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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) แบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาตาม
การรับรูของครู 2) ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา และ 3) ความพึงพอใจใน 
การทำงานของครูจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 300 คน ไดมาโดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
ตามตารางเครจซ่ีและมอรแกนจากน้ันสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิและสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือ 
ที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา  
1) พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำ สวนใหญเปนแบบ
พฤติกรรมที่มุงเนนงานและมุงเนนคน  

2) ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบรุ ีเขต 2 ดานปจจยักระตุนและดานปจจยัค้ำจนุ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2อาจารย ดร. สาขาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาขาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ 
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3) ความพึงพอใจในการทำงานของครูในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ำจุนท่ีมีตอการบริหารของ
ผูนำแบบมุงเนนงานและมุงเนนคน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และความพึงพอใจใน
การทำงานของครูในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ำจุน ที่มีตอการบริหารของผูนำแบบไมมุงเนนงานและ
ไมมุงเนนคนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  

 
คำสำคัญ: พฤติกรรมผูนำ  ผูบริหารสถานศึกษา  ความพึงพอใจของครู 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study: 1) the leadership behavior style of 
school administrators according to teachers’ perception; 2) the job satisfaction of teachers 
in schools; and 3) the job satisfaction of teachers as classified by the leadership behavior 
style of the school administrators under Lop Buri Primary Educational Service Area Office 2.  

The research sample consisted of 300 teachers in schools under Lop Buri Primary 
Education Service Area Office 2, derived by stratified and simple random sampling techniques. 
The sample size was determined based on Krejcie and Morgan’s table. The data collection 
instrument was a 5-scale rating questionnaire. The statistics used for data analysis were 
the frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The research findings were as follows:  
1) Overall the leadership behavior of school administrators was at a high level. 

When considering each aspect, all aspects were at a high level. As classified by leadership 
behavior styles, it was found that the majority of administrators’ leadership behaviors were 
that of high initiating structure and high consideration behaviors. 

2) The job satisfactions of teachers in schools under Lop Buri Primary Educational 
Service Area Office 2 in the motivation factors and hygiene factors were at a high level 
both in overall and specific aspects. 

3) The teachers’ job satisfactions towards the administrators’ leadership behavior 
of high initiating structure and high consideration behaviors in the motivation factors and 
hygiene factors were at a high level, in overall and specific aspects. However, the job 
satisfactions towards the administrators’ leadership behavior of low initiating structure and 
low consideration behaviors in the motivation factors and hygiene factors were at a moderate 
level, in overall and specific aspects. 

 
Keywords: leadership behavior, school administrator, teacher’s satisfaction 
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บทนำ 
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิชาการตาง ๆ ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ

เศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจำเปนจะตองสรางสมรรถนะของประชากรใหมีคุณภาพ
และทัดเทียมกับนานาประเทศ ปจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร คือ การศึกษา ซึ่งตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546: 5) มาตรา 6 ไดกำหนดวา การจัดการศึกษาจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยใหสถานศึกษาทำหนาที่จัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพและการท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมคีณุภาพน้ัน
จึงจำเปนจะตองมีระบบการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนา
ดานคุณภาพของผูเรียนและความพึงพอใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของ รวมทั้งครู ผูปกครอง และชุมชน 
สถานศึกษาในฐานะเปนองคการทางการศึกษาองคการหน่ึงท่ีมีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง 
มีความสุขและเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ตลอดจนใหผูรับบริการมีความเชื่อมั่นวาเมื่อไดสงบุตร
หลานเขามาแลวจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

สอดคลองกับสาระท่ีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 5) มาตรา 15 วาดวยภารกิจของ 
ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาในสถานศึกษาท้ังรูปแบบในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย จัดทำสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญา
ทองถ่ิน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
ผูบริหารเปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญตอองคการท่ีจะนำพาองคการใหกาวไปในกระแสแหง 
การปฏิบัติไดอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี ผูบริหารในยุคการเปล่ียนแปลงเปรียบไดกับผูบริหารมืออาชีพ  
ที่ตองพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหเห็นถึงศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ 
จากภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550: 28-122) 
กลาวถึงการบริหารงานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป และในภารกิจ
งานท่ีนอกเหนือจากงานหลักมากมาย สิ่งหน่ึงท่ีสำคัญท่ีผูบริหารตองตระหนักถึงความสำคัญ 
เปนอยางมาก คือการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ มีการทำงานเปนทีม 
ซึ่งจะสงผลกับความสำเร็จในภารกิจดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดวาความพึงพอใจในการทำงานจะเปน
ปจจัยท่ีทำใหบุคคลทำงานสำเร็จ บุคคลที่มีความพึงพอใจจะสงผลใหงานน้ันประสบผลสำเร็จและ 
ไดผลดีกวาบุคคลที่ไมมีความพึงพอใจในการทำงาน ความพึงพอใจจะกอใหเกิดความรวมมือ  
เกิดความศรัทธาและเช่ือมั่นในองคการพรอมที่จะทำงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยความเต็มใจ
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และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการท่ีจะตองรับผิดชอบตอความสำเร็จของงาน 
นอกจากน้ีความพึงพอใจจะเก้ือหนุนใหสมาชิกขององคการเกิดความคิดสรางสรรคในกิจกรรมตาง ๆ 
ขององคการ จะเหน็ไดวาความสำคญัของความพงึพอใจในการปฏบิตังิานในองคการหรอืหนวยงานใด
หากสามารถจัดการบริการตาง ๆ เพ่ือสนองความตองการของผูปฏิบัติงานได จะสงผลใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการทำงาน รักงานและจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถาไมสามารถจัด
สนองความตองการจะทำใหไดผลงานต่ำและผูใตบังคับบัญชาเกิดความเบ่ือหนาย ทำใหงาน 
ขาดประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงตองตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนแกผูใตบังคับบัญชา
เพ่ือที่จะทำใหงานท่ีปฏิบัติมีคุณภาพและมีประสิทธิผล รวมท้ังโนมนาวจิตใจของผูใตบังคับบัญชา
และผูรวมงานใหประสานสามัคคี และมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เพ่ือพลังที่จะนำองคการไปสู
เปาหมายท่ีกำหนดไวและสงผลโดยตรงกับความสำเร็จของงาน จะเห็นไดวาความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานจะสงผลใหงานเกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังจะเปนการสรางความรวมมือและพลัง 
ในการทำงานเพ่ือตอบสนองเปาหมายขององคการและผูบริหารจะเปนบุคคลท่ีสำคัญย่ิงท่ีจะ 
เสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใหเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมผูนำ 
ของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมผูนำ 
ของผูบริหารสถานศึกษาและผลจากการวิจัยในคร้ังนี้จะนำไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข และ
เปนแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรและครูในสถานศึกษา 
ใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
ตอดานคุณภาพนักเรียน 

 
วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามการรับรูของครู 

 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำของ 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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วิธีดำเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.  ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 155 แหง จำนวนครูทั้งสิ้น 1,368 คน                                                                                        
2.  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 155 แหง จำนวนครูทั้งสิ้น 1,368 คน จำนวน 300 คน ไดมา
โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน จากน้ันสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิและ
สุมตัวอยางแบบงาย จำแนกรายละเอียดท้ังหมด 7 อำเภอ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ลกัษณะของเคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยั เปนแบบสอบถามท่ีปรบัปรงุและพัฒนามาจากสมหมาย 

เผือกสีทอง (2554: 180) โดยนำแนวคิดเก่ียวกับแบบพฤติกรรมของผูนำของ ฮาลปน (Halpin, 1966: 
103) และทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบอรก มอสเนอรและซไนเดอรแมน (Herzberg, Mausner & 
Snyderman, 1959: 110-115) มาพัฒนาเปนเคร่ืองมือการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 เปนขอคำถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ประสบการณทำงานในตำแหนงปจจุบัน และวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยขอคำถามเปนแบบเลือกตอบ 
(checklist)   

ตอนท่ี 2  เปนขอคำถามเก่ียวกับแบบพฤติกรรมผูนำของผูบรหิารสถานศึกษา สงักัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งจำแนกออกเปน 2 แบบ ไดแก พฤติกรรมผูนำแบบ
กิจสัมพันธ และพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ มีขอคำถามท้ังหมด 20 ขอ ดังน้ี แบบพฤติกรรมผูนำ
แบบกิจสัมพันธจำนวน 10 ขอ (ขอที่ 1-10) แบบพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ จำนวน 10 ขอ 
(ขอที่ 11-20) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale)                                                                                                                

ตอนท่ี 3 เปนขอคำถามเก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครู
ในสถานศึกษาลกัษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 80 ขอ           

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ทำการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยหาคาความเท่ียง (reliability) ของแบบสอบถาม 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202) ไดคาความเท่ียงดังน้ี                                                                                                                   
ตอนท่ี 2 ขอคำถามเก่ียวกับแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ไดคาความเท่ียง 

เทากับ 0.85  
ตอนที่ 3 ขอคำถามเก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครู 

ในสถานศึกษา ไดคาความเท่ียง เทากับ 0.96          
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยน้ีผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูล โดย                                                                                                                   
ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามโดยทางไปรษณียเพ่ือขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวม

ขอมูลไปยังสถานศึกษาที่มีครูที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยสอดซองติด
แสตมปถึงผูตอบแบบสอบถามและขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามสงกลับคืนมายังผูวิจัยภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด และติดตามเปนรายโรงเรียนท่ียังไดกลับมาไมครบ และผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม 
ที่ไดกลับคืนมารอยละ 100 โดยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยนำแบบสอบถาม

ไปบันทึกขอมูล แลวนำไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือหาคาสถิติ โดยใช รอยละ คาเฉล่ีย 
( x̄ ) และและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม                                                
 ผลวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทำงาน 

ในตำแหนงปจจุบัน และวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ พบวาผูที่ 
ตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางในสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
เขต 2 สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 196 คน คดิเปนรอยละ 65.3 และเปนเพศชาย จำนวน 104 คน 
คิดเปนรอยละ 34.6 มีอายุระหวาง 50 ปขึ้นไป จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.3 มีประสบการณ
ทำงานในตำแหนงปจจบุนัต้ังแต 20 ปขึน้ไป จำนวน 132 คน คดิเปนรอยละ 44.0 และมวุีฒกิารศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาตรี จำนวน 233 คน คิดเปนรอยละ 77.6  

 
2. ผลการวิเคราะหแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา                                   
 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปรากฏผลดังน้ี พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
( x̄ = 4.323) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมผูนำท้ังสองดานอยูในระดับมาก 
ทั้งดานพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ (x̄ = 4.359) และพฤติกรรมผูนำแบบกิจสัมพันธ  
( x̄ = 4. 286) ดังตารางท่ี 1 
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                                                                                                                                      (n=300) 

   
 1  

( ) 
297 99.00 

 2  
( ) 

- - 

 3  
( ) 

3 1.00 

 4  
( ) 

- - 

ตารางที่ 1  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษากลุมตัวอยาง 
                                                                                                                                      (n=300)  

    
 

 
( ) 

 
(S.D.) 

 

 4.286 0.659  
 4.359 0.658  

 4.323 0.659  

และพบวาการรับรูของครูที่มีตอพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามแบบ
ของพฤติกรรมผูนำ พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญเปนแบบที่ 1 พฤติกรรม
ผูนำท่ีมุงเนนงานและมุงเนนคน ถึงรอยละ 99.00 และแบบท่ี 3 พฤติกรรมผูนำท่ีไมมุงเนนงานและ 
ไมมุงเนนคน มีเพียง รอยละ 1.00 สวนแบบอ่ืน ๆ ไมปรากฏ ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 การรับรูของครูที่มีตอพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาจำแนกตามแบบของ 
 พฤติกรรมผูนำ  
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3.  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา                                                        
 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ระดับความพึงพอใจในการทำงานของครูโดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในการทำงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.197) สำหรับปจจยักระตุนพบวา ในภาพรวมความพึงพอใจของครู
อยูในระดับมาก ( x̄ = 4.181) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง 
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับ คือ ความรับผิดชอบ ( x̄ = 4.315) ความสำเร็จของงาน ( x̄ = 4.182) และ
ลักษณะของงาน ( x̄ = 4.168) สวนปจจัยค้ำจุน พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจของครูใน 
ระดับมาก ( x̄ = 4.210) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลำดับ คือ ความสัมพันธกับผูรวมงาน ( x̄ = 4.288) การปกครองบังคับบัญชา ( x̄  = 4.271) 
และสภาพการทำงาน ( x̄  = 4.200) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน 
                                                                                                                                    (n=300) 

 
 

( ) 
 

(S.D.) 
 

    
1.  4.182 0.630  
2.  4.117 0.690  
3.  4.168 0.661  
4.  4.315 0.624  
5.  4.124 0.728  

 4.181 0.671  
 

1.  
 

4.190 
 

0.663 
 

 
2.  4.271 0.698  
3.  4.288 0.647  
4.  4.200 0.652  
5.  4.120 0.764  

 4.210 0.764  
 4.197 0.680  
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อภิปรายผล 
ในการอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยมีประเด็นสำคัญอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
1.  การศึกษาแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อภิปรายผลการวิจัยดังตอไปน้ี จากผลการวิจัยพบวาผูบริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุร ี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมผูนำท้ังสองดานอยูในระดับมากทั้งดานพฤติกรรม 
ผูนำแบบกิจสัมพันธ และพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา 
ไดรับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาและสงเสริม ในดานการพัฒนาตนเองและการสงเสริมบุคลากร 
สำหรับผูบริหารแนวใหมซึ่งเปนผูนำสูการเปล่ียนแปลง ใหเหมาะสมกับสภาพส่ิงแวดลอมของแตละ
บริบทท่ีผูบริหารตองเปนท้ังผูนำและเปนท้ังเพ่ือนรวมงานเพ่ือทำใหผลจากการรวมพลังท้ังองคการ 
ซึ่งสอดรับกับแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลง ซึ่งกุลชลี จงเจริญ (2556: 12) ไดกลาวถึง ผูนำ 
การเปล่ียนแปลง เปนกระบวนการท่ีผูนำมีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามโดยพยายามเปล่ียนแปลง
และพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตาม ใหไปสูระดับท่ีสูงข้ึน ผูนำจะตองดูแลเอาใจใส 
ผูตามเปนรายบุคคล ทำใหผูตามรูสึกมีคุณคา ใหความสำคัญกับความตองการของผูตามรวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของผูตามใหสูงขึ้นจะสนับสนุนใหผูตามไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ  

 สวนแบบภาวะผูนำเพ่ือการบริหารงานตามแบบพฤติกรรมผูนำ 2 แบบ คือ 1) พฤติกรรม
ผูนำท่ีมุงเนนงานและมุงเนนคน และ 2) พฤติกรรมผูนำท่ีไมมุงเนนงานและไมมุงเนนคน พฤติกรรม
ผูนำโรงเรียนสวนใหญเปนแบบมุงเนนงานและแบบมุงเนนคนเปนหลักถึงรอยละ 99.00 ซึ่งสอดรับ 
กับแนวคิดของเบลค และมูตัน (Blake and Mouton, 1964: 10) ไดกลาวถึงการวางโครงการ 
เพ่ือพัฒนาฝายบริหารจึงสรางตารางขายการบริหาร (Managerial Grid) ขึ้น ตามแนวความคิดน้ีได
แบงพฤติกรรมผูนำออกเปน 2 ดานใหญ ๆ คือ มุงงาน และมุงคน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลักการท่ีวา ผูนำท่ีดี
ที่สุดควรจะตองเปนผูนำท้ังดานงานและคน คือผูนำแบบ (9, 9) เปนผูนำท่ีเนนท้ังคนและผลของงาน  
ชอบทำงานเปนหมูคณะ เพ่ือนรวมงาน มีความพอใจในการทำงาน ทำใหงานประสบความสำเร็จสูง
และคนก็พอใจ และพฤติกรรมผูนำโรงเรียนสวนใหญเปนแบบไมมุงเนนงานและไมมุงเนนคน มีเพียง
รอยละ 1.00 เห็นพองกับแนวคิดของเบลค และมูตัน (Blake and Mouton, 1964: 10) ตามแบบผูนำ
แบบ (1, 1) เปนผูนำท่ีไมสนใจคนและไมมุงหวังผลของงาน บริหารงานเฉ่ือยชา แบบเชาชามเย็นชาม  

2.  การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อภิปรายผลการวิจัยดังตอไปนี้ จากผลการวิจัยพบวา 
ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สำหรับปจจัยกระตุน
พบวาในภาพรวมความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน 
ระดับมากทุกดาน และความพึงพอใจที่สูงสุดลำดับแรก คือ ความรับผิดชอบ สวนปจจัยค้ำจุน พบวา
ในภาพรวมความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
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ทุกดาน และความพึงพอใจท่ีสูงสุดลำดับแรก คือ ความสัมพันธกับผูรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของกมลรัตน  มีผดุง (2550: 70-72) ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
ดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานในปจจัยจูงใจ 
อยูในระดับมาก ไดแก ความรับผิดชอบ ความสำเร็จของงาน ลักษณะงาน การยอมรับนับถือ และ
ความกาวหนา สำหรับปจจัยค้ำจุน พบวา อยูในระดับมาก ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร  
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมการทำงาน การปกครองบังคับบัญชา ดานเงินเดือน 
และผลประโยชนเก้ือกูล 

 การท่ีครูในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในดานความรับผิดชอบ ในภาพรวมแสดง 
ใหเห็นวา ครูมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง การท่ีครูแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอนักเรียน
และมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอนโยบายการบริหารและเกิดความสำเร็จก็จะทำใหเกิด 
ความพึงพอใจเน่ืองจากความรับผิดชอบของตนเองสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก  
(Herzberg, 1957: 113-115) ที่วา การปฏิบัติการสอน หนาท่ีความรับผิดชอบ และความม่ันคง 
ในอาชีพ เปนปจจัยจูงใจ ปจจัยในกลุมนี้จะชวยใหบุคคลทำงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 การท่ีครูในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ในภาพรวม
แสดงใหเห็นวา ครูมีการทำงานแบบมีสวนรวม มีการพ่ึงพาอาศัยกัน ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow, 1970: 170) ขั้นท่ี 4 ที่วา
บุคคลท่ัวไปตองการการยอมรับนับถือ เปนความตองการใหผูอื่นนับถือยกยอง ตองการมีชื่อเสียง 
ความสำเร็จ ความโดดเดนในสังคม การไดรับการนับถือในความสามารถ เปนไปตามธรรมชาติ 
ของมนุษย การไดรับการตอบสนองดานการไดรับการยอมรับนับถือ จากบุคคลตาง ๆ รอบตัวจะนำ
มาซึ่งความภาคภูมิใจรูสึกวาตนเองประสบความสำเร็จในการทำงาน นอกจากน้ีในปจจุบันครูมี
สภาพการทำงานท่ีดี มีความพรอมในดานตาง ๆ เมื่อพิจารณาความสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัย
ของเฮอรซเบอรก (Herzberg, 1957: 113-115) พบวาโดยสวนใหญความพึงพอใจในระดับมาก  

3. การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อภิปรายผลการวิจัย 
ดังตอไปนี้     
 ความพึงพอใจในการทำงานของครูในปจจัยกระตุนและในปจจัยค้ำจุน ที่มีตอการบริหาร
ของผูนำท่ีมุงเนนงานและมุงเนนคนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารทำงานสำเร็จอยูเสมอ และเปนผูบริหารมีน้ำใจไมตรีที่ดี  
ครูอาจารยรักใครนับถือ เปนผูนำมุงงานและมุงคนสูง อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมี
ความรูความสามารถ การบริหารจดัการ มกีารใหขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานครู ตลอดทัง้ครู
ก็ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งไดรับการสงเสริม
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรมเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ีครูยังเห็นวาผูบรหิารไดมีการวางแผน 
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โครงสราง บริหารโรงเรียนอยางเปนระบบ จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ตลอดจนจัดให
มีกิจกรรมสงเสริมความกาวหนาของครู จึงทำใหครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมาก สอดคลองกับทฤษฎีผูนำแบบ 3 – D ของเรดดิน (Reddin, 1970: 238)  
กลาววาผูนำน้ันมีแบบพื้นฐาน แบบงานสูง – สัมพันธสูง หรือแบบมิตรสัมพันธ (related styles)  
ผูนำประเภทน้ีเปนผูนำท่ีมุงคนโดยใหทำงานท่ีมีความหมายและมุงงาน โดยใหคนไดตระหนักถึง  
ความรับผดิชอบ เห็นพองกับงานวิจยัของกลุม โอไฮโอ เสตท (Ohio State Research Team, อางถึงใน 
กาญจนา เศวตกาญจน, 2552: 77) ไดแบงมิติดานภาวะผูนำเปน 2 แบบ คือ มุงกิจสัมพันธและ 
มุงมิตรสัมพันธ จากการสรุปพบวา ผูนำท่ีมีประสิทธิภาพจะมีพฤติกรรมมุงเนนท้ังสองมิติ คือ ทั้งดาน 
กิจสัมพันธและมิตรสัมพันธ  

 ความพึงพอใจในการทำงานของครูในปจจัยกระตุนและในปจจัยค้ำจุนท่ีมีตอการบริหาร
ของผูนำไมมุงเนนงานและไมมุงเนนคนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให
เห็นวาผูบริหารใสใจในเรื่องความสำเร็จของงานนอยและผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครูนอย  
ไมใหความไววางใจหรือใหการนับถือเทาท่ีควร หรือที่เรียกวาผูนำมุงงานมุงคนต่ำ อาจเปนเพราะดวย
ภาระงานท่ีรับผิดชอบมากมาย จึงทำใหคณะครูมีภาระหนาที่ในบางสวนท่ีผูบริหารไมจำเปนตอง
เขาไปเก่ียวของมากนัก จึงทำใหผูบริหารขาดความสัมพันธกับผูรวมงาน สอดคลองกับทฤษฎีผูนำ
แบบ 3 – D ของเรดดิน (Reddin, 1970: 238) กลาววาผูนำน้ันมแีบบพืน้ฐานแบบงานต่ำ – สมัพนัธตำ่ 
หรือแบบแยกตัว (separated styles) เปนผูนำที่มิไดมุงงาน หรือมีความสัมพันธกับผูใด  
ตามทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมนุษย 5 ขั้นของมาสโลว (Maslow, 1970: 170) ถือวาสภาพ
การทำงานเปนความตองการอันดับแรกของมนุษยคือความตองการทางกายภาพ (physiological 
needs) ที่ควรสนองความตองการของบุคคลทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg, 1957: 
113-115) ถือวาสภาพการทำงานเปนปจจยัค้ำจนุซึง่ปองกันไมใหเกดิความไมพึงพอใจในการปฏิบตังิาน  
 
ขอเสนอแนะ   

1.  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
 1.1 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนำโรงเรียนสวนใหญเปนแบบมุงเนนงานและ

แบบมุงเนนคนสูง ซึ่งแสดงใหเห็นวาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
มีศักยภาพท่ีดีในการพัฒนาผูบริหารซ่ึงจะมาเปนผูนำในการบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพ 
จึงควรรักษาระบบและแบบแผนในการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุน เพ่ือการวางแผนนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาผูอำนวยการสถานศึกษาในรุนตอไป ใหมีคุณภาพข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ใหมีคุณภาพ          
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 1.2 จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครูใน 
สถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ำจุน ดังน้ัน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาและพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจในการทำงานของครู และพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพใหเพ่ิมมากขึ้น  

2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมกีารวิจยัปจจยัท่ีสงผลตอความพึงพอใจของครใูนสถานศึกษาท่ีไดรบัรางวัลดเีดน 
 2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมผูนำตามแนวคิด 

การบริหารสมัยใหมในสถานศึกษาในแตละระดับ เชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา 
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