
บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ          
ในการปฏิบติังานของครู สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ซึ+ งสรุป
ผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการวจิยั ดงันี)  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื+อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น  
ของครู   
 2. เพื+อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู   
 3. เพื+อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน     
กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู   
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากรที+ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  ครูจาก 99  โรงเรียน  จาํนวน  1,565  คน 
 2. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่งที+ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ครู จาํนวน 310 คน ที+คดัเลือกมาดว้ยดว้ยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั)น (Stratified Random Sampling)  โดยใช้โรงเรียนเป็นชั)นของการสุ่มการกาํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan.  1970 : 607 - 610 ; อา้งถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2543 : 303) ตามสัดส่วนของแต่ละ
โรงเรียน 
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 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื+องมือที+ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั) งนี)   ไดแ้ก่  แบบสอบถามครูที+ปฏิบติัหน้าที+  
การสอนโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที+  1  แบบสอบถามเกี+ยวกับภาวะผูน้ําการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน  
จาํนวน 20  ขอ้ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั ของลิเคอร์ท  
(Likert’s Scale)  โดยกาํหนดความหมายดงันี)   (พวงรัตน์  ทวรัีตน์.  2543 : 107 - 108) 
 ตอนที+  2  แบบสอบถามเกี+ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  จาํนวน 66  ขอ้  
มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale)       
โดยกาํหนดความหมาย ดงันี)   (พวงรัตน์  ทวรัีตน์.  2543 : 107 - 108) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยัไดด้าํเนินการเป็นขั)นตอน  ดงันี)  
 1. ผู ้วิจ ัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไปถึง                
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน สังกดัสํานกังานาเขตพื)นที+การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  เพื+อขอความอนุเคราะห์

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผู ้วิจ ัยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที+ เ ป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ ํานวน 310 ฉบับ           

พร้อมหนงัสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัผูอ้าํนวยการโรงเรียนในสังกดัสํานกังาน

เขตพื)นที+การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยกาํหนดวนั - รับคืนดว้ย  ระบบการรับ - ส่งหนงัสือราชการ

ผา่นสาํนกังานเขตพื)นที+การศึกษาจนัทบุรี เขต 1   

 3. ผูว้ิจยัได้รับแบบสอบถามถึงครูผูส้อนจาํนวน 310 ฉบบั ได้กลับมาคืนมา 310 ชุด      

คิดเป็นร้อยละ 100 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลและการคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ  มีขั)นตอนดงันี)  
 1. วิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น   

ของครู  โดยการหาค่าเฉลี+ย ( X ) และค่าความเบี+ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย      

ของคะแนน 
 2. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  โดยการหาค่าเฉลี+ย ( X ) และ

ค่าความเบี+ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคะแนน 
 3. หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี+ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนกับ       

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  สังกดัสํานักงานเขตพื)นที+จนัทบุรี เขต 1  โดยวิธีการหา     
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ค่าสัมประสิทธิc สัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  Product - moment Correlation Coefficient)  โดยมี

