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บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

5.1  สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดย

มีสมมติฐานของการวิจัยวา  แบบภาวะผูนําทั้ง 4 แบบ  คือ  ภาวะผูนําแบบสนับสนุน  แบบสั่งการ

แบบมุงความสําเร็จในงานแบบใหมีสวนรวม  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทั้ง 6 ดาน  คือ  ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน  ดานความสําเร็จของงาน  ดานการไดรับการยอมรับ  ดานความกาวหนาในตําแหนง

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดานเงินเดือน  หรือผลประโยชนเกื้อกูล  และดานสภาพการทํางาน

การศึกษาครั้งนี้ไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยทําการสํารวจความคิดเห็นของครูระดับ

การศึกษาข้ึนพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 335 โรงเรียน  จํานวนครู 4,908 คน  ใชกลุม

ตัวอยาง 356 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด  สอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  สอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  และสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียน

การเก็บรวบรวมขอมูล  แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 356 คน  เก็บกลับคืนได 305

ฉบับ  คัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณนํามาวิเคราะหขอมูลได 282 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 79.21

การวิเคราะหขอมูล  ทําโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณหาคารอยละ  คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Rxy) จากการวิเคราะหขอมูล

ทั้งหมดสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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5.1.1  สถานภาพของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา

ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนมากเปนหญิง  มีอายุระหวาง 41-50 ป  วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  คือ

ปริญญาตรี โดยมีประสบการณการทํางาน  สวนใหญ 21 ปข้ึนไป  และมีหนาที่รับผิดชอบหลายอยาง

5.1.2  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ในภาพรวมพบวา  ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงเรียงตามลําดับดานตางๆ ไดดังนี้  ดานการไดรับการยอมรับ (X =

3.78)  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X = 3.72)  ดานความสําเร็จของงาน (X = 3.68)  ดานสภาพการ

ทํางาน (X = 3.31)  ดานความกาวหนาในตําแหนง  (X = 3.24)  ดานเงินเดือนหรือผลประโยชน

เกื้อกูล (X = 2.72)  โดยเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง

5.1.3  แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในภาพรวม  พบวา  ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรารับรูตอแบบภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียน  โดยเฉลี่ยวาแตละแบบไมแตกตางกันมากนัก  มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.72-3.96  โดยที่

แบบภาวะผูนําแบบสนับสนุนมากที่สุด (X = 3.96)  รองลงมาคือ  แบบภาวะผูนําแบบสั่งการ (X =

3.85) แบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ (X = 3.85)  และแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (X =

3.72)

5.1.4  ความสัมพันธของแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม  พบวา

1)  ยอมรับสมมติฐานโดยที่แบบภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน  โดยที่แบบภาวะผูนําแบบสั่งการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติมีความสัมพันธกันสูงกวาคูอ่ืนๆ  และแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุนกับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูลมีความสัมพันธกันนอยกวาคูอ่ืนๆ ที่สัมพันธกัน

2)  ปฏิเสธสมมติฐาน 5 คู  ไดแก  แบบภาวะผูนําแบบสั่งการกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล  แบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน

กับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานดานความสําเร็จของงาน   แบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงาน   แบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับ  และแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล
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5.2  อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ไดจากเครื่องมือ

การวิจัยที่เปนแบบสอบถามมีประเด็นที่นาสนใจพอที่จะนํามาอภิปรายเพื่อตอบขอคําถามตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้

5.2.1  สถานภาพของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จากผลการ

วิจัยพบวา  ครู  สวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุเฉลี่ยยูระหวาง 41–50 ป  มีประสบการณการทํางาน

21 ป  ข้ึนไป  โดยมีหนาที่รับผิดชอบหลายอยางและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  ทั้งนี้

อาจเปนเพราะวาในปจจุบันนี้รัฐบาลมุงเนนถึงการพัฒนาบุคคลากรใหมีการศึกษาสูงขึ้นโดยเฉพาะ

ครูจะตองจบดานวิชาชีพครู  และคาความนิยมของเพศชายนาจะนิยมเลือกเรียนและทําอาชีพอื่น

มากกวา  รวมทั้งโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กและเล็กมากจึงทําให

