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ชื่อวิทยานิพนธ    ความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผูวิจัย    นางวาสนา  ไทรงาม
ปริญญา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
ปการศึกษา    2546
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.กาญจนา  จันทรไทย
กรรมการที่ปรึกษา ดร.สมหมาย  สรอยนาคพงษ

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และความ

สัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีเสนทาง–เปาหมายของเฮาส

ซึ่งไดแบงแบบภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ  คือ  แบบสนับสนุน  แบบสั่งการ  แบบมุงความสําเร็จของ

งานและแบบใหมีสวนรวม  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 6 ดาน  ไดแก  ดานความสําเร็จ

ของงาน  ดานการไดรับการยอมรับ   ดานความกาวหนาในตําแหนง   ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ดานเงินเดือนหรือ   ผลประโยชนเกื้อกูล  และดานสภาพการทํางาน

กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนครู  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน

282 คน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  ซึ่งผูวิจัย

พัฒนาขึ้นโดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  และมาตราสวนเบี่ยงเบน  มคีาความเชื่อมั่น 0.856

และ 0.9546     การวิเคราะหขอมูล  โดยการหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ

คาสัมประสิทธิ์แบบ   เพียรสันระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ผลการวิจัยพบวา

1.  ครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง

2.  การรับรูของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทราเกี่ยวกับแบบภาวะ

ผูนําของผูบริหารทั้ง 4 แบบ  มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน  โดยมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.72  ถึง  3.96

3.  แบบภาวะผูนําทั้ง 4 แบบ  มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคาความสัมพนัธ 0.215  ถึง  0.508

คําสําคัญ : แบบภาวะผูนํา  ความพึงพอใจ  การศึกษาข้ันพื้นฐาน
Thesis title : RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS’ STYLES OF
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ABSTRACT

The major objective of the research project was to study the relationship

between    the job satisfaction levels and the school administrator’s styles of leadership at

basic education llevels in the Chachoengsao province.  House’s Path - Goal theory was

used as the basic concept framework of this study, which divided leadership into four

styles : supportive leadership, directive leadership achievement oriented leadership and

participation leadership.  Six parameters were used to measure job satisfaction :

achievement, recognition, progress  of work, the practice of job specification, salary and

benefits, and working condition.

The subjects were 282 teachers in basic education levels in Chachoengsao        

province. The measurement instrument was questionnaire on teachers’ job satisfaction

and the leadership styles of school administrators. The data was analyzed by statistical

preleage program for percentage, mean, standard deviation and Pearson Product of

moment correlation coefficient between leadership styles of school administrators and

teachers’ job satisfaction.  The reliability of the questionnaire was tested by Cronbach’s

Coefficient Alpha. The results     were 0.8561 at the significant level of and 0.9546 respectively.

The results of this study were as follows ;
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1.  The teachers enjoyed a moderate level of job satisfaction.

2.  The was no significant difference in the teachers’ perception of the school

administrators’ leadership styles.  The range was 3.72 - 3.96.

3.  There was a positive relationship between job satisfaction and leadership

styles at the significant level of 0.05.

Keywords  :  Leadership Styles, Satisfaction, Basic Education.