เกณฑใ์นการแปลความหมาย 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเรื+ องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลง  
ของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี)  
 1. ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
เรียงลาํดบัจากมาก 
 3. ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครู  มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .01  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  มีประเด็นสาํคญัที+สมควรนาํมาอภิปราย ดงันี)  
 1. ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู  ในภาพรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  ทั)งนี) คงเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ห้ความสําคญักบัภาวะผูน้าํ  
การเปลี+ยนแปลง  ประกอบดว้ย  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุน้
ทางปัญญา  และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  เป็นปัจจยัที+ผูบ้ริหารนาํไปปฏิบติักบัองค์กร     
ซึ+ งมีความสําคญัในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน  บุคลากร  และโรงเรียน  เพื+อให้เกิดคุณภาพ
และมีการเปลี+ยนแปลงไปในทางที+ดีขึ)น  ซึ+ งพูลสุข  ธรรมสุนทร  (2556 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื+ อง
ความสัมพนัธ์ระหว่างแบบภาระผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน    
ของครูผูส้อน เครือข่ายตากสิน สังกดัสาํนกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมระยอง เขต 2  ผลการวิจยั  
พบว่า 1) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่ายตากสิน สังกดัสํานักงานเขตพื)นที+การศึกษา
ประถมระยอง เขต 2  โดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน   
ของครูผูส้อน เครือข่ายตากสิน สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมระยอง เขต 2  โดยรวม 
และรายด้านอยู่ในระดบัมาก  และ 3) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม และรายด้านมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน เครือข่ายตาก
สิน สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมระยอง เขต 2  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั .05        
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ซึ+ งสอดคลอ้งกบัสุริศกัดิc   แสงจนัทร์  (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื+อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
การเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารกบักบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสมบูรณ์  จงัหวดัภาคใต้
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผลการวิจยัพบวา่  1) ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลง
ของผู ้บ ริหารกับกับประสิทธิผลของโรงเ รียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์   จังหวัดภาคใต้ของ            
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  2) ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลง
ของผูบ้ริหารโดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ของครูแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .05  3) ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ของครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั .05 และ 
4) ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารกบักบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสมบูรณ์  
จงัหวดัภาคใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .05  ซึ+ งสอดคลอ้งกบัจิตรา  ทรัพยโ์ฉม (2556 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี+ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนกับกับประสิทธิผล           
การบริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2  ผลการวิจยัพบว่า          
1)  ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถม
สกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก  2) ภาวะผูน้ํา          
การเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื)นที+การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที+ระดับ .01            
3) ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที+มี
ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมสกลนคร 
เขต 2 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั .01  4) ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที+ที+อยู่ในโรงเรียนที+มีลกัษณะการเปิดสอน  
แตกต่างกนัในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 ไม่แตกต่างกนั  
5) ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน     
ที+อยู่ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื)นที+การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2  อยู่ในระดับมาก       
ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน         
ที+อยู่ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2  แตกต่างอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที+ระดบั .05  6) ประสิทธิผลการบริหารงานผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูผู ้สอนที+ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกันในอยู่ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื)นที+         
การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั .05  7) ประสิทธิผล
การบริหารงานผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที+อยู่ในโรงเรียน         
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ที+มีลกัษณะการเปิดสอนแตกต่างกนัในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมสกลนคร 
เขต 2 ไม่แตกต่างกัน  8) ภาวะผู ้นําการเปลี+ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล           
การบริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษา
ประถมสกลนคร เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวก และ 9) แนวทางการส่งเสริมภาวะผู ้นํา                
การเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกดัสํานกังาน
เขตพื)นที+การศึกษาประถมสกลนคร เขต 2 คือ ผูบ้ริหารมีแนวนโยบายและแผนดาํเนินการใหม่     
ควรมีการตั)งเป้าหมายร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื+อการแลกเปลี+ยนสิ+งต่าง ๆ  โรงเรียนควรจะทาํ
สาระหลกัสูตรสถานศึกษาตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั)นพื)นฐานส่วนที+
เกี+ยวขอ้งสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอน ความตอ้งการของชุมชนและสังคมภูมิปัญญา 
เสริมสร้างประสิทธิภาพการทาํงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั)งก่อนและระหวา่งปฏิบติั 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ             
ครูผูส้อน โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ทั)งนี)คงเป็นเพราะความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนในโรงเรียนมีความสําคญักบัครูผูส้อน  และยงัส่งผลให้ครูผูส้อนมีกาํลงัใจในการ
ปฏิบติัหน้าที+การสอนและส่งผลยงัผูเ้รียนตามไปดว้ย  ซึ+ งบุญมี  เวียงนนท์ (2556 : บทคดัย่อ)        
ได้ศึกษาเรื+ อง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั)นพื)นฐานขนาดเล็ก 
สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 พบวา่ 1) ครูผูส้อนในสถานศึกษา  
ขั)นพื)นฐานขนาดเล็ก สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 มีระดบั      
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้นลกัษณะของงานที+ปฏิบติั ด้านสภาพการทาํงาน ด้าน
ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมาก  2) เมื+อศึกษาเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานแต่ละดา้น จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นลกัษณะ
ของงานที+ปฏิบติั ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงานไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการไดรั้บ         
การยอมรับนบัถือ โดยครูผูส้อนที+มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีลงมามีระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ ครูผูส้อนที+มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  และเมื+อศึกษาเปรียบเทียบระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า           
ดา้นความกา้วหนา้ในงานไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นลกัษณะของงานที+ปฏิบติั ดา้นสภาพการทาํงาน 
ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ โดยครูผูส้อนที+มีประสบการณ์ในการทาํงาน ตํ+ากว่า 10 ปี              
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนที+มีประสบการณ์ในการทาํงาน 10 - 20 ปี และ  
สูงกว่า 20 ปีขึ)นไป  ซึ+ งสอดคลอ้งกบันรินทร์สุดา  พนัธฤทธิc  (2557 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเรื+อง   
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับความผูกพนัต่อ      
องค์การของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดัสระแกว้ สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษา
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มธัยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจยัพบว่า  1) ภาวะผูน้ําการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา         
กบัความผูกพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดัสระแกว้ สังกดัสํานกังาน
เขตพื)นที+การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 และการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหาร
และความผูกพนัต่อองค์การของครูจาํแนกตามประสบการณ์การบริหาร และขนาดโรงเรียน            
อยู่ในระดบัมากและแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  และ 2) ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลง  
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผูกพนัต่อองค์การของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดั
สระแกว้ สังกดัสาํนกังานเขตพื)นที+การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและทุกดา้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .01 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครู  พบว่า โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง  อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที+ระดบั .01  ทั)งนี)ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครู  หากภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนอยู่ในระดบัที+มาก
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูจะอยูใ่นระดบัมากดว้ย  ทั)งนี) เพราะภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลง
ของผูบ้ริหารโรงเรียนจะช่วยใหเ้กิดการเปลี+ยนแปลงของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปลี+ยนแปลง
ของสังคม  จะทําให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ และช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ             
ซึ+ งสอดคลอ้งกบัธนัตกร  ไชยมงคล (2556 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเรื+อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
การเปลี+ยนแปลงกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกดัสํานกังาน
เขตพื)นที+การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ผลการวิจยัพบว่า  1) ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของ   
ผูบ้ริหาร กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกดัสํานกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื+อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงลาํดับตามค่าเฉลี+ยจากมากไปน้อย       
ได้ดังนี)  คือ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล ความมีบารมี และ          
การสร้างแรงบนัดาลใจ  2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1    
สังกดัสาํนกังานเขตพื)นที+การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื+อพิจารณา
ในแต่ละด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี+ยจากมากไปน้อยได้ดังนี)  คือ ความก้าวหน้าในงาน          
ความรับผิดชอบ  ความสําเร็จในงาน การยอมรับนับถือ และลกัษณะงานที+ปฏิบติั และภาวะผูน้าํ 
การเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหาร กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสํานักงานเขตพื)นที+การศึกษา   
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู     
กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสํานักงานเขตพื)นที+การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3                 
ซึ+ งสอดคลอ้งกบัอชัยา  คิสาลงั และคณะ (2554 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเรื+อง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน 



 

 

79

สังกดัเทศบาลเมืองนครพนม พบวา่  1) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงโดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับมาก  2) ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก       
3) ความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหารกบัครูต่อภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารโดยรวมแตกต่างกนั 
อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และ 4) เมื+อพิจารณาตามประสบการณ์ การปฏิบติังาน
ปรากฏว่าภาวะผูน้ําโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ และความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครู โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที+ระดบั .05  5) ภาวะผูน้าํ       
การเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการ ปฏิบติังานของครูโดยรวมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที+ระดบั .01  และ 6) การวิจยัครั) งนี)            
ไดน้าํเสนอแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํการเปลี+ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัเทศบาลเมืองนครพนม 
4 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล ดา้นการสร้าง   
และการถ่ายทอดวสิัยทศัน์ และดา้นการคาดหวงัต่อผลงานสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจ     

ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื)นที+การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1                      

มีขอ้เสนอแนะดงันี)  

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา  ควรให้ความสําคญัเกี+ยวกบัภาวะผูน้าํ   

ให้มากขึ)น เพื+อนาํไปปฏิบติัในหน้าที+ของตวัเองส่งผลครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าที+    

และทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียน 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา  ควรให้ความสําคญัเกี+ยวกบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของครูใหม้ากขึ)น  ถา้ครูผูส้อนมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาก  สิ+งที+ตามมา

ก็คือ จะตั)งใจปฏิบติัหนา้ที+ในการสอนแลว้ก็ส่งผลไปยงัตวัผูเ้รียนมีคุณภาพ 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั-งต่อไป 

 1. ควรศึกษาถึงปัจจยัที+ส่งผลต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื+อนําไปปรับปรุง     

การบริหารการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 

 2. ควรศึกษาถึงปัจจยัที+ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูเพื+อนาํผลไป

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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 3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํกบัพฤติกรรมการสอนของครู เพื+อนาํผลไป
ปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานในสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 