ครูที่ประจําแตละโรงเรียนจึงตองมีหนาที่รับผิดชอบหลายอยาง  คือ  สอนหลายวิชาและยังตองทํา

หนาที่ดานอื่นๆ อีก เชน  งานดานการเงิน  ดานการพัสดุเปนตน

5.2.2  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

1)  จากผลการวิจัย  พบวา  ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 3 ดาน  คือ  ดานการไดรับการยอมรับ  ดานลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ  ดานความสําเร็จของงาน  ตามลําดับ  ผูวิจัยมีความเห็นดังนี้

การที่ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพึงพอใจ

ในดานการไดรับการยอมรับเปนลําดับที่หนึ่งและอยูในเกณฑมาก  ในภาพรวมแสดงใหเห็นวา  ถา

ครูไดรับความเคารพรักศรัทธาจากนักเรียน  รวมทั้งไดรับความเชื่อถือไววางใจใหปฏิบัติงานที่สําคัญ

นอกเหนือจากงานประจําจะทําใหครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งความตองการดังกลาว

สอดคลองกับทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย 5 ข้ัน  ของ Maslow ในขั้นที่ 4 ที่วา  “ความ

ตองการที่จะไดรับ การยกยอง (Esteem Needs)”  เปนความตองการใหผูอ่ืนนิยมนับถือ  ยกยอง

รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง  ความเปนอิสระและการมีเสรีภาพ  (Greenberg, and Baron.  2000 :

135)   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  พุฑฒิบัณฑิต  (2538 : 109) ; สุทัศน

ตุรงคเรือง (2540 : 99) ; รัตนา  พงษพานิช  (2536 : 134) ; วันชัย  ฉลวยเจริญวงศ  (2542 : 89) ;

ศรีรัช  เกตุเมือง  (2537 : 75)  ที่พบวา  การไดรับการยอมรับเปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานและการไดรับการยอมรับยังเปนหนึ่งในปจจัยกระตุนหรือแรงจูงใจตามทฤษฎีสอง
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ปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg)  (Owens,  1987 : 109)  กลาวคือ  ครูจะเกิดความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน  หากผูบริหารใชปจจัยนี้เปนตัวกระตุน

ตามธรรมชาติของมนุษย เมื่ออยู ณ ที่ใดก็มีความตองการไดรับการยอมรับ

จากคนรอบตัว  อยากใหคนอื่นเห็นวาตนเองมีความสําคัญ  ซึ่งจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจในชีวิต

มีความรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จในงาน  ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน  และองคการก็เปน

ปจจัยที่ชวยเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานเชนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชีพครูการไดรับ

การยอมรับจากผูบริหาร  และเพื่อนรวมงานยังไมเพียงพอ  หากแตจะตองไดรับการยอมรับจาก

นักเรียน  ผูปกครองอีกดวยจึงจะนํามาซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแทจริง  อันเปนผลใหครูมี

ความมั่นใจและพรอมที่จะทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่

2)  การที่ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนลําดับที่สองและอยูในเกณฑมาก  ในภาพรวม

แสดงใหเห็นวาครูจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก  ถาครูไดมีโอกาสในการใชความรู  ความ

สามารถและประสบการณอยางเต็มที่  มีอิสระในวิธีการปฏิบัติงาน  มีโอกาสในการใชความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและพึงพอใจกับข้ันตอนในการปฏิบัติงานในปจจุบัน  รวมทั้งลักษณะงานที่มีความทาทาย

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ  ภูติวณิชย  (2541 : 55) ; สุทัศน  ตุรงคเรือง  (2540 : 97) ;

จารุวรรณ  พุฑฒิบัณฑิต (2538 : 17)  ที่พบวา  ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่

สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติก็เปนปจจัยหนึ่งในปจจัยกระตุน

หรือแรงจูงใจตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg)  กลาวคือ  ครูจะเกิดความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานหากผูบริหารใชปจจัยนี้เปนตัวกระตุน

ตามธรรมชาติของมนุษยชอบความเปนอิสระ  มีความตองการไดรับโอกาส

ในการแสดงออก  ซึ่งความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความรู  ความสามารถ  ที่ไดเรียนรูมาอยางเต็มที่จะ

นํามาซึ่งความภาคภูมิใจและเต็มใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  ผูบริหารควรใหความสําคัญ

