
บทที�  1 

บทนํา    
 

ความเป็นมา 

 ในสภาวะปัจจุบนั  โลกอยูใ่นยุคที�มีการเปลี�ยนแปลงและการแข่งขนัอยา่งสูง  ซึ� งนบัวนั

จะทวีความรุนแรงมากยิ�งขึ"นเรื�อย ๆ  และในฐานะที�ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ� งของประชาคมโลก  

จึงหลีกเลี�ยงไม่ไดที้�จะไดรั้บผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงและการแข่งขนัอยา่งรุนแรงนี"   โดยไดรั้บ

ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  อนัจะเห็นไดช้ัดจากปัญหาและสภาพของ  

วิกฤติการณ์ทั"งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองในปัจจุบนั  จึงเป็นประเด็นที�น่าสนใจว่า    

ในสภาวะแบบนี"   สังคมไทยควรมีการปรับตวัเปลี�ยนแปลงและพฒันาตนเองอย่างไร  เพื�อให้

สามารถดาํรงอยู่ได้อย่างมั�นคงย ั�งยืน  มีสันติสุขและสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่าง ๆ      

ที�เรากําลังเผชิญอยู่ได้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน และสถาบันพฒันาครู        

คณาอาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา.  2550 : 2)  ดงันั"นการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาคนให้มีคุณภาพ

จึงเป็นเรื� องที�มีความจาํเป็นอย่างยิ�งเต็มที�  เป็นคนรู้จกัคิดวิเคราะห์  รู้จักแก้ปัญหา  มีความคิด           

ริเริ� มสร้างสรรค์  รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถปรับตวัให้ทันกับการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ" น      

อยา่งรวดเร็ว  มีจริยธรรม  คุณธรรม  รู้จกัพึ�งตนเอง  และสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  

จากแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เป็นที�ยอมรับกนัวา่

บุคคลที�มีความสําคัญอย่างยิ�งในทุก ๆ ระดับของสังคม คือ  ผูน้ ํา  ผูน้ ําเป็นผูที้�มีความสําคญัต่อ      

ความอยูร่อด  สวสัดิภาพ  และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั"งหมด  และผูน้าํมีความสําคญั

อยา่งมากต่อการพฒันาองคก์ารและการจดัการในทุกระดบั  ทั"งในระดบัโลก  ระดบัประเทศ 

 สังคมที�กาํลงัเปลี�ยนแปลงในสภาพปัจจุบนั การจดัการศึกษาต่างยอมรับว่า ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารจดัการทั"งปวงในสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา      

จึงควรเป็นผูที้�มีภาวะผูน้าํและภาวะผูน้าํที�เป็นที�นิยมมากในปัจจุบนัคือ  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง  

ซึ� งแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio.  1990 : 10 ; อา้งถึงในกลัยาณี  พรมทอง.  2546 : 3)           

ไดก้ล่าวถึง  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงวา่สามารถเห็นไดจ้ากผูน้าํเป็นผูเ้ปลี�ยนแปลงผูร่้วมงานและผูต้าม  

ใหผู้ร่้วมงานและผูต้ามเป็นผูที้�มองตนเองและมองงานในแง่มุมหรือกระบวนทศัน์ใหม่ ๆ ทาํให้เกิด

การตระหนกัรู้ในเรื�องวสิัยทศัน์ และภารกิจของทีมและองคก์าร  พฒันาความรู้ความสามารถผูร่้วมงาน

และผูต้ามไปสู่ความสามารถที�สูงขึ"น  และมีศกัยภาพมากขึ"น  ผูน้าํจะชี" แจงผูร่้วมงานและผูต้าม     

ให้มองไกลเกินความสนใจ  เฉพาะคนไม่สู่อุดมการณ์ที�เกี�ยวกบัผลสัมฤทธิR แห่งตน  และความเป็นอยู ่
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ที�ดีของตนเองของผูอื้�นรวมทั"งองค์การและสังคม  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั"นพื"นฐาน       

และสถาบนัพฒันาครู  คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (2550 : 4 - 6)  ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership Theory)  เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้าํแนวใหม่  

หรือกระบวนทศัน์ใหม่ (New Paradigm) ที�กล่าวย ํ"าเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเป็นกระบวนการ

ที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงเจตคติและสมมติฐานของสมาชิกในองค์การ  สร้างความผูกพนั      

