัทราพร เกษสังข์ 2548 : 71) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 224 คน
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3. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตัวแปร 2 ตัว ได้แก่
3.1 ตัวแปรอิสระ
3.1.1 ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ของเฮาส์ และ
อีแวนส์ (Robert House & MartinEvans อ้างอิงจาก สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์, 2548 : 321 - 330) ซึ่ งแบ่ง
ภาวะผูน้ าออกเป็ น 4 แบบ ดังนี้
3.1.1.1 ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน (Supportive leadership)
3.1.1.2 ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ (Directive leadership)
3.1.1.3ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน (Achievement oriented
leadership)
3.1.1.4 ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม (Participative leadership)
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 ความพึ ง พอใจในงานของข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตาม
แนวคิดของอาร์ วียแ์ ละคณะ (Arvey ;et al.1989 :12 อ้างอิงจาก บุญช่วย ศิริเกษ. 2540 :120) 3 ด้าน
ดังนี้
3.2.1.1 ความพึงพอใจภายในงาน (Intrinsic job satisfaction)
3.2.1.2 ความพึงพอใจปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน (Extrinsic job satisfaction)
3.2.1.3 ความพึงพอใจภายในงานทัว่ ไป (General job satisfaction)

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ สาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษาชั้นสู งสุ ด
ประสบการณ์ในการสอน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง-เป้ าหมายของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ

7
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ลักษณะของแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ สาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้าง ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าแบบ
วิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในงาน
2. กาหนดขอบข่ายเนื้อหาในการสร้างเครื่ องมือวิจยั ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั
3. ร่ างแบบสอบถามในการวิจยั ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวัดตามนิ ยาม
ศัพท์เกี่ยวกับภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและความพึงพอใจในงาน
4. สร้างแบบสอบถามแล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและนาข้อเสนอมาปรับปรุ งแก้ไข
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้อหา (Content validity) และตรวจแก้ภาษา แล้วทดสอบหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Congruence : IOC) ของข้อคาถาม
6. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้
สู ตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค
7. จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. ขอหนังสื อจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชภาคย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามที่เป็ นเครื่ องมือวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั ส่ งแบบสอบถามทั้งส่ งด้วยตนเองและส่ งทางไปรษณี ยพ์ ร้อมซองติดแสตมป์ ที่มี
ชื่ อที่อยูข่ องผูว้ ิจยั พร้ อมด้วยหนังสื อขอความร่ วมมือในการวิจยั ถึ งกลุ่มตัวอย่างและให้ส่งกลับคืน
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ผูว้ จิ ยั ทางไปรษณี ย ์ บางส่ วนผูว้ จิ ยั ขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองโดยนัดหมายวันและเวลาในการ
ส่ ง – รับแบบสอบถามคืน
3. นาแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
4. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาผลการวิจยั

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป ในการคานวณค่าสถิติต่างๆ
มีข้ นั ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยการแจกแจง
ความถี่ (f) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรู ปตาราง
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตอนที่ 2 เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า โดยรวมคะแนนของภาวะผูน้ าแต่
ละแบบแล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กาหนดการแปลผล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยของช่วงคะแนน (Class interval) 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 103)
5
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตอนที่ 3 เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กาหนดการแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของช่วง
คะแนน (Class interval) ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข์, 2549 : 103)
4.51-5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับมาก
2.51-3.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับต่า
1.00-1.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับต่าที่สุด
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4. วิเคราะห์ หาความสัม พันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถี ทาง-เป้ าหมายของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 15 โดยใช้ส ถิ ติ หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2541 : 144)
0.80 ขึ้นไป
หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง
0.60 – 0.79
หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสู ง
0.40 – 0.59
หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
0.20 – 0.39
หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างต่า
ต่ากว่า 0.20 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิ ติ
สาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ และใช้สถิติตามหัวข้อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1. สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)
1.2 ร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.4 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s product Moment Correlation
Coefficient)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.1 การหาค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
((Index of Item Congruence : IOC)
2.2 การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบโดยใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟ่ า (α - Coefficient ) ของครอนบาค
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน(Pearson’s product moment Correlation
Coefficient)

10

สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่า งภาวะผูน้ าแบบวิถี ทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ตาแหน่ งหน้าที่ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ทางาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
91.1 มีตาแหน่งหน้าที่เป็ นครู คิดเป็ นร้อยละ 92.9 มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
52.2 และมีประสบการณ์ทางาน 10-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.8
2. ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก โดยเรี ยงลาดับดังนี้ ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน รองลงมา ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม และภาวะ
ผูน้ าแบบเน้นความสาเร็ จของงาน ส่ วนภาวะผูน้ าแบบสั่งการ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อในแต่ละแบบ ได้ผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุ น เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับ
มาก โดยที่ผบู ้ ริ หารสนับสนุ นให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความก้าวหน้าในวิชาชี พ มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้เข้าพบเพื่อปรึ กษาหารื อในเรื่ องงาน และที่มี
การปฏิบตั ิน้อยที่สุด คือ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนาและช่วยเหลื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการพัฒนาตนเอง
ส่ วนผูบ้ ริ หารมีความเมตตา เข้าใจความรู้สึก และรับรู้ปัญหาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูบ้ ริ หารแสดง
ความเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงาน/หน้าที่ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยที่ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าหนดระเบี ยบต่างๆ โดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี หน้าที่ปฏิ บตั ิ ตาม มี การ
ปฏิบตั ิมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมายและแนวทางในการปฏิ บตั ิงานเพียงผู้
เดี ยว และที่มีการปฏิ บตั ิน้อยที่สุด ผูบ้ ริ หารมีความเมตตา เข้าใจความรู้ สึก และรับรู้ ปัญหาของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.3 ภาวะผูน้ าแบบเน้นความสาเร็ จของงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยรวม พบว่า
อยู่ในระดับมาก โดยที่ผบู้ ริ หารเน้นการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ผลและมีคุณภาพ มีการปฏิบตั ิมาก
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ผูบ้ ริ ห ารแสดงความมั่น ใจว่า ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาจะสามารถปฏิ บ ัติง านบรรลุ
เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ และที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ ผูบ้ ริ หารแสวงหาแนวทางการปรับปรุ งการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ วนผูบ้ ริ ห ารมี ก ารก าหนดเป้ าหมายที่ ท ้า ทายในการปฏิ บ ัติ ง าน และ
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ผูบ้ ริ หารตั้งความคาดหวังในความสาเร็ จต่อการปฏิ บตั ิงานที่มีมาตรฐานสู งของผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี
การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.4 ด้านภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยรวมพบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก โดยที่ ผูบ้ ริ หารรับฟั งความคิ ดเห็ นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อนามาปรั บปรุ งงาน มี การ
ปฏิบตั ิมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารมีการประชุมปรึ กษาหารื อ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยูเ่ สมอ และที่มี
การปฏิบตั ิน้อยที่สุด คือ และผูบ้ ริ หารสนับสนุ นให้ ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน ส่ วนผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมและยอมรับผลการ
ตัดสิ นใจร่ วมกันก่อนปฏิบตั ิงาน และผูบ้ ริ หารมีการกระตุน้ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดการอภิปรายและ
เสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับดังนี้ ด้านความพึงพอใจภายในงานทัว่ ไป รองลงมา ด้านความ
พึงพอใจในปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงาน และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านความพึง
พอใจภายในงาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อในแต่ละด้าน ได้ผลการวิจยั ดังนี้
3.1 ด้านความพึงพอใจภายในงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยรวมพบว่า มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยงานที่รับผิดชอบสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ มีความ
พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีการทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานได้อย่างดี และที่
มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ความสามารถในการตัด สิ น ใจของผู้บ ริ หารโรงเรี ยน ส่ ว น
ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามี โ อกาสท างานด้ว ยตนเองเพี ย งล าพัง วิ ธี ก ารที่ ผู ้บ ริ หารใช้ แ ก้ ปั ญ หากั บ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในโรงเรี ยน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี โอกาสท าสิ่ งต่า งๆเพื่อคนอื่ นๆ นโยบายในการ
บริ หารงานของโรงเรี ย นมี ค วามชัด เจน และผูบ้ ริ หารรั บฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.2 ด้านความพึงพอใจปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยรวม
พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองจนมีผลงานปรากฏ มี ความพึงพอใจมากที่สุ ด รองลงมาคื อ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รับการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริ หารเพื่อความก้าวหน้าในการทางาน และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีสภาพ
แดล้อมในโรงเรี ยนที่เอื้อต่อการทางาน
3.3 ด้านความพึงพอใจภายในงานทัว่ ไป เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยรวม พบว่า มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความรู ้สึกมัน่ คงในอาชี พที่ทามีความพึงพอใจ
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มากที่สุด รองลงมาคือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน และที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาประสบความสาเร็ จในการทางาน ส่ วน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รับ
ผลตอบแทนจากการทางานที่เหมาะสม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับ
ปานกลาง อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยด้า นที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันสู ง สุ ด คื อ ภาวะผูน้ าแบบ
สนับสนุ น รองลงมา คือ ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน และภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม
ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับต่า อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ภาวะ
ผูน้ าแบบสัง่ การ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ภาวะ
ผูน้ าแบบสนับสนุ น ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม และภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน ส่ วน
ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการเพื่อให้กา้ วทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการมีผลบังคับ
ใช้ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข พ.ศ. 2545 และรัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา ทาให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนต้องปรับวิสัยทัศน์ในการบริ หารงาน มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริ หารงาน โดยเน้นให้บุคลากรในโรงเรี ยนมีความพึงพอใจในการทางาน มีวิธีการ
จูงใจให้บุคลากรปฏิบตั ิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ดังที่ บุญช่วย ศิริเกษ (2540
: 227) ได้กล่าวไว้วา่ การจูงใจจะมีผลกระทบของผูน้ าต่อเป้ าหมายของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและวิถีทางสู่
ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย การให้รางวัลมีส่วนสัมพันธ์เข้ากับการบรรลุเป้ าหมาย และให้ความสาคัญ
ที่เป้ าหมาย ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อความพอใจ พลังความพยายาม และการปฏิ บตั ิ งานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อีกทั้งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ได้รับการพัฒนาในด้านการบริ หารจัดการตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเช่นการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานโรงเรี ยนต้นแบบ จึงทาให้ภาวะ
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ผูน้ าแบบสนับสนุ น แบบให้มีส่วนร่ วม และแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับ
มาก และภาวะผูน้ าแบบสั่งการมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลเป็ นรายด้าน
ดังนี้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้รับการ
พัฒนาเรื่ องการบริ หารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทาให้เกิดวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การบริ หารงาน โดยสนับสนุ นให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามี ความก้าวหน้าในวิชาชี พ เปิ ด
โอกาสได้เข้าพบเพื่อปรึ กษาหารื อในเรื่ องงาน มีความเมตตา เข้าใจความรู้สึก และรับ รู ้ ปัญหาต่างๆ
การแสดงความเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการให้คาแนะนาและช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใน
การพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ ซึ่ งสอดคล้องกับ พันธุ์เทพ ใจคำ (2547 : 8) ที่ได้ศึกษา ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติกรรมภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเลย เขต 1 พบว่ำ ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน เป็ นผูน้ าที่มีลกั ษณะเป็ นมิตรภาพ เป็ นผูท้ ี่
สามารถเข้า ใกล้ชิดได้ และเข้า ไปยุ่งเกี่ ย วกับความต้องการ สถานภาพและความเป็ นอยู่ของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ปฏิ บตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในลักษณะที่ให้ความเสมอภาค และมักจะทางานเต็ม
หน้าที่เพื่อจัดสิ่ งแวดล้อมของงานให้เป็ นที่พอใจ และสนุ กสนานมากขึ้นเป็ นผูเ้ ห็นอกเห็ นใจและ
เข้าใจ การแสดงความเอาใจใส่ ต่อความต้องการของผูต้ าม เป็ นมิตร ให้ความรู ้และความห่ วงใย เป็ นผู้
เข้าใจถึงปัญหาของผูอ้ ื่น การแสดงความซื่อสัตย์ และนับถือ การช่วยเหลือผูต้ ามพัฒนาความสามารถ
และอาชีพ จึงทาให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีภาวะ
ผูน้ าแบบสนับสนุนอยูใ่ นระดับมาก
1.2 จากผลวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสั่งการโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจ
เนื่ อ งมาจากปั จจุ บ นั มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการบริ หารงานในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ก าร
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูปการศึกษา
มีการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ มีการประกาศใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และมีการ
ประกาศให้โรงเรี ยนมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งในเรื่ องดังกล่าวบางเรื่ องยังไม่มีความชัดเจนและมี
ความคลุมเครื อ เกิดความยุง่ ยากและไม่แน่ใจในการปฏิบตั ิดงั นั้นจึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
จะต้อ งเป็ นผู ้ก าหนดชี้ ชัด ถึ ง สิ่ ง ที่ ใ ห้ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาปฏิ บ ัติ ก าหนดตารางการปฏิ บ ัติ ง าน
ตั้งเป้ าหมายการปฏิบตั ิและแจ้งความคาดหวังให้ทราบ บอกถึงวิธีการทางาน และกาหนดมาตรฐาน
การทางานพร้อมกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ชดั เจนให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา สอดคล้องกับ มัณฑนา อินทุ
สมิต (2545 : 83) ที่กล่าวว่า ภาวะผูน้ าแบบนาทางประกอบไปด้วยการกาหนดบทบาท (Define
Roles) ในกลุ่มและบอกผูต้ ามว่าพวกเขาต้องการทาอะไรกันบ้างเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการปฏิบตั ิ
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ผูน้ าแบบน าทางยัง ต้อ งมี ก ารวางแผนและก าหนดให้ ง านส าเร็ จ ลุ ล่ ว งรวมถึ ง มอบหมายความ
รับผิดชอบและงานให้แก่สมาชิ กในกลุ่ม ผูน้ าจะต้องสร้างและรักษารู ปแบบของการสื่ อสารที่ใช้ ใน
การอธิ บายงาน กฎและข้อบังคับต่างๆ และใช้ประสบการณ์ของตนในการปรับปรุ งทฤษฎี การ
ปฏิ บ ตั ิ ง านของผูต้ ามเพื่ อเอาชนะอุ ป สรรคต่ า งๆ ผูน้ าจะต้องคอยตรวจตราและติ ดตามงานที่
มอบหมายให้ และตรวจสอบทฤษฎีการปฏิบตั ิงานเพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ได้เป็ นไปตามเป้ าหมายมีสอง
กิจกรรมที่ถือว่าเป็ นลักษณะของภาวะผูน้ าแบบนาทางเช่นการจูงใจให้ผตู ้ ามเปลี่ยนและปรับปรุ งการ
ทางานและค้นหาทักษะในการปฏิบตั ิงานของผูต้ ามการฝึ กฝน และฝึ กซ้อมเทคนิ ควิธีการใหม่ จึงทา
ให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีภาวะผูน้ าแบบสั่งการ
อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.3 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 15 มีการบริ หารจัดการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ ง
โรงเรี ยนจะต้องมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรับการประเมินภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังนั้นจึงเป็ นบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ มีการกาหนดเป้ าหมายในการทางานอย่างชัดเจน
เพื่อให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ในการดาเนิ นงานผูบ้ ริ หารต้องกาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทาย ให้
กาลังใจแก่ครู ผสู ้ อนในการทางานให้บรรลุผลในระดับสู ง และแสดงความเชื่ อมัน่ ในความสามารถ
ของครู ผสู้ อนในการทางาน สอดคล้องกับ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545 : 31) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารจะต้อง
มีภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน กล่าวคือผูน้ าจะตั้งเป้ าหมายที่ชดั เจนและท้าทาย เน้นการ
ปฏิบตั ิที่มีคุณภาพสู งและการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานโดยแสดงถึงความเชื่ อมัน่ ในผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และช่วยให้พวกเขาได้เรี ยนรู้ที่จะทางานที่มีเป้ าหมายสู งได้ ดังนั้นผูน้ าแบบนี้ จึงมีความเชื่ อมัน่ ในตัว
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและจะเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ จึงทาให้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 15 มี ภาวะผูน้ าแบบมุ่ ง
ความสาเร็ จของงาน อยูใ่ นระดับมาก
1.4 จากผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแบบให้มีส่วน
ร่ วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางการบริ หารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 57 ให้หน่ วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุ คคลในชุ มชนให้มีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าว
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มาใช้เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ทางการศึกษา และในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้รับการพัฒนาให้ใช้
แนวคิดการบริ หารจัดการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM) ซึ่ งเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายในการ
พัฒนาโรงเรี ยนและปั จจุบนั โรงเรี ยนมีฐานะเป็ นนิ ติ บุคคลซึ่ งมีแนวทางการบริ หารจัดการที่ชดั เจน
คือ เน้นการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกภาคส่ วน การบริ หารและการตัดสิ นใจโดยคณะบุคคล เพื่อให้
การบริ หารจัดการ และการตัดสิ นใจมีความถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุ ดต่อผูร้ ับบริ การมากที่สุด
ผูบ้ ริ หารควรดาเนินการโดยใช้องค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในการพิจารณาตัดสิ นใจให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2546 : 6) ซึ่ งสอดคล้องกับ พันธุ์เทพ ใจคำ (2547 : 33) ที่ได้
ศึกษาควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเลย เขต 1 พบว่ำ ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม เป็ นผูน้ าที่แสดง
พฤติกรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยการขอคาปรึ กษาก่อนที่จะตัดสิ นใจรวมถึ งพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การขอความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะกระตุน้ ให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และมีการประชุ มกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในที่ทางานบ่อยๆ ผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วมจะกระตุน้ ให้เกิ ดการอภิปรายของกลุ่ม
และเขียนข้อเสนอแนะต่างๆ ขึ้นในที่ทางานจึงทาให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก
2. ความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครู
มีความตระหนักรู ้ในภารกิจที่รับผิดชอบ และส่ วนใหญ่เห็นว่า หน้าที่การงงานที่มนั่ คง การได้รับการ
เลื่ อนขั้นตามความเหมาะสม การมี โอกาสก้าวหน้าอยู่ที่ผลการปฏิ บตั ิ งานของตนเอง จึงเป็ นส่ วน
สาคัญที่จูงใจให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ พร้อมที่
จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี รดา สื บวงษ์ชยั (2553 : 89) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านทั้ง 2 ด้าน คือด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้าอยูใ่ นระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจพร โคตรภูเวียง (2551 : 73) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงกับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
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3. ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยรวม มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการบริ หารโรงเรี ยนในยุคปฏิ รูป การศึ กษา ผูบ้ ริ หาร
ตระหนักถึงความสาคัญของภาวะผูน้ า และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยการพัฒนาตนเองให้
มีความสามารถเป็ นผูน้ า เพื่อการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ส่ งผลให้บุคลากรมี
ความมัน่ ใจในการทางานเกิดความร่ วมมือทุกฝ่ าย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นไปตาม
เป้ าหมายวัตถุ ป ระสงค์ที่ต้ งั ไว้ ดัง ที่ บุ ญช่ วย ศิ ริเกษ (2540 : 227) กล่ า วไว้ว่า การจูง ใจจะมี
ผลกระทบผูน้ าต่อเป้ าหมายของผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาและวิถี ทางสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย การให้
รางวัลมีส่วนสัมพันธ์กบั การบรรลุ เป้ าหมายและให้ความสาคัญที่ เป้ าหมายซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ความพอใจ และการปฏิ บ ัติ ง านของผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ เบญจพร
โคตรภูเวียง (2551 : 73) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับปานกลาง (r = .601) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วาสนา ไทรงาม (2546 : บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ของ
แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิ งเทรา พบว่า แบบภาวะผูน้ าทั้ง 4 แบบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.25
ถึง 0.508 ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลเป็ นรายด้านดังนี้
3.1 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
ผูบ้ ริ หารแบบสนับสนุน ได้สนับสนุ นให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความก้าวหน้าในวิชาชี พ เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เข้าพบเพื่อปรึ กษาหารื อในเรื่ องงาน ให้คาแนะนาและช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งมีความเมตตา เข้าใจความรู ้สึก และรับรู้ปัญหาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
แสดงความเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สอดคล้องกับ มัณฑนา อินทุสมิต (2545
: 64) ที่กล่าวว่า ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุ นเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวพันกับความเป็ นห่ วง การยอมรับนับ
ถือผูอ้ ื่น และวิธีการพัฒนาผูต้ าม พฤติกรรมเหล่านี้ สามารถช่ วยให้ดารงไว้เป็ นหลักคุ ณธรรมของ
กลุ่มงาน โดยการสร้างความกลมกลืนและความยึดเหนี่ ยวในสมาชิ ก สามารถใช้พฤติกรรมสร้าง
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ความมัน่ ใจและมัน่ คง ลดความเครี ยด เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ ทาให้การปฏิ บตั ิงานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นไปอย่างราบรื่ นเกิดประสิ ทธิ ผลต่อองค์กร
3.2 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจในงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับต่า อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบ้ ริ หารแบบ
สั่งการมี การดาเนิ นงานด้านต่างๆ ในลักษณะแบบเผด็จการ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมาย แนว
ทางการปฏิ บตั ิงานของโรงเรี ยนด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่ งครู ผสู ้ อนจะต้องปฏิ บตั ิ ตาม รวมถึ งกาหนด
ระยะเวลาในการมอบหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ครู ผสู ้ อน สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารัตนะ (2546 : 178)
กล่ า วว่า ผูน้ าแบบสั่ง การ เป็ นผูน้ าแบบอานาจนิ ย ม คื อ เป็ นผูน้ าที่ มีพ ฤติ ก รรมชอบตัดสิ นใจเอง
กาหนดวิธีทางานให้ทราบจุดมุ่งหมายทีละขั้นตอน เน้นการควบคุ ม เน้นความพึงพอใจของตัวเอง
เป็ นหลัก ผลงานจะส าเร็ จระดับ ใดขึ้ นอยู่ก ับความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ หาร จึ งเป็ นจุ ดอ่ อนที่ ท าให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน ทางานแบบไม่พึงพอใจ งานที่ออกมาจะมีเฉพาะปริ มาณแต่ขาด
คุณภาพ
3.3 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก ผูบ้ ริ หารแบบมุ่งความสาเร็ จของงาน มีการกาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทายในการปฏิบตั ิงาน
เน้นการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ผลและมีคุณภาพ แสวงหาแนวทางการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งความคาดหวังในความสาเร็ จต่อการปฏิบตั ิงานที่มีมาตรฐานสู งของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
มีความมัน่ ใจว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะสามารถปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ สอดคล้องกับ
ทองใบ สุ ดชารี (2543 : 33) ที่พบว่า ผูน้ าที่เน้นความสาเร็ จจะมีการกาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทาย ตั้ง
ความคาดหวังในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสู ง มุ่งเน้นความเป็ นเลิศ และปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง
3.4 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่ วม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
ผู้บ ริ หารโรงเรี ยน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 15 เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชามี ส่ วนร่ วมและยอมรั บผลการตัดสิ นใจร่ วมกันก่ อนปฏิ บตั ิ ง าน และกระตุ ้นให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดการอภิปรายและเสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน เมื่อผูบ้ ริ หารได้ดาเนิ นการดังกล่าว
ทาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความพึงพอใจ เพราะงานต่างๆ ลดความคลุ มเครื อ ความคาดหวังมีความ
ชัด เจน ท าให้ ก ารด าเนิ น งานต่ า งๆ ประสบผลส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายที่ ต้ ัง ไว้
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพันธุ์เทพ ใจคำ (2547 : 109-110) ที่ได้ศึกษาควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พฤติกรรมภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
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กำรศึกษำเลย เขต 1 พบว่ำ พฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน แบบสนับสนุน แบบมีส่วน
ร่ วมและแบบเน้นความสาเร็ จ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่ วนพฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบบงการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
โดยภาพรวม และรายด้าน อยูใ่ นระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หาร
การศึกษา ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบวิถี ทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ควรนาไปปรับปรุ ง คือ ภาวะผูน้ า
แบบสั่งการ ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรเปิ ดโอกาสให้ครู ผสู ้ อนเป็ นผูว้ างแผนปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายแนวทางการปฏิ บตั ิ งานของโรงเรี ยนและให้
ความไว้วางใจครู ผสู้ อนในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของโรงเรี ยน
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรโน้มน้าว จูงใจให้ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนปฏิบตั ิงานด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ อุทิศตน
เพื่องานและเกิดความพึงพอใจในงานมากยิง่ ขึ้น
1.3 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรแสดงภาวะผูน้ าแบบ
ต่า งๆให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เพื่ อเพิ่ม ระดับการจู งใจหรื อโน้มน้าวให้
ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิงานจนประสบความสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึ ก ษาความสัมพันธ์ ระหว่า งภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับ ความพึ งพอใจใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบและใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนา
2.2 ควรศึ ก ษารู ป แบบภาวะผูน้ าแบบอื่ น ๆของผูบ้ ริ หาร เพื่ อความสามารถในการ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 ควรศึกษาปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน เพื่อสนับสนุ นให้ครู ผสู ้ อน
ปฏิบตั ิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล