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติและเปนผูใหโอกาสกับครู  ซึ่งจะเปน

สิ่งชวยผลักดันใหครูปฏิบัติงานอยางเต็มที่ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อโรงเรียนและสังคม

(1)  การที่ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงานเปนลําดับที่สามและอยูในเกณฑมาก  ในภาพรวมแสดง

ใหเห็นวา  ถาครูมีความสําเร็จในการปฏิบัติงานทั้งงานในหนาที่  และงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษจน

บรรลุตามเปาหมายตามกําหนดเวลา  สามารถรูจักแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานจน

สําเร็จเปนที่พอใจ  ภาคภูมิใจแกตนเอง  ผูรวมงาน  และผูบริหารแลว  จะทําใหเกิดความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทัศน  ตุรงคเรือง  (2540 : 101)  ที่พบวาความสําเร็จ

ในการทํางานเปน ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและสอดคลองกับงานวิจัยของ

วันชัย  ฉลวยเจริญวงศ  (2542 : 95)  ที่พบวาครูศิลปะทุกคนตองการจะไดรับผลสําเร็จในการปฏิบัติ

งานและความสําเร็จของงานยังเปนหนึ่งในปจจัยกระตุนหรือแรงจูงใจตามทฤษฎีสองปจจัยของ

เฮอรซเบอรก (Herzberg)  ซึ่งความตองการดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ

ของมนุษย 5 ขั้น  ของ Maslow  ในข้ันที่ 5 ที่วา “ความตองการประสบความสําเร็จตามปรารถนา

(Self-Actualization Needs)“  เปนความตองการใหผูอ่ืนประจักษในความรู  ความสามารถของ

ตนเองตองการสมปรารถนาทุกอยาง (Greenberg, and Baron.  2000 : 135)  นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับโวลแมน (Wolman, 1973, อางถึงในรัตนา  พงษพานิช.  2536 : 16)  ที่กลาววาความ

พึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายความตองการ  หรือ

แรงจูงใจ  และยังสอดคลองกับทฤษฎีความตองการที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูของ McClelland

(Cherrington,  1995 : 139-141, อางถึงใน พรรณี  ประเสริฐวงษ.  2540 : 34-36)  คนมีความ

ตองการความสําเร็จโดยบุคคลที่มคีวามประสงคอยางแรงกลาที่จะรับผิดชอบในหนาที่การงาน หรือ

ชอบแกไขปญหามักจะเปนเปนผูชอบทํางานคนเดียว  หากจะมีผูรวมงานก็จะเลือกผูที่มีความ

สามารถมากกวาที่จะเลือกแคผูที่จะมาเปนเพื่อนรวมงาน

ตามธรรมชาติของมนุษยมีความตองการทํางานที่ทาทาย  ไมซ้ําซาก

นาเบื่อหนายเพราะการไดทํางานที่ทาทายตอความสามารถนั้น  เมื่อทํางานนั้นๆ ประสบความสําเร็จ

แลวจะนํามาซึ่งความภูมิใจในผลงานของตนเอง  และไดรับการยอมรับในความสามารถจากคนและ

สังคมรอบขาง  ดังนั้น  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับความพึงพอใจในการปฏบิัติงานดานความ

สําเร็จของงาน  โดยเปนผูใหโอกาสมอบหมายงานที่ทาทายตอความสามารถของครู  แตงานนั้นตอง

ไมยากจนเกินไปจนครูคิดวาทําไมไดเพราะงานที่ทํายากเกินไป  สําหรับความสามารถของครูนั้นจะ

กลับทําใหครูมีความรูสึกทอแทไมตองการทํางานนั้นเพราะคิดวาอยางไรก็ทําไมสําเร็จ

(2)  จากผลการวิจัยพบวาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 3 ดาน  คือ  ดานสภาพการทํางาน  ดานความ

กาวหนาในตําแหนง  ดานเงินเดือน  หรือผลประโยชนเกื้อกูลตามลําดับ  ผูวิจัยมีความเห็นดังนี้

ก.  การที่ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความ

พึงพอใจในดานสภาพการทํางานเปนลําดับที่ส่ี  และอยูในเกณฑปานกลาง  ในภาพรวมแสดงให

เห็นวา  ถาครูมีสภาพการทํางานที่ดี  คือ  มีความพรอมในดานวัสดุอุปกรณ  สื่อการสอน  และ