ในการเปลี�ยนแปลงวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ที�สําคญัขององค์การ  ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลง    

เกี�ยวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้าํที�มีต่อผูต้าม  แต่อิทธิพลนั"นเป็นการให้อาํนาจแก่ผูต้ามให้กลบักลาย 

มาเป็นผูน้าํและผูที้�เปลี�ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของการเปลี�ยนแปลงองค์การ ดงันั"น 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจึงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที�เป็นองค์รวมและเกี�ยวขอ้งกับ    

การดาํเนินการของผูน้าํในระดบัต่าง ๆ ในหน่วยงานยอ่ยขององคก์ร  ซึ� งอรุณ  รักธรรม (2532 : 167)  

กล่าวว่าภาวะผูน้าํ (Leadership)  เป็นปัจจยัสําคญัยิ�งในการบริหารงานเพราะผูน้าํเปรียบประดุจ

ประทีปขององคก์าร  เป็นสัญลกัษณ์  เป็นตวัแทนองคก์าร  และเป็นจุดรวมพลงัของทุกคน  กล่าวไดว้า่

ภาวะผูน้าํจึงเป็นกระบวนการที�ผูบ้ริหารโรงเรียนใชเ้พื�อมีอิทธิพลต่อบุคลากรโรงเรียนในการทาํให้

โรงเรียนประสบความสําเร็จตามเป้าที�ตั"งไว ้ โดยความถูกตอ้งชอบธรรมอนัจะส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน  ซึ� งฮอนพอ็ค (Hoppock. 1935 : 47)  กล่าวว่าความพึงพอใจ   

ในการทาํงานเป็นผลรวมความรู้สึกทางดา้นจิตใจ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัทางดา้นร่างกายและสภาพแวดลอ้ม  

เป็นมูลเหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ� ง  แสดงความรู้สึกว่าเขามีความพึงพอใจในการทาํงานของเขา      

ซึ� งจะเห็นไดว้า่ความพึงพอใจในงานนั"นมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรหรือโรงเรียน   

 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและความพึงพอใจในการทาํงานของครู  

ต่างเป็นตวัสําคญัที�จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ�งในปัจจุบนั  

เป็นยุคปฏิรูปการศึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนถือเป็นบุคคลที�สําคญัยิ�งที�จะเป็นแบบอย่าง  เป็นผูน้ํา     

และผูป้ระสานงานในการบริหาร  ทั"งนี" การใชภ้าวะผูน้าํที�ชาญฉลาดจะส่งผลให้บุคลากรปฏิบติังาน  

ยอมอุทิศตนเพื�อการปฏิบติังาน  เกิดความรู้สึกและที�เจตคติที�ดีต่องานที�ทาํ  มีความกระตือรือร้น      

มีความสุขในการทาํงาน  และยอมอุทิศตนเพื�องานจากความสําคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน จะพบว่า

ในกระบวนการทาํงานนั"น  ประกอบดว้ย บุคลากร  ซึ� งก็คือครูผูส้อนในโรงเรียนที�ต่างก็มีความรู้สึก 

นึกคิดในหลาย ๆ  ทรรศนะ  ผูบ้ริหารจะต้องมีทกัษะในการบริหาร  มีภาวะผูน้ําที�ชาญฉลาด           

เพื�อที�จะโนม้นา้วจิตใจใหค้รูผูส้อนปฏิบติังานตามอนัจะส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียน   

 ดังนั" น ผูว้ิจ ัยสนใจที�จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของ           

ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  สังกดัสํานกังานเขตพื"นที�การศึกษา
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จนัทบุรี เขต 1 ว่าครูมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงและความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดบัใด  และภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธ์   

กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูหรือไม่  เพื�อนาํผลการวิจยัไปใช้เป็นข้อมูลพื"นฐาน

สําหรับผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื"นที�การศึกษา  หรือหน่วยงานาที�เกี�ยวขอ้ง  ใช้เป็น

แนวทางในการวางแผน  ปรับปรุงพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน  เพื�อให้ขา้ราชการครู    

และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต่อโรงเรียนและนกัเรียนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น  
ของครู 
 2. เพื�อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู   
 3. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน     
กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู   
 
ประโยชน์ของการวจัิย    
 การวิจยัครั" งนี"   จะทาํให้ไดท้ราบขอ้มูลเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียน และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู สังกดัสํานกังานเขตพื"นที�การศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1  และผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลสนเทศในการปรับปรุงและพฒันาความเป็นผูน้าํ
ของตนเอง  อนัจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน  และจะทาํให้การปฏิรูป
การศึกษามีคุณภาพต่อไป  นอกจากนั"นขอ้มูลจากการศึกษาในครั" งนี"ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงของ
จงัหวดัจนัทบุรี  สามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนในการพฒันางานของสาํนกังานเขตพื"นที�การศึกษา
ของจนัทบุรีต่อไปได ้
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจัยครั" งนี"   ผูว้ิจ ัยมุ่งศึกษาภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ      
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  ดงันี"  
 ขอบเขตของเนื"อหา  
 การวจิยัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครู  คือ 
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 1. ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลง  ใช้ทฤษฎีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของแบส (Bass.  
1999 : 11 ; อา้งถึงใน สํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั"นพื"นฐาน และสถาบนัพฒันาครู  คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา.  2550 : 5) ไดแ้ก่ 
  1.1 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
  1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ   
  1.3 การกระตุน้ทางปัญญา   
  1.4 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล    
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ใชท้ฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two- 
Factors Theory.  1991 : 113 - 115 ; อา้งถึงใน สมยศ  นาวกีาร.  2543 : 310)  ไดแ้ก่ 
  2.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน 
  2.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
  2.3 ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั 
  2.4 ความรับผดิชอบ  
  2.5 ความกา้วหนา้   
  2.6 เงินเดือน  
  2.7 โอกาสที�จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
  2.8 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาเพื�อนร่วมงาน 
  2.9 สถานะของอาชีพ  
  2.10 นโยบายและการบริหารงาน 
  2.11 สภาพการทาํงาน  
  2.12 ความเป็นอยูส่่วนตวั 
  2.13 ความมั�นคงในงาน 
  2.14 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  ครูจาก  99  โรงเรียน  จาํนวน  1,565  คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  ครู จาํนวน 310 คน ที�คดัเลือกมาดว้ยดว้ยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั"น (Stratified Random Sampling)  โดยใช้โรงเรียนเป็นชั"นของการสุ่ม การกาํหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซี และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 610 ; อา้งถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2543 : 303) ตามสัดส่วน
ของแต่ละโรงเรียน 
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 ตัวแปรที�ศึกษา 
 ตวัแปรที�ศึกษา มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
 1. ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนของผูบ้ริหารโรงเรียน การวิจยัครั" งนี" ผูว้ิจยัในทฤษฎีภาวะผูน้าํ 
การเปลี�ยนแปลงของแบส (Bass) ไดแ้ก่ 
  1.1 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
  1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
  1.3 การกระตุน้ทางปัญญา 
  1.4 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู การวิจยัครั" งนี"  ผูว้ิจยัใช้ทฤษฎีสองปัจจยั     
ของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzber)  ไดแ้ก่ 
  2.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน 
  2.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
  2.3 ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั 
  2.4 ความรับผดิชอบ 
  2.5 ความกา้วหนา้ในงาน 
  2.6 เงินเดือน 
  2.7 โอกาสที�จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
  2.8 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาเพื�อนร่วมงาน 
  2.9 สถานะทางอาชีพ 
  2.10 นโยบายและการบริหารงาน 
  2.11 สภาพการทาํงาน 
  2.12 ความเป็นอยูส่่วนตวั 
  2.13 ความมั�นคงในงาน 
  2.14 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ    

 นิยามศพัทเ์ฉพาะในการวจิยัครั" งนี" มี ดงันี"  
 ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูเกี�ยวกบั
พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารโรงเรียน  แสดงให้เห็นในการจดัการหรือการทาํงานเพื�อให้มีอิทธิพลต่อ         
ผูร่้วมงานและผูต้าม  เพื�อเปลี�ยนแปลงความตั"งใจในการทาํงานของผูร่้วมงาน  และผูต้ามให้สูงขึ"นกวา่
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ความตั" งใจในการทํางานที�คาดหวังและจากการแสดงออกดังกล่าวของผู ้บริหารโรงเรียน                   
โดยผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงบทบาททาํให้บุคคลมีความรู้สึกไวว้างใจ  ยินดี  จงรักภกัดีและนบัถือ    
ทาํใหค้รูผูส้อนกลายเป็นผูที้�มีศกัยภาพ  เป็นนกัพฒันา  เป็นผูเ้สริมแรงไดด้ว้ยตนเอง  ควบคุมตนเองได ้ 
ซึ� งพิจารณาจากการที�ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมใหเ้ห็นในกระบวนการ 4  ดา้น คือ 
 1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  หมายถึง  พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นวา่ 
ประพฤติตนเป็นที�น่าเชื�อถือ น่าเคารพ ยกย่อง เลื�อมใส ศรัทธา แก่ผูร่้วมงานและบุคคลทั�วไป  
สามารถทาํให้ผูร่้วมงานเกิดความรู้สึกรักโรงเรียนและพร้อมอุทิศตนเพื�อโรงเรียน  มีความสามารถ
ในการประเมินสถานการณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งไวต่อความตอ้งการ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  
อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน โดยไม่หวงัสิ� งตอบแทน  และสามารถระบุจุดประสงค์หลัก           
ในการทาํงานของผูร่้วมงานไดอ้ยา่งชดัเจน  
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ  หมายถึง  พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นในการ
บริหารงานโรงเรียน  แสดงให้ผูร่้วมงานเห็นถึงความตั"งใจอย่างมุ่งมั�นที�จะ ทาํงานให้สําเร็จตามที�
กาํหนดไว ้  สร้างค่านิยมในโรงเรียนว่าผูร่้วมงานตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  กระตุน้ให้กาํลงัใจเพื�อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานเป็นทีม              
มีวิสัยทศัน์ที�กวา้งไกลและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัได ้ ให้ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน    
กบับุคลากรอยา่งสมํ�าเสมอ 
 3. การกระตุน้ทางปัญญา  หมายถึง พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นในการ
บริหารงานโรงเรียนที�กระตุ้นผู ้ร่วมงานให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา        
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ ที�ทนัสมยั ในการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงานได ้  ให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วม       
ในการตดัสินใจ เพื�อหาแนวทางวิธีการแกปั้ญหาที�เกิดขึ"นในโรงเรียน  ส่งเสริมให้ผูร่้วมงานทาํวิจยั
ในชั"นเรียนเพื�อแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอน  สนับสนุนให้ผูร่้วมงานมีการพฒันาตนเอง
โดยการอบรมศึกษาต่อในระดบัสูงและใหมี้การใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
 4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  หมายถึง  พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงให้เห็น
ในการบริหารงานโรงเรียนที�ปฏิบัติต่อผู ้ร่วมงานโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล          
อยา่งเท่าเทียมกนั  มีวธีิจูงใจและสนองความตอ้งการของผูร่้วมงานที�แตกต่างกนัตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล  ใหโ้อกาสผูร่้วมงานพฒันาตนเองโดยการฝึกอบรมอยา่งสมํ�าเสมอ  ทาํหนา้ที�นิเทศ
และพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานอยูเ่สมอ  มอบหมายงานให้ผูร่้วมงานเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  หมายถึง ระดับความรู้สึกที�ดีต่อการงานของ       
ครูผูส้อนโดยมีความรู้สึกชอบ  มีความสุขกบัการทาํงาน  มีอคติที�ดีต่องานซึ� งเกิดจากการนาํปัจจยั
ต่าง ๆ  ตามแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg)  ทั"ง 14 ดา้น ไดแ้ก่ 
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 1. ความสําเร็จในการทาํงาน  หมายถึง  การที�ครูผูส้อนสามารถปฏิบติังานมอบหมาย     

ไดส้ําเร็จตามนโยบายและวตัถุประสงค์ของโรงเรียน  สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ"นในการ

ปฏิบติังานไดส้าํเร็จ  พึงพอใจในความสาํเร็จของผลการปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน

ท่านไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากผูบ้ริหารโรงเรียนและเพื�อนร่วมงาน  มีความมั�นใจวา่จะไดรั้บ

ความยติุธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื�อนขั"นเงินเดือนจากผูบ้ริหารโรงเรียน 

 2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  หมายถึง  เพื�อนร่วมงานยอมรับในความรู้ ความสามารถ

ในการปฏิบติังานของท่าน  ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริหารโรงเรียนใหท้าํงานที�สาํคญั และให้ช่วย

แกไ้ขปัญหาในโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือตดัสินใจในการปฏิบติังาน         

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือตดัสินใจในการปฏิบติังานและท่านภูมิใจที�ไดป้ฏิบติังาน

ในโรงเรียนแห่งนี"  

 3. ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั  หมายถึง  ลกัษณะงานในหนา้ที�ของท่านมีขอบเขตภาระงาน

กาํหนดไวช้ดัเจน  มีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถที�เรียนมาอยา่งเต็มที�ในการปฏิบติังาน  มีหนา้ที�

และความรับผิดชอบที�มีความสําคญัต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน  ได้ใช้ความคิดริเริ� ม    

สร้างสรรค์และโอกาสในการปฏิบติังานอย่างเต็มที�   และได้ทาํงานที�เหมาะสมกับบุคลิกและ      

ความถนดัของตนเอง 

 4. ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานที�ได้รับ

มอบหมายอยู่เสมอ มีความพึงพอใจที�ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�เหมาะสมกับอาชีพครู      

ปฏิบัติงานตามอาํนาจหน้าที�อย่างเต็มความสามารถ  มีความตั"งใจในการปฏิบติังานในหน้าที�         

รับผดิชอบใหส้าํเร็จตามกาํหนดเวลาและรู้สึกพึงพอใจที�ไดรั้บผดิชอบงานที�ทาํอยู ่

 5. ความก้าวหน้าในงาน  หมายถึง  ได้รับการเลื�อนขั" นเ งินเดือนสอดคล้องกับ             

ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน  พึงพอใจในระบบพิจารณาการเสนอผลงานวิชาการ                  

เพื�อขอเลื�อนระดบัหรือตาํแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ"น  ผูบ้ริหารโรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากร      

ในโรงเรียนไดศึ้กษาต่อเพื�อเพิ�มคุณวฒิุและความรู้  ผูบ้ริหารโรงเรียนให้บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม

ศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบติังานและไดรั้บโอกาส

จากผูบ้ริหารใหท้่านไดแ้สดงความรู้ความสามารถจนเป็นที�รู้จกั และการยอมรับจากหน่วยงานอื�น 

 6. เงินเดือน  หมายถึง  เงินเดือนที�ท่านไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของท่าน  

มีความพึงพอใจในเงินเดือนที�ไดรั้บเพิ�มขึ"นในแต่ละปี  วิธีการเลื�อนเงินเดือนของผูบ้ริหารโรงเรียน

เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นระบบ  และเงินเดือนที�ท่านได้รับเหมาะสมกบัปริมาณงาน         

ที�รับผดิชอบในปัจจุบนั 
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 7. โอกาสที�จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  หมายถึง  ตาํแหน่งงานที�ท่านปฏิบติังาน   

อยู่สามารถเลื�อนสู่ตําแหน่งที�สูงขึ" นได้  มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เพื�อเพิ�ม         

ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน  มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบติัวิชาชีพครู และงาน        

ที�ท่านทาํอยูเ่ป็นงานที�มีปริมาณและความรับผดิชอบสูงกวา่ปีที�ผา่นมา 

 8. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาเพื�อนร่วมงาน  หมายถึง  สามารถปฏิบติังานร่วมกบั     

ผูบ้ริหารโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากเพื�อนร่วมงานเป็นอยา่งดี  

พอใจเมื�อมีโอกาสไดใ้กลชิ้ดและทาํงานร่วมกนักบัเพื�อนร่วมงาน  พอใจเมื�อมีโอกาสช่วยเหลือ  

เพื�อนร่วมงาน และรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นกบัเพื�อนร่วมงานเพื�อนาํไปปฏิบติั     

ในการทาํงาน 

 9. สถานะทางอาชีพ  หมายถึง  มีความภาคภูมิใจที�มีอาชีพเป็นครู  วิชาชีพครูเป็นวิชาที�มี

เกียรติและศกัดิR ศรีเทียบเท่าวิชาชีพชั"นสูงอื�น  เป็นวิชาที�สังคมให้เกียรติและให้การยกยอ่งและมีโอกาส

เทียบเท่ากบัวชิาชีพอื�น 

 10. นโยบายและการบริหารงาน  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและ

สามารถนําไปสู่การปฏิบติังานได้  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการกระจายอาํนาจบงัคบับญัชาและ          

มอบหมายงานตามสายงานอย่างเหมาะสม  เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนรวมในการกาํหนดนโยบาย  

โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามผลการดาํเนินงานและนโยบายโรงเรียนส่งเสริมให้มีการทาํงาน

เป็นทีม 

 11. สภาพการทาํงาน  หมายถึง  มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของสถานที�ทาํงาน 

เช่น อุณหภูมิ  แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ มีความเหมาะสม  มีความพอใจกบัประสิทธิภาพของ

เครื� องมือ อุปกรณ์สื� อการเรียนการสอนต่าง ๆ  มีความพอใจในสถานที�ทาํงานของโรงเรียน         

ห้องเรียน โต๊ะทาํงานสะดวกสบายและมีความเหมาะสมในการทาํงาน  มีอิสระในการใชว้ิจารณญาณ

ของตนเอง เพื�อตดัสินงานในส่วนที�รับผิดชอบและมีโอกาสปรับปรุงวิธีการทาํงาน ซึ� งจะทาํให้

เกิดผลดีต่อการปฏิบติังาน 

 12. ความเป็นอยูส่่วนตวั  หมายถึง  สามารถใชว้นัหยุดหรือเวลาเลิกงานจากการปฏิบติังาน

เพื�อภารกิจส่วนตวัไดอ้ย่างเต็มที�  เพื�อนร่วมงานหรือผูใ้กลชิ้ดของท่านสนบัสนุนและให้กาํลงัใจ    

ในการปฏิบติังานของท่าน  มีความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยูส่่วนตวัในปัจจุบนัและการปฏิบติังาน

ในหนา้ที�ของท่านในปัจจุบนัทาํใหท้่านตอ้งปรับตวัต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

 13. ความมั�นคงในงาน  หมายถึง  มั�นใจในตาํแหน่งหนา้ที�การงานที�ทาํอยูว่า่มีความมั�นคง  

โรงเรียนของท่านมีความปลอดภยัระหวา่งที�ปฏิบติังาน  มีความมั�นใจวา่จะไม่ถูกลงโทษทางวินยั  
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ในโรงเรียนโดยไม่มีเหตุอนัควรและผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในกระบวนการบริหารทาํให้

โรงเรียนมีชื�อเสียงเป็นที�เชื�อถือของผูป้กครองและคนในทอ้งถิ�น 

 14. วธีิการปกครองบงัคบับญัชา  หมายถึง  ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความสนใจในการทาํงาน

ของครูทุกคนและเขา้ใจในปัญหาของงานที�ทาํอยู ่  ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านเปิดโอกาสให้แสดง

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านมีการวางแผนงานล่วงหน้า ทาํให ้       

การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการมอบหมายหนา้ที�ในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน

และเหมาะสมและท่านมีความพึงพอใจในความสามารถเชิงบงัคบับญัชา และการควบคุมการทาํงาน

ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียน  หมายถึง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื"นที�การศึกษา

จนัทบุรี เขต 1   

 ครู  หมายถึง  ผูที้�ปฏิบติัหน้าที�การสอนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื"นที�การศึกษา

จนัทบุรี เขต 1  ในปีการศึกษา 2553 

 โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาขั"นพื"นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื"นที�การศึกษาจนัทบุรี 

เขต 1 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจยัครั" งนี"   ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามแนวคิด แบส (Bass. 1999 : 11)  กบัความพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน  
ในโรงเรียนตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzbery. 1991 : 113 - 115 ; อา้งถึงใน สมยศ  นาวีการ.  
2543 : 310) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมติฐานการวจัิย 

 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครู   

 

ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของ  

ผู้บริหารโรงเรียน    

1.  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
2.  การสร้างแรงบนัดาลใจ 
3.  การกระตุน้ทางปัญญา 
4.  การคาํนึงถึงความเป็น    

ปัจเจกบุคคล 
 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

1.  ความสาํเร็จในการทาํงาน 
2.  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3.  ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั 
4.  ความรับผดิชอบ 
5.  ความกา้วหนา้ในงาน 
6.  เงินเดือน 
7.  โอกาสที�จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
8.  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาเพื�อนร่วมงาน  
9.  สถานะทางอาชีพ 
10.  นโยบายและการบริหาร 
11.  สภาพการทาํงาน 
12.  ความเป็นอยูส่่วนตวั 
13.  ความมั�นคงภายใน 
14.  วธีิการปกครองบงัคบับญัชา 
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 




