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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 เพื่อศึกษาระดบัความพึง
พอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 15 และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 จ านวน 224 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการ
วิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน และตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในงาน การ
วิเคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน 

ผลการวจัิยพบว่า 
1) ภาวะผูน้ าแบบวถีิทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน และ
ภาวะผูน้ าแบบใหมี้ส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก ส่วนภาวะผูน้ าแบบสั่งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) ความพึงพอใจในงานตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 



2 
 

3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของ
งาน และภาวะผูน้ าแบบใหมี้ส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ส่วนภาวะผูน้ าแบบสั่งการมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ภูมหิลงั 

 
การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืนจะตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทุน

ของประเทศท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็งและมีพลังเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ 
โดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์ห้เขม้แข็งพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 
และการเสริมสร้างปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้ งในเชิงสถาบัน          
ระบบโครงสร้างของสังคมให้เขม้แข็ง  สามารถเป็นภูมิคุม้กนัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดใน
อนาคต  ดงัจะเห็นไดว้า่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ไดใ้ห้
ความส าคญัในการพฒันาคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งในเร่ือง
การศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อพฒันาคนและคุณภาพของคนให้มีศกัยภาพ มีความรู้
ความสามารถ รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง และสามารถปรับตวัให้ทนัต่อกระแสเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง  (ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 7) 

ท่ามกลางกระแสแห่งการเปล่ียนแปลงทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว    
ท่ีส่งผลกระทบใหว้ถีิการด ารงชีวติตอ้งเปล่ียนตามไปดว้ยนั้น การศึกษาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัยิ่งใน
การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ในขณะท่ีผูบ้ริหารการศึกษาเป็นตวัช้ีวดัส าคญัท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการศึกษาชาติ การกา้วข้ึนมาเป็นผูบ้ริหารการศึกษานั้น
เป็นเร่ืองท่ีไม่ยากนกั แต่การเป็นนกับริหารการศึกษาท่ีพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของโลก นั้นเป็น
เร่ืองท่ียากยิ่งกว่า ปัจจุบนัสังคมไทยยุคปฎิรูปการศึกษาต่างอยากเห็นผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าแห่ง   
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นค าท่ีเรามกัไดย้นิกนับ่อยคร้ังมากข้ึน แมว้า่การบริหารการศึกษาจะไม่เห็นผล
ก าไรหรือขาดทุนไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจนอยา่งเช่นการท าธุรกิจเพื่อแสวงหาผลก าไร การน าทาง
การศึกษาก็จ  าเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์เช่นกัน เพียงแค่การเป็นคนดีและเก่งคงไม่เพียงพอ     
เพราะในการบริหารจดัการยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมัน่ตั้งใจ ความขยนั
อดทน ซ่ือสัตย ์ประหยดั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าท า มีกลัยาณมิตร สามารถ
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ตดัสินใจอย่างชาญฉลาด ใช้คุณธรรมเป็นเคร่ืองช้ีน าอาชีพ พฒันาตนเองอยูเ่สมอ  อีกทั้งตอ้งยึดถือ
และปฏิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพโดยเคร่งครัด (ธร สุนทรายทุธ. 2551 : 325) 

ภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ า เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าใชอิ้ทธิพล ศิลปะหรือความสามารถ
ท่ีจะจูงใจให้ผูต้ามไดป้ฏิบติัการและร่วมใจกบัตนในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล จริยา  บุญมา (2554 : 16) กล่าวไวว้า่ “การท่ีโรงเรียนจะมี
ความเจริญก้าวหน้าหรือสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะน าโรงเรียนสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย” และ
สอดคลอ้งกบั พีรพรรณ  ทองป้ัน (2552 : 26) ท่ีกล่าววา่ “การท่ีจะเปล่ียนแปลงโรงเรียนให้ไปใน
ทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คือความสามารถของผูบ้ริหารในการริเร่ิมโครงสร้าง
กระบวนทศัน์ใหม่หรือเป้าหมายนั้นๆ ให้ประสบผลส าเร็จ” ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจึงมีความส าคญั
อยา่งยิ่งในการบริหารงานให้สัมฤทธ์ิผล เพราะผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีเอ้ือต่อการปฎิบติังาน สามารถ
ช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฎิบติัตามวถีิทางเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

องคป์ระกอบส าคญัในการบริหารโรงเรียนซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองยากคือการบริหารคน เพราะ
คนมีความคิด มีจิตใจ มีความรู้สึก ซ่ึงย่อมแตกต่างไปจากเงิน ส่ิงของหรือวสัดุโดยส้ินเชิง                  
ณปภชั  อ าพวลิน (2557: 3) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จหรือลม้เหลวของการด าเนินงาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรมีหลายปัจจยั ปัจจยัท่ีน่าสนใจและเห็นว่ามีความส าคญัยิ่ง คือ ปัจจยั
เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ตลอดจนผูป้กครองนกัเรียน เพราะความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ ท่ีพอใจต่อส่ิงต่างๆ อนั
เป็นทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานในองคก์รใดก็ตาม ถา้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งขาดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานหรือมีทัศนคติไม่ดีต่อองค์กรแล้ว ปัญหาต่างๆจะเกิดข้ึนกับองค์กรในทุกๆด้าน 
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไวจ้ะไม่เกิดข้ึน องคก์รก็จะส้ินเปลืองทั้งทรัพยากร
และงบประมาณ โดยเปล่าประโยชน์ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติังานหรือต่อหน่วยงาน องค์กร ย่อมท าให้หน่วยงานหรือองค์กรประสบผลส าเร็จต่อการ
ปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั เสน่ห์  โอฐกรรม (2541 : 2) ท่ีกล่าวไวว้า่ ในการบริหารโรงเรียนเพื่อให้
เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาส าเร็จตามความมุ่งหวงัไดน้ั้น ทรัพยากรบุคคลถือวา่เป็นหวัใจของ
ความส าเร็จทั้งปวง เพราะการใช้ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัอ่ืนๆ  นั้นจะส าเร็จได้ข้ึนอยู่กบัความรู้
ความสามารถของบุคคล หากบุคลากรในองค์กรไม่มีศกัยภาพหรือปริมาณไม่เพียงพอย่อมเป็น
สาเหตุส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะส่งผลใหง้านท่ีท าไม่ไดผ้ลตามเป้าหมาย การท่ีผูป้ฏิบติังานหรือครูผูส้อน
ท างานใหอ้งคก์รอยา่งเตม็ท่ี เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รมาก
ท่ีสุด ดีท่ีสุด และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดนั้น ข้ึนอยูก่บัสภาพความพึงพอใจในงานของครูผูส้อน
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ทั้งน้ีถ้าบุคคลมีความพึงพอใจในงานแล้วก็จะปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ  มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน และขยนัหมัน่เพียรท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จ 

จากความส าคญัของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนและความพึงพอใจในงานดงักล่าว
ขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 เพื่อน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุงพฒันาแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน  เพื่อให้ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 

2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 
 

ความส าคญัของการวจิัย 
 

ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั
ความพึงพอใจในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้เป็น
ขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พฒันาแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน 
เพื่อให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน  ท าให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองคก์รต่อไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวจิยัในคร้ังน้ี มีขอบเขตในการศึกษาดงัน้ี 
1.1 ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียน ของเฮาส์และอีแวนส์ 

(Robert House & MartinEvans อา้งอิงจาก สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์. 2548 : 321-330) ซ่ึงแบ่งภาวะผูน้ า
ออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี 

 1.1.1 ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน (Supportive leadership) 
 1.1.2 ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ (Directive leadership) 
 1.1.3 ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน (Achievement oriented leadership) 
 1.1.4 ภาวะผูน้ าแบบใหมี้ส่วนร่วม (Participative leadership) 

1.2 ความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวคิด
ของอาร์วยีแ์ละคณะ (Arvey ;et al.1989 :12 อา้งอิงจาก บุญช่วย ศิริเกษ. 2540 :120)  3 ดา้น ดงัน้ี 

 1.2.1 ความพึงพอใจภายในงาน (Intrinsic job satisfaction) 
 1.2.2 ความพึงพอใจปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (Extrinsic job satisfaction) 
 1.2.3 ความพึงพอใจภายในงานทัว่ไป (General job satisfaction) 

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ในจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2558   
จ  านวน 510 คน 

2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ในจงัหวดัยะลา ปีการศึกษา 2558 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane.1967:99 อา้งอิงจาก   
ภทัราพร  เกษสังข ์2548 : 71) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 224 คน 
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3.  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปร 2 ตวั ไดแ้ก่ 
3.1 ตัวแปรอสิระ 

3.1.1 ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียน ของเฮาส์และ        
อีแวนส์ (Robert House & MartinEvans อา้งอิงจาก สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2548 : 321 - 330) ซ่ึงแบ่ง
ภาวะผูน้ าออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี 

3.1.1.1 ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน (Supportive leadership) 
3.1.1.2 ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ (Directive leadership) 
3.1.1.3ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน (Achievement oriented   

leadership) 
3.1.1.4 ภาวะผูน้ าแบบใหมี้ส่วนร่วม (Participative leadership) 

3.2 ตัวแปรตาม 
3.2.1 ความพึงพอใจในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

แนวคิดของอาร์วียแ์ละคณะ (Arvey ;et al.1989 :12 อา้งอิงจาก บุญช่วย ศิริเกษ. 2540 :120)  3 ดา้น 
ดงัน้ี 

3.2.1.1 ความพึงพอใจภายในงาน (Intrinsic job satisfaction) 
3.2.1.2 ความพึงพอใจปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (Extrinsic job satisfaction) 
3.2.1.3 ความพึงพอใจภายในงานทัว่ไป (General job satisfaction) 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั ส าหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดว้ย เพศ ต าแหน่งหนา้ท่ี ระดบัการศึกษาชั้นสูงสุด 
ประสบการณ์ในการสอน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
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ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั ส าหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้าง ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าแบบ
วถีิทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในงาน 

2. ก าหนดขอบข่ายเน้ือหาในการสร้างเคร่ืองมือวจิยัตามกรอบแนวคิดของการวจิยั 
3. ร่างแบบสอบถามในการวจิยัตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการวดัตามนิยาม

ศพัทเ์ก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบวถีิทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียนและความพึงพอใจในงาน 
4. สร้างแบบสอบถามแลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและน าขอ้เสนอมาปรับปรุงแกไ้ข 
5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา (Content validity) และตรวจแกภ้าษา แลว้ทดสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Congruence : IOC) ของขอ้ค าถาม 

6. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค 

7. จดัพิมพฉ์บบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
1. ขอหนงัสือจากส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัรัชภาคย ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือวจิยั 

2. ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามทั้งส่งดว้ยตนเองและส่งทางไปรษณียพ์ร้อมซองติดแสตมป์ท่ีมี
ช่ือท่ีอยูข่องผูว้ิจยัพร้อมดว้ยหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยั ถึงกลุ่มตวัอย่างและให้ส่งกลบัคืน
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ผูว้จิยัทางไปรษณีย ์บางส่วนผูว้จิยัขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตวัเองโดยนดัหมายวนัและเวลาในการ
ส่ง – รับแบบสอบถามคืน 

3. น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
4. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาผลการวจิยั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการค านวณค่าสถิติต่างๆ 
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 โดยการแจกแจง
ความถ่ี (f) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตาราง 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ตอนท่ี 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยรวมคะแนนของภาวะผูน้ าแต่
ละแบบแลว้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก าหนดการแปลผล
โดยใชค้่าเฉล่ียของช่วงคะแนน (Class interval) 5 ระดบั ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103) 
  5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ตอนท่ี 3 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหา ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก าหนดการแปลผลโดยใชค้่าเฉล่ียของช่วง
คะแนน (Class interval) ดงัน้ี (ภทัราพร  เกษสังข,์ 2549 : 103) 
  4.51-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.51-4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัต ่า 
  1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด 
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4. วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) ดงัน้ี (พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2541 : 144) 
  0.80 ข้ึนไป หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
  0.60 – 0.79 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง 
  0.40 – 0.59 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
  0.20 – 0.39 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
  ต ่ากวา่ 0.20 หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยัได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และใชส้ถิติตามหวัขอ้การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  
1.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
1.2 ร้อยละ (Percentage)  
1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
1.4 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
1.5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product Moment Correlation 

Coefficient) 
2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

2.1 การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
((Index of Item Congruence : IOC) 

2.2 การหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบโดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิ                 
แอลฟ่า (α - Coefficient ) ของครอนบาค  

3. สถิติทดสอบสมมติฐาน 
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน(Pearson’s product moment Correlation 

Coefficient) 
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สรุปผลการวจิัย 

 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งหน้าท่ี ระดบั
การศึกษา และประสบการณ์ท างาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
91.1 มีต าแหน่งหนา้ท่ีเป็นครูคิดเป็นร้อยละ 92.9 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
52.2 และมีประสบการณ์ท างาน 10-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 

2. ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
มาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน รองลงมา ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะ
ผูน้ าแบบเนน้ความส าเร็จของงาน ส่วนภาวะผูน้ าแบบสั่งการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละแบบ ไดผ้ลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
2.1 ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบั

มาก  โดยท่ีผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหน้าในวิชาชีพ มีการปฏิบติัมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้พบเพื่อปรึกษาหารือในเร่ืองงาน และท่ีมี
การปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการพฒันาตนเอง 
ส่วนผูบ้ริหารมีความเมตตา เขา้ใจความรู้สึก และรับรู้ปัญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหารแสดง
ความเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.2 ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยรวม พบวา่ อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยท่ีผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดระเบียบต่างๆ โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีปฏิบติัตาม มีการ
ปฏิบติัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบติังานเพียงผู ้
เดียว และท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารมีความเมตตา เขา้ใจความรู้สึก และรับรู้ปัญหาของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2.3 ภาวะผูน้ าแบบเนน้ความส าเร็จของงาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยรวม พบว่า 
อยู่ในระดบัมาก โดยท่ีผูบ้ริหารเน้นการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลและมีคุณภาพ มีการปฏิบติัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารแสดงความมั่นใจว่าผูใ้ต้บงัคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้และท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารแสวงหาแนวทางการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง ส่วนผูบ้ริหารมีการก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายในการปฏิบัติงาน และ
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ผูบ้ริหารตั้งความคาดหวงัในความส าเร็จต่อการปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานสูงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.4 ดา้นภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยรวมพบวา่ อยูใ่น
ระดับมาก โดยท่ีผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อน ามาปรับปรุงงาน มีการ
ปฏิบติัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการประชุมปรึกษาหารือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ และท่ีมี
การปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ และผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ส่วนผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมและยอมรับผลการ
ตดัสินใจร่วมกนัก่อนปฏิบติังาน และผูบ้ริหารมีการกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการอภิปรายและ
เสนอแนะในการปฏิบติังาน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัดงัน้ี ดา้นความพึงพอใจภายในงานทัว่ไป รองลงมา ดา้นความ
พึงพอใจในปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน และดา้นท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความพึง
พอใจภายในงาน 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 
3.1 ดา้นความพึงพอใจภายในงาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยรวมพบวา่ มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยงานท่ีรับผิดชอบสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะ  มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งดี และท่ี
มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความสามารถในการตัดสินใจของผู ้บริหารโรงเรียน  ส่วน
ผู ้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสท างานด้วยตนเองเพียงล าพัง  วิ ธีการท่ีผู ้บริหารใช้แก้ปัญหากับ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในโรงเรียน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีโอกาสท าส่ิงต่างๆเพื่อคนอ่ืนๆ นโยบายในการ
บริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจน และผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.2 ด้านความพึงพอใจปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยรวม 
พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองจนมีผลงานปรากฏ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารเพื่อความกา้วหนา้ในการท างาน และท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ มีสภาพ
แดลอ้มในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการท างาน 

3.3 ดา้นความพึงพอใจภายในงานทัว่ไป เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยรวม พบวา่ มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกมัน่คงในอาชีพท่ีท ามีความพึงพอใจ
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มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และท่ีมีความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด คือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประสบความส าเร็จในการท างาน ส่วน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้รับ
ผลตอบแทนจากการท างานท่ีเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ผลการวิจยั พบวา่ โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบั
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กันสูงสุด คือ ภาวะผูน้ าแบบ
สนบัสนุน รองลงมา คือ ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน และภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม 
ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่า อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ภาวะ
ผูน้ าแบบสั่งการ 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 

จากการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 น ามาอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ภาวะ
ผูน้ าแบบสนบัสนุน ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน ส่วน
ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ปัจจุบนัผูบ้ริหารโรงเรียนมีการ
พฒันาระบบการบริหารจดัการเพื่อให้กา้วทนัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะการมีผลบงัคบั
ใชข้องพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข พ.ศ. 2545 และรัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา ท าให้ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งปรับวิสัยทศัน์ในการบริหารงาน  มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการบริหารงาน โดยเนน้ใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการท างาน มีวิธีการ
จูงใจใหบุ้คลากรปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงัท่ี บุญช่วย  ศิริเกษ (2540 
: 227) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจูงใจจะมีผลกระทบของผูน้ าต่อเป้าหมายของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและวิถีทางสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย การใหร้างวลัมีส่วนสัมพนัธ์เขา้กบัการบรรลุเป้าหมาย และให้ความส าคญั
ท่ีเป้าหมาย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความพอใจ พลงัความพยายาม และการปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อีกทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาในดา้นการบริหารจดัการตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเช่นการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ จึงท าให้ภาวะ



13 
 

ผูน้ าแบบสนบัสนุน แบบให้มีส่วนร่วม และแบบมุ่งความส าเร็จของงาน มีการปฏิบติัอยู่ในระดบั
มาก และภาวะผูน้ าแบบสั่งการมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลเป็นรายดา้น
ดงัน้ี 

1.1 จากผลการวจิยั พบวา่ ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ไดรั้บการ
พฒันาเร่ืองการบริหารจดัการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท าให้เกิดวิสัยทศัน์ในการปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์การบริหารงาน โดยสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหน้าในวิชาชีพ เปิด
โอกาสไดเ้ขา้พบเพื่อปรึกษาหารือในเร่ืองงาน มีความเมตตา เขา้ใจความรู้สึก และรับรู้ปัญหาต่างๆ 
การแสดงความเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน รวมทั้งการใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน
การพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนัธ์ุเทพ ใจค ำ (2547 : 8) ท่ีไดศึ้กษา ควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งพฤติกรรมภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส ำนกังำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำเลย เขต 1 พบวำ่ ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน เป็นผูน้ าท่ีมีลกัษณะเป็นมิตรภาพ เป็นผูท่ี้
สามารถเขา้ใกล้ชิดได้ และเขา้ไปยุ่งเก่ียวกับความต้องการ สถานภาพและความเป็นอยู่ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลกัษณะท่ีให้ความเสมอภาค และมกัจะท างานเต็ม
หน้าท่ีเพื่อจดัส่ิงแวดลอ้มของงานให้เป็นท่ีพอใจ และสนุกสนานมากข้ึนเป็นผูเ้ห็นอกเห็นใจและ
เขา้ใจ การแสดงความเอาใจใส่ต่อความตอ้งการของผูต้าม เป็นมิตร ใหค้วามรู้และความห่วงใย เป็นผู ้
เขา้ใจถึงปัญหาของผูอ่ื้น การแสดงความซ่ือสัตย ์และนบัถือ การช่วยเหลือผูต้ามพฒันาความสามารถ
และอาชีพ จึงท าใหผู้บ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 มีภาวะ
ผูน้ าแบบสนบัสนุนอยูใ่นระดบัมาก 

1.2 จากผลวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าแบบสั่งการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการมีการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ข พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูปการศึกษา 
มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ มีการประกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และมีการ
ประกาศให้โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงในเร่ืองดงักล่าวบางเร่ืองยงัไม่มีความชดัเจนและมี
ความคลุมเครือ เกิดความยุง่ยากและไม่แน่ใจในการปฏิบติัดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน
จะต้องเป็นผู ้ก  าหนดช้ีชัดถึงส่ิงท่ีให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ก าหนดตารางการปฏิบัติงาน 
ตั้งเป้าหมายการปฏิบติัและแจง้ความคาดหวงัให้ทราบ บอกถึงวิธีการท างาน และก าหนดมาตรฐาน
การท างานพร้อมกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีชดัเจนให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สอดคลอ้งกบั มณัฑนา อินทุ
สมิต (2545 : 83) ท่ีกล่าววา่ ภาวะผูน้ าแบบน าทางประกอบไปดว้ยการก าหนดบทบาท (Define 
Roles) ในกลุ่มและบอกผูต้ามวา่พวกเขาตอ้งการท าอะไรกนับา้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบติั 
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ผูน้ าแบบน าทางยงัต้องมีการวางแผนและก าหนดให้งานส าเร็จลุล่วงรวมถึงมอบหมายความ
รับผิดชอบและงานให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ผูน้ าจะตอ้งสร้างและรักษารูปแบบของการส่ือสารท่ีใช้ใน
การอธิบายงาน กฎและขอ้บงัคบัต่างๆ และใช้ประสบการณ์ของตนในการปรับปรุงทฤษฎี การ
ปฏิบติังานของผูต้ามเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ผูน้ าจะต้องคอยตรวจตราและติดตามงานท่ี
มอบหมายให ้และตรวจสอบทฤษฎีการปฏิบติังานเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผลท่ีไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายมีสอง
กิจกรรมท่ีถือวา่เป็นลกัษณะของภาวะผูน้ าแบบน าทางเช่นการจูงใจใหผู้ต้ามเปล่ียนและปรับปรุงการ
ท างานและคน้หาทกัษะในการปฏิบติังานของผูต้ามการฝึกฝน และฝึกซ้อมเทคนิควิธีการใหม่ จึงท า
ใหผู้บ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 มีภาวะผูน้ าแบบสั่งการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.3 จากผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจุบนัผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 15 มีการบริหารจดัการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึง
โรงเรียนจะตอ้งมีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและรับการประเมินภายนอกจากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ดงันั้นจึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน
เพื่อให้ผา่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ในการด าเนินงานผูบ้ริหารตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย ให้
ก าลงัใจแก่ครูผูส้อนในการท างานให้บรรลุผลในระดบัสูง และแสดงความเช่ือมัน่ในความสามารถ
ของครูผูส้อนในการท างาน สอดคลอ้งกบั รัตติกรณ์  จงวิศาล (2545 : 31) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริหารจะตอ้ง
มีภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน กล่าวคือผูน้ าจะตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนและทา้ทาย เนน้การ
ปฏิบติัท่ีมีคุณภาพสูงและการปรับปรุงการปฏิบติังานโดยแสดงถึงความเช่ือมัน่ในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และช่วยใหพ้วกเขาไดเ้รียนรู้ท่ีจะท างานท่ีมีเป้าหมายสูงได้ ดงันั้นผูน้ าแบบน้ีจึงมีความเช่ือมัน่ในตวั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและจะเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความสามารถอย่างเต็มท่ี จึงท าให้
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 มีภาวะผูน้ าแบบมุ่ง
ความส าเร็จของงาน อยูใ่นระดบัมาก 

1.4 จากผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนแบบให้มีส่วน
ร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ไดป้ฏิบติัตามแนวทางการบริหารจดัการตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ข พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าว
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มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และในปัจจุบนัผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บการพฒันาให้ใช้
แนวคิดการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) ซ่ึงเนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการ
พฒันาโรงเรียนและปัจจุบนัโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงมีแนวทางการบริหารจดัการท่ีชดัเจน 
คือ เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน การบริหารและการตดัสินใจโดยคณะบุคคล เพื่อให้
การบริหารจดัการ และการตดัสินใจมีความถูกตอ้งและก่อประโยชน์สูงสุดต่อผูรั้บบริการมากท่ีสุด 
ผูบ้ริหารควรด าเนินการโดยใชอ้งคค์ณะบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินใจให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 6) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนัธ์ุเทพ  ใจค ำ (2547 : 33) ท่ีได้
ศึกษาควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งพฤติกรรมภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเลย เขต 1 พบวำ่ ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม เป็นผูน้ าท่ีแสดง
พฤติกรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการขอค าปรึกษาก่อนท่ีจะตดัสินใจรวมถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบั
การขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และมีการประชุมกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในท่ีท างานบ่อยๆ ผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วมจะกระตุน้ให้เกิดการอภิปรายของกลุ่ม 
และเขียนขอ้เสนอแนะต่างๆ ข้ึนในท่ีท างานจึงท าให้ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 มีภาวะผูน้ าแบบใหมี้ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครู
มีความตระหนกัรู้ในภารกิจท่ีรับผดิชอบ และส่วนใหญ่เห็นวา่ หนา้ท่ีการงงานท่ีมัน่คง การไดรั้บการ
เล่ือนขั้นตามความเหมาะสม การมีโอกาสกา้วหน้าอยู่ท่ีผลการปฏิบติังานของตนเอง จึงเป็นส่วน
ส าคญัท่ีจูงใจให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ พร้อมท่ี
จะพฒันาตนเองเพื่อความกา้วหนา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรดา  สืบวงษช์ยั (2553 : 89) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 พบวา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
และรายดา้นทั้ง 2 ดา้น คือดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจพร  โคตรภูเวียง (2551 : 73) ท่ีท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 โดยรวม มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบ้ริหาร
ตระหนกัถึงความส าคญัของภาวะผูน้ า และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยการพฒันาตนเองให้
มีความสามารถเป็นผูน้ า เพื่อการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้บุคลากรมี
ความมัน่ใจในการท างานเกิดความร่วมมือทุกฝ่าย ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นไปตาม
เป้าหมายวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ดงัท่ี บุญช่วย  ศิริเกษ (2540 : 227) กล่าวไวว้่า การจูงใจจะมี
ผลกระทบผูน้ าต่อเป้าหมายของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและวิถีทางสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย การให้
รางวลัมีส่วนสัมพนัธ์กบัการบรรลุเป้าหมายและให้ความส าคญัท่ีเป้าหมายซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ความพอใจ และการปฏิบัติงานของผูใ้ต้บังคับบัญชา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร      
โคตรภูเวยีง (2551 : 73) ท่ีท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกท่ีระดบัปานกลาง (r = .601) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสนา  ไทรงาม (2546 : บทคดัยอ่) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ของ
แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ แบบภาวะผูน้ าทั้ง 4 แบบ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าความสัมพนัธ์ 0.25 
ถึง 0.508 ซ่ึงผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลเป็นรายดา้นดงัน้ี 

3.1 จากผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ
พึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารแบบสนบัสนุน ไดส้นบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ  เปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้พบเพื่อปรึกษาหารือในเร่ืองงาน ให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในการพฒันาตนเอง รวมทั้งมีความเมตตา เขา้ใจความรู้สึก และรับรู้ปัญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
แสดงความเอาใจใส่ในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สอดคลอ้งกบั มณัฑนา  อินทุสมิต (2545 
: 64) ท่ีกล่าววา่ ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุนเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวพนักบัความเป็นห่วง การยอมรับนบั
ถือผูอ่ื้น และวิธีการพฒันาผูต้าม พฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยให้ด ารงไวเ้ป็นหลกัคุณธรรมของ
กลุ่มงาน โดยการสร้างความกลมกลืนและความยึดเหน่ียวในสมาชิก สามารถใช้พฤติกรรมสร้าง
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ความมัน่ใจและมัน่คง ลดความเครียด เพิ่มความสามคัคีในหมู่คณะ ท าให้การปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นไปอยา่งราบร่ืนเกิดประสิทธิผลต่อองคก์ร 

3.2 จากผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึง
พอใจในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารแบบ
สั่งการมีการด าเนินงานดา้นต่างๆ ในลกัษณะแบบเผด็จการ ผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดเป้าหมาย แนว
ทางการปฏิบติังานของโรงเรียนดว้ยตนเองทั้งหมด ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งปฏิบติัตาม รวมถึงก าหนด
ระยะเวลาในการมอบหนา้ท่ีรับผดิชอบให้แก่ครูผูส้อน สอดคลอ้งกบั วิโรจน์  สารัตนะ (2546 : 178) 
กล่าวว่า ผูน้  าแบบสั่งการ เป็นผูน้ าแบบอ านาจนิยม คือ เป็นผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมชอบตดัสินใจเอง 
ก าหนดวิธีท างานให้ทราบจุดมุ่งหมายทีละขั้นตอน เน้นการควบคุม เน้นความพึงพอใจของตวัเอง
เป็นหลกั ผลงานจะส าเร็จระดบัใดข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของผูบ้ริหาร จึงเป็นจุดอ่อนท่ีท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังาน ท างานแบบไม่พึงพอใจ งานท่ีออกมาจะมีเฉพาะปริมาณแต่ขาด
คุณภาพ 

3.3 จากผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารแบบมุ่งความส าเร็จของงาน มีการก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายในการปฏิบติังาน 
เนน้การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลและมีคุณภาพ แสวงหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่ง
ต่อเน่ือง ตั้งความคาดหวงัในความส าเร็จต่อการปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานสูงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
มีความมัน่ใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้สอดคลอ้งกบั 
ทองใบ สุดชารี (2543 : 33) ท่ีพบว่า ผูน้  าท่ีเน้นความส าเร็จจะมีการก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย ตั้ง
ความคาดหวงัในการปฏิบติังานของบุคลากรสูง มุ่งเนน้ความเป็นเลิศ และปรับปรุงการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเน่ือง 

3.4 จากผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เปิดโอกาสให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีส่วนร่วมและยอมรับผลการตดัสินใจร่วมกนัก่อนปฏิบติังาน และกระตุ้นให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการอภิปรายและเสนอแนะในการปฏิบติังาน เม่ือผูบ้ริหารไดด้ าเนินการดงักล่าว 
ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความพึงพอใจ เพราะงานต่างๆ ลดความคลุมเครือ ความคาดหวงัมีความ
ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานต่างๆ ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพนัธ์ุเทพ ใจค ำ (2547 : 109-110) ท่ีไดศึ้กษาควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง
พฤติกรรมภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
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กำรศึกษำเลย เขต 1 พบวำ่ พฤติกรรมภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน แบบสนบัสนุน แบบมีส่วน
ร่วมและแบบเนน้ความส าเร็จ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ส่วนพฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบบงการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
โดยภาพรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหาร
การศึกษา ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีควรน าไปปรับปรุง คือ ภาวะผูน้ า
แบบสั่งการ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครูผูส้อนเป็นผูว้างแผนปฏิบติังานดว้ยตนเอง 
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายแนวทางการปฏิบติังานของโรงเรียนและให้
ความไวว้างใจครูผูส้อนในการปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

1.2 จากผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในงานโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
ดงันั้นผูบ้ริหารควรโนม้นา้ว จูงใจให้ครูผูส้อนในโรงเรียนปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ อุทิศตน
เพื่องานและเกิดความพึงพอใจในงานมากยิง่ข้ึน 

1.3 จากผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าแบบวิถีทาง – เป้าหมายของผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรแสดงภาวะผูน้ าแบบ
ต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มระดับการจูงใจหรือโน้มน้าวให้
ครูผูส้อนปฏิบติังานจนประสบความส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกับความพึงพอใจใน

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบและใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันา 

2.2 ควรศึกษารูปแบบภาวะผูน้ าแบบอ่ืนๆของผูบ้ริหาร เพื่อความสามารถในการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 ควรศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน เพื่อสนบัสนุนให้ครูผูส้อน
ปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 