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งบรรยากาศที่ดีในการทํางาน  ไดรับความรวมมือ
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จากชุมชนและผูปกครองเปนไปดวยดีจะมีผลทําใหครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งความ

ตองการดังกลาวสอดคลองกับ สมิท (Smith, 1972, อางถึงใน รัตนา  พงษพานิช.  2536 : 16)  ที่

กลาวถึงความพึงพอใจในการทํางานวา "เปนผลรวมทางจิตวิทยา  สรีรวิทยา  และส่ิงแวดลอมซึ่งจะ

ทําใหผูทํางานในหนวยงานพูดไดอยางจริงใจวาเขาพอใจงานที่ทํา"  เปนตน  ตามทฤษฎีลําดับข้ัน

ความตองการของมนุษย 5 ขั้น ของ Maslow  ถือวาสภาพการทํางานเปนความตองการอันดบัแรก

ของมนุษย  คือ  ความตองการทางกายภาพ (Physiclogical Needs)  ที่ควรสนองความตองการ

ของบุคคล  ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg)  ถือวา  สภาพการทํางานเปนปจจัย

ค้ําจุนซึ่งปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานสอดคลองกับงานวิจัยของ วันชัย

ฉลวยเจริญวงค  (2542 : 88)  ที่พบวาครูศิลปะในโรงเรียนศิลปะเอกชนระดับอาชีวศึกษาสวนใหญ

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมของการทํางานในระดับปานกลาง

ผูวิจัยเห็นวา  ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ควรไดรับความเอาใจใสในดานสภาพแวดลอมของการทํางานมากขึ้นเพราะจากงานวิจัยพบวาครู

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความพึงพอใจในดานสภาพการทํางานอยูในเกณฑ

ปานกลางเทานั้น  ขณะนี้กําลังเปนยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มีเปาหมายใหนักเรียนคิดเปน

ทําเปน  ครูจึงตองใชสื่อ  วัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนเปนอยางมาก  ซึ่งในสภาพความ

เปนจริงแลวรัฐบาลมีงบประมาณอุดหนุนจํากัด  ทําใหครูตองจัดหาเพิ่มเติมกันเองจึงนํามาซึ่งความ

คับของใจ  และการคิดสรางสรรคชงักเมื่อมีงบประมาณจํากัด  และตองลงทุนเองเปนหนาที่ของ

ผูบริหารที่ควรจัดสรรงบประมาณอันจํากัดนั้นใหกับครูทุกๆ คนอยางยุติธรรมกัน  และควรหาวิธีที่จะ

ทําใหไดเงินอุดหนุนเพิ่มข้ึนจากชุมชนในทองถิ่น

ข.  การที่ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความ

พึงพอใจในดานความกาวหนาในตําแหนงเปนลําดับที่ 5  และอยูในระดับปานกลาง  เนื่องจากความ

กาวหนาในตําแหนงนั้นครูตองขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองโดยใชทุนของตนเอง  โอกาส

ในการไดรับการศึกษาตอโดยใชทุนของรัฐบาลมีนอยมาก  และโอกาสในการไดรับความกาวหนา

ทางสายงานการบริหารและโอกาสในการไดรับเลื่อนตําแหนงทางวิชาการก็มีกฏเกณฑคอนขางมาก

จะตองเปนครูที่เกงและมีความสามารถมากๆ จึงจะไดเลื่อนขั้นและมีโอกาสกาวหนา  ซึ่งแสดงให

เห็นวาความกาวหนาในตําแหนงนั้นขึ้นอยูกับตัวครูเองที่ตองขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม  ซึ่งการมี

การศึกษาสูงขึ้นทําใหตําแหนงหนาที่ การงานสูงขึ้นอันเปนโอกาสกาวหนาในตําแหนงประการหนึ่ง

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เฮอรซเบอรก (Herzberg)  (Owens,  1987 : 109)  ไดศึกษาพบวา

ความกาวหนาในตําแหนง  หมายถึง  การไดรับเลื่อนขั้นตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคคล  การมีโอกาส
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ไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม  หรือไดรับการฝกอบรมเปนปจจัยสําคัญทีทําใหเกิดความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน  และทฤษฎีการจูงใจ Alderfer’s ERG  (พรรณี  ประเสริฐวงษ.  2540 : 33)  ที่

ศึกษาพบวาความตองการของมนุษยประการหนึ่ง  คือ  ความตองการความเจริญกาวหนาสอดคลอง

กับงานวิจัยของ บุษรา  คุปตวินทุ  (2535 : 103)  และ วันชัย  ฉลวยเจริญวงศ (2542 : 89)  ที่พบวา

ครูมีความพึงพอใจในปจจัยดานโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  แตการศึกษา

ของ สุทัศน  ตุรงคเรือง  (2540 : 95)  พบวา  ขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานประถมศึกษา

อําเภอเขตการศึกษา 5  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับนอย

ผูวิจัยเห็นวา  ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ควรไดรับโอกาสจากผูบริหารในการสนับสนุนสงเสริมใหมีความรูเพิ่มเติม  โดยการจัดอบรมสัมมนา

แลกเปลี่ยนความรูระหวางโรงเรียน  โดยการเลือกโรงเรียนที่มีความเดนเฉพาะดานที่เรากําลัง

ตองการศึกษา  เชน เดนดานวิชาการ  เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนลักษณะการเรียนการสอนที่จะนําซึ่ง

การพัฒนาการสอนของครูในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับ

จากผูบริหารระดับสูงขึ้นไปและสังคมจนทําใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงตอไป

(3)  การที่ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความ

พึงพอใจในดานเงินเดือน  หรือผลประโยชนเกื้อกูลเปนอันดับที่หก  ซึ่งเปนลําดับสุดทายและอยูใน

เกณฑปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษรา  คุปตวินทุ  (2535 : 112)  ที่พบวาครูโรงเรียน

ประถมศึกษาทองที่กันดารมีความพึงพอใจในดานเงินเดือนเปนลําดับสุดทาย  และอยูในเกณฑ

ปานกลางเหมือนกัน

การที่ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือน  และผลประโยชนเกื้อกูลเปนลําดับสุดทาย  โดยมีระดับ

ความพึงพอใจในระดับปานกลางนั้นผูวิจัยคิดวาเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ ของครูในปจจุบัน

เมื่อเทียบกับอดีตแลวได รับความเอาใจใสมากขึ้น  โดยเฉพาะในดานการปฏิรูปการศึกษาไดมีการ

ปรับเปลี่ยนการจายเงินเดือน จากเดิมเปนลักษณะของแทงเงินเดือนจึงทําใหครูมีความหวัง  และ

ความพึงพอใจมากกวาในอดีตแตก็ยังมีความกังวลปนอยูบางในลักษณะของการทํางาน  เนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่คาครองชีพสูง  รายรับกับรายจายพอๆ กัน  ครูจึงคิดวาการปรับอัตรา

เงินเดือนและคาครองชีพของครูควรเพิ่มมากกวานี้  กูด (Good, 1973, อางถึงใน จารุวรรณ

พุฑฒิบัณฑิต.  2538 : 14)  กลาววา  ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของครูขอหนึ่ง  ก็คือ  สภาพ

ทางจิตใจของครูที่มีตองาน  อาจจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ เชน  ความเพียงพอของรายไดซึ่ง

สอดคลองกับความเห็นของ เสตราส และ เชยเลส  (Strauas and Sayles, 1980, อางถึงใน
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รัตนา  พงษพานิช.  2536 : 16)  ที่วา "ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึกพอใจในงานที่ทํา

เมื่องานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุ  และจิตใจ  และสามารถตอบสนองความ

ตองการขั้นพื้นฐานของบุคคลได"  และตามทฤษฏีสองปจจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg)  ได

กลาววา  เงินเดือนเปนปจจัยตัวหนึ่งในปจจัยค้ําจุนที่จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล

ที่มีอยูตลอดเวลา

3)  แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 จากผลการวิจัยโดยภาพรวมพบวา  ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  รับรูวาผูบริหารโรงเรียนของตนแสดงแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน (X = 3.96)  มากที่สุด

รองลงมาคือ  แบบภาวะผูนําแบบสั่งการ (X = 3.85)  แบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ (X = 3.85)

และแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (X = 3.72)  ตามลําดับ  เมื่อเปรียบเทียบตามคาเฉลี่ย (X)

พบวา  มีคาแตกตางกันไมมากนัก  แสดงวาครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรารับรู

วาผูบริหารโรงเรียนของตนแสดงแบบภาวะผูนําไมแตกตางกัน

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาที่ครูรับรูตอแบบภาวะผูนําของผูบริหารไมแตกตางกัน

มากนักเพราะผูบริหารตองแสดงแบบภาวะผูนําตามสถานการณที่บางครั้งผูบริหารตองทําตัวเสมือน

เปนพี่เลี้ยงคอยแนะนําและสนับสนุนในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน  แตบางครั้งตองใช

ความเฉียบขาดในการทํางานเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวในเวลาอันจํากัด  โดย

ที่ครูขาดความรู  ความเขาใจในงานนั้นๆ อยางชัดเจน  ซึ่งสอดคลองกับ เฮาส และ มิทเชลล (House

and Mitchell, 1974, อางถึงใน สุเทพ  พงษศรีวัฒน.  2544 : 290)  ที่กลาววา  ผูนําอาจใชแบบผูนํา

แบบใดแบบหนึ่ง  หรือหลายแแบบกับผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ ก็ได

4)  ความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

(1)  จากผลการวิจัยความสัมพันธแบบเพียรสันของแบบภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนทั้ง 4 แบบ  กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง 6 ดาน  พบวา  คาความสัมพันธ

คูที่สูงที่สุด  คือ  แบบภาวะผูนําแบบสั่งการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ  รองลงมาคือ  แบบภาวะผูนําแบบสนับสนุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการ

ทํางาน  และคูที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด  คือ  แบบภาวะผูนํา  แบบสนับสนุนกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล
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ผูวิจัยมีความเห็นวา  การที่ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติสูง (แตก็ไมสูงมากนักเพราะมีคาความสัมพันธ  เทากับ 0.508)  เมื่อผูบริหาร

แสดงแบบภาวะผูนําแบบสั่งการเปนเพราะวาในปจจุบันนี้เปนยุคของการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งครูยัง

ไมมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวิธีการ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติจึงตองการความกระจางชัดโดยการให

ผูบริหารเปนผูสั่งการวาควรทําอยางไรจึงจะเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ  ซ่ึงในบางครั้งตัวผูบริหาร

เองก็ยังอธิบายไดไมกระจางชัดเพราะเปนเรื่องใหม  และยังขาดความเขาใจอันดีจึงทําใหคาความ

สัมพันธอยูในระดับปานกลาง  คือ  0.508  แตคาความสัมพันธรองลงมา  คือ  แบบภาวะผูนําแบบ

สนับสนุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานสภาพการทํางานนั้นเปนเพราะวาครูตองใชวัสดุ

อุปกรณส่ือการสอนตางๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น  ครูจึงตองการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารซึ่งผูบริหาร

สวนใหญก็เขาใจในประเด็นนี้แตขาดแคลนงบประมาณจึงตอบสนองความตองการของครูอยางเต็มที่

ไดเทาที่ตนมีอํานาจเทานั้น  สวนคาความสัมพันธคูที่ต่ําสุด  คือ  แบบภาวะผูนําแบบสนับสนุนกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูลเปนไปตามสภาพความเปนจริง

เพราะผูบริหารไมมีอํานาจในการตัดสินใจในการใหเงินเดือนเพิ่มข้ึนหรือลดลงกับครูได

(2)  จากผลการวิจัยความสัมพันธแบบเพียรสัน  พบวา  แบบภาวะผูนํา

บางแบบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบางดานไมมีความสัมพันธกันดังนี้ คือ

ก.  แบบภาวะผูนําแบบสั่งการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ดานเงินเดือนและแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือน

ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่เปนอยางนี้เพราะวา  ในสภาพความเปนจริงแลว

เงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูลมีความเกี่ยวของกับตําแหนงและความพากเพียรของครูเอง  และ

ยังเกี่ยวของกับสถานภาพอื่นๆ ดวยแมวาผูบริหารจะเปนผูมีสวนใหความดีความชอบอยูบาง  แตก็

มีผลเพียงตอครูบางคนเทานั้นจงึทําใหไมมีความสัมพันธกับการแสดงออกของแบบภาวะผูนํา  หรือ

ถามีความสัมพันธกันก็จะมีความสัมพันธกันอยูในระดับตํ่า

ข.  แบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานดานความสําเร็จและแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ดานความสําเร็จของงานไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ  ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูมี

ความรูสึกตอผูบริหารในดานลบ  คือ  ครูคิดวาผูบริหารมีความเหน็แกตัวและมักจะนําผลงานของ

สวนรวมไปเปนของตนเพียงคนเดียว  ครูจึงไมมีความสนใจในการใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารเพียงแตมุงเนนการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบโดยตรงเทานั้น



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

95

ค.  แบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ดานการไดรับการยอมรับไมมีความสัมพันธกัน  อาจเปนเพราะทั้งผูบริหารและครูตางก็ไมรูถึงบทบาท

ของตนเองอยางชัดเจนวาควรปฏิบัติตนอยางไร  โดยตามความเปนจริงผูนําควรตองเปนผูเร่ิมตน

ในการปฏิบัติงานและจูงใจใหครูยอมปฏิบัติตาม  แตในขณะนี้อยูในชวงของการปรับเปลี่ยนระบบ

การทํางานดานการเรียนการสอนโดยรัฐมุงเนนใหการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนเชิงบูรณาการซึ่ง

ทั้งผูบริหารและครูยังขาดความเขาใจ  รวมทั้งไมมั่นใจในวธิีการทํางานวาควรจะเริ่มตนทําอะไรกอน

จึงทําใหแตละฝายไมเขาใจและไมมีความชัดเจนในบทบาทของตนเอง

5.3  ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบวา  ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความพึงพอใจ

ในระดับปานกลางนั้น  ชี้ใหเห็นวา  ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทราไดรับการตอบ

สนองที่สอดคลองกับความตองการของเขาอยูระดับตํ่าจึงเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารโรงเรียนจะ

ตองปรับปรุงหรือเสริมสรางปจจัยทั้ง 6 ดาน  ใหอยูในสภาพที่สามารถตอบสนองความตองการของ

ครูไดอยางเหมาะสม  เพื่อใหครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยควรดําเนินการดังนี้

5.3.1  ผูบริหารระดับสูง  คือ  ผูบริหารระดับกระทรวง  ระดับจังหวัด  และระดับอําเภอ        

ควรกําหนดนโยบาย  หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในเรื่องตางๆ ใหครูไดรับรู  และเขาใจ

อยางชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนครูใหมีความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการ  โดยเปดโอกาสให

ครูไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งควรเนนใหมี

การตดิตามผลการปฏิบัติงานตามแผนอยางใกลชิด

5.3.2  ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม  เชน  สภาพหองเรียน

สื่อการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณการสอน  ตลอดจนบรรยากาศแวดลอมทั่วๆ ไปภายในโรงเรียน

ซึ่งสิ่งเหลานี้เอ้ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  และคุณภาพของครู  และนักเรียนซึ่ง

ผูบริหารควรพิจารณา

5.3.3 ผูบริหารโรงเรียนควรทําความเขาใจกับครู  โดยการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเปนการ
พบปะสังสรรคระหวางผูบริหารกับครูบางเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสรางความ

เจริญกาวหนาและสรางความรัก  ความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน  เพื่อนําไปสูการรวมงานกันอยาง
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เต็มใจจริงใจซึ่งจะทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพเพราะทุกคนรวมมือรวมใจกัน

ทํางาน

5.3.4  ผูบริหารควรจัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลาการเพื่อสรางความสามัคคี  รักองคการ

และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  โดยการสงครูเขารับการฝกอบรมสัมมนาสนับสนุนใหศึกษา

ตอในระดับที่สูงขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

1.  ควรมีการวิจัยตอเนื่องเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนกับความพึงพอใจของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย

2.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครู  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  อยางตอเนื่องเนื่องจากยังอยูในชวงของการปฏิรูปการศึกษา

3.  ควรมีการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อไดมีการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไปแลวระยะหนึ่ง

4.  ควรศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับผลสําเร็จในการปฏิบัติงานใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.  ควรวิจัยและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจหรือพัฒนาแบบการวิจัยที่จะทําให

ไดมาซึ่งขอมูลความพึงพอใจที่แทจริง  ซึ่งจะนําไปสูการเสริมสรางความพึงพอใจในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูตอไป


