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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The application of the theory of structural cognitive development 
cognitive abilities that promote creative thinking techniques, creative 

problem solving and brainstorming associated 
 

พรทิพย์  เทียบกลาง 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจั ยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษา  1)  ระดับภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา  2)  ระดับความพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ3)  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติข้าราชการครู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้  ได้ แก่  ข้ าราชการครู  วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 201 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (1970 p.608)  และได้มา
โดยการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ง
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน   
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา รองลงมาคือด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์   
           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  โดยภาพรวมและรายด้าน  
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความส าเร็จของงาน  รองลงมาคือลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การได้รับการยอมรับ                   
             และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยภาพรวม
และรายด้าน  พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุด  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  มีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง    
คู่ที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  มีทิศทาง
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง  เท่ากัน คู่ที่มีความสัมพันธ์คู่ที่ 3 คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   
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มีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับ 0.01  ทุกค่า  และเป็นไปตาม
สมมตฐิาน  
 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมจึงอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก พฤติกรรม
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครูตระหนักถึงปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  ท าให้ครูมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆมาใช้แก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปที่ดีกว่าเดิม  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบการมองปัญหา การเผชิญสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยแนวคิดแบบ
ใหม่ ๆ  มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  กระตุ้นให้ ครูแสดง
ความคิดและเหตุผลที่แตกต่างจากความคิดเดิม 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์ระหว่าง  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

 
Abstract 

The objectives of this research is study 1) the transformation of leadership level of school 
administrators 2) the satisfaction level in operation of teacher Northern Region College of 
Agriculture and Technology, and 3) the correlation between the transformation of leadership level 
of school administrators and the satisfaction level in operation of teacher Northeastern Region 
College of Agriculture and Technology. 

 Sample research group is 201 teachers from Norteastern Region College of Agriculture and 
Technology using Krejcie & Morgan table (1970 p.608) and Simple random sampling with 
Proportional Allocation. The research tool is questionnaire with 5 rating scales which contain Item 
Objective Congruence (IOC) Index between 0.67-1.00 and content validity score of 0.94. The 
statistics used for data analysis are percentage, average, and standard deviation (SD). The data is 
analyzed by SPSS. Program 

The results revealed that 
Data analysis Results of transformational leadership of school administrators as  

a whole and on each side,  Has performed at the highest level The lntellectual Stimulation had the 
most average  Next on down Inspirational Motivation  lndividualized Consideration was the high 
levels  average  and  Lowest average Charisma or ldealized lnfluence. 

Data analysis Results of Satisfaction in the performance of teachers as a whole and on 
each side Has performed at the highest level Success of work Next on down, job description  
Progress in position and  Lowest average Accepted. 

Correlation Analysis between transformational leadership of school administrators and  
Satisfaction in the performance of teachers teachers from Norteastern Region College of Agriculture 
and Technology  as a whole and on each side (Y) by Pearson’s correlation 

It was found that Highest relationship transformational leadership of school administrators 
and  Satisfaction in the performance of teachers Inspirational Motivation ( x2)  positive and linear 
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correlation (r=.50) Next on down, lntellectual Stimulation (x3) and lndividualized Consideration (x4) 
positive and linear correlation ( r=.46)  and ldealized lnfluence (x1)  positive and linear correlation 
(r=.41)  statistical significance at the .01 level And according to the hypothesis. 
Keyword : transformational leadership of administrators, satisfaction in the practice,   
              Northeastern College of Agriculture and Technology 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ทั้งในหลักการ ความมุ่งหมาย แนวนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้
การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์  เหมาะสมแก่
กาลเวลาและบริบทของสังคมไทย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่หน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถผลิตคนออกสู่สังคม 
สามารถน าความรู้ที่ตนเองได้รับไปช่วยเหลือในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ  
ดังนั้น ความส าเร็จหรือความล้มเหลว ของประเทศ  จึงขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเป็นส าคัญ ประสิทธิผลเป็นตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะอยู่รอดและมั่นคงได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ประสิทธิผล
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดและวัดความส าเร็จกับวัตถุประสงค์ 
(ภารดี อนันต์นาวี. 2553 : 203 - 204)  

ผู้บริหารถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้องค์กรนั้นด าเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเนื่องจาก
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่  เพราะฉะนั้นผู้บริหารมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการที่จะก่อให้เกิดแนวคิด
หรือสิ่งที่ตนเองต้องแร  ซึ่งในบางครั้งอาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นไปอย่างที่สังคมต้องการหรือไม่ก็ตาม หากผู้บริหาร
ยึดตนเองเป็นฐานในการตัดสินใจทุกเรื่องโดยขาดภาวะผู้น าถือว่าเป็นผู้น าที่ยังขาดความเข้าใจในการบริหารองค์กร 
โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะมีปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยัง
เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร  การบริหารสถานศึกษาเป็นลักษณะของการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมในอนาคต การ
ด าเนินการจึงมีความเกี่ยวพันกับหลายฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นครู  นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ผู้บริหารจึงควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยเสมอ  เพราะนอกจาก
จะท าให้การตัดสินใจแม่นย าแล้วยังมีประโยชน์ช่วยให้ครูมีขวัญก าลังใจและยอมรับในการตัดสินใจนั้น การให้โอกาสครู  
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายและเรื่องที่ส าคัญของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน (ธร สุนทรายุทธ. 2551 : 238)  

จากความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการท างาน ท าให้ผู้บริหารและ
บุคลากรต้องมีการปรับตัว เพื่อท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานข้าราชการ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าครูมีความพึงพอใจผู้บริหารในแต่ละด้านอยู่ในระดับ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารในอนาคต ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  อันจะส่งผลต่ อ
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ดีย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
สมมติฐานการวิจัย  

ภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึ งพอใจในการ  
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 
 1. ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 10 
แห่ง จ านวน 401 คน 

 2. กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ย  คื อ  ข้ าราชการครู  วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Krejcie และ Morgan และวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 201 คน ได้มาโดยการสุมอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  โดยจัดเรียง
เนื้อหา  ข้อค าถามตามแนวคิดและทฤษฎีของบาส  และ อโวลิโอ  (Bass and Avolio. 1994) ประกอบด้วย
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   
2. การสร้างแรงบันดาลใจ   
3. การกระตุ้นทางปัญญา   
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปาน
กลาง  น้อย  และน้อยที่สุด ตามแนวคิดทฤษฏีสองปัจจัย (Two-factors theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก และคณะ 
(Herzberg et al,1959) คือ 

1. ความส าเร็จในการท างาน  
2. การยอมรับนับถือ  
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  
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4. ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  
5. ความรับผิดชอบ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของข้าราชการครู 

โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคะแนน  

2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลความหมายของคะแนน 
 3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 
สรุปผลการวิจัย  
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติข้าราชการครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางท่ี  1 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยภาพรวม  (Y)  
โดยใช้ Pearson’s correlation 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าสหสัมพันธ์ (r) p-value แปลผล 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 0.41 0.00** ปานกลาง 

การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.50 0.00** ปานกลาง 

การกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.46 0.00** ปานกลาง 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.46 0.00** ปานกลาง 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม (X total)         0.57 0.00** ปานกลาง 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่  1  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา                 
โดยภาพรวม (x) กับความพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการครู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี                                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยภาพรวม (Y) มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง (r = 0.57) ส่วนราย
ด้าน  พบว่า ภาวะทุกด้านมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง  โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  (r=.50)  รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) และด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (X4) (r=.50)  เท่ากัน  ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุด (r=.41)   
ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับ  0.01 ทุกค่า และเป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตารางท่ี  2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านความส าเร็จของงาน  (Y1) 
โดยใช้ Pearson’s correlation 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าสหสัมพันธ์ (r) p-value แปลผล 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  (X1) 0.28 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.28 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.43 0.00** ปานกลาง 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.26 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม (X total)                          0.39 0.00** ค่อนข้างต่ า 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
             จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวม (X) กับความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านความส าเร็จของงาน (Y1) มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน  ในระดับค่อนข้างต่ า (X = 0.39)  
และพบว่า ความสัมพันธ์ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง (r=.43) 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r=0.28) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (r=0.28)  ส่วนด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (r=.26)  มีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ า  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับ 0.01   
ทุกค่า  และเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 3  ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการได้รับการยอมรับ  (Y2) 
โดยใช้ Pearson’s correlation 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าสหสัมพันธ์ (r) p-value แปลผล 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 0.26 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.48 0.00** ปานกลาง 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.42 0.00** ปานกลาง 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.32 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม (X total)                   0.46 0.00** ปานกลาง 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่  3  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวม (X) กับความพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการครู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านการได้รับการยอมรับ (Y2) มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง  
(X = 0.46) และพบว่า ความสัมพันธ์ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับปาน
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กลาง (r=.48) ความสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3)  มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง (r=.42) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า  
(r=.32)  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับ 0.01  ทุกค่า  และเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 4 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านความก้าวหน้าใน 
ต าแหน่ง (Y3) โดยใช้ Pearson’s correlation 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าสหสัมพันธ์ (r) p-value แปลผล 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 0.33 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.36 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.27 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.50 0.00** ปานกลาง 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม   (X total) 0.46 0.00** ปานกลาง 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่  4 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวม (X) กับความพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการครู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง (Y3) มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันในระดับปานกลาง   
(X = 0.46) และพบว่า ความสัมพันธ์ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)  มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน ใน
ระดับปานกลาง (r=.50)  คู่ที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) มีความสัมพันธ์ไปในทาง
เดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่ า(r=.36)  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1)  มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน  
ในระดับค่อนข้างต่ า  (r=.33)  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับ .01  ทุกค่า  และเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 5 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (Y4) 
โดยใช้ Pearson’s correlation 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าสหสัมพันธ์ (r) p-value แปลผล 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 0.18 0.01* ต่ า 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.26 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.29 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.27 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม (X total) 0.31 0.00** ค่อนข้างต่ า 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 

 452 

 จากตารางที่  5  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวม (X) กับความพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการครู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Y4) มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า  
(X = 0.31) และพบว่า ความสัมพันธ์สูงสุด ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3)  มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันในระดับ
ค่อนข้างต่ า (r=.29) คู่ที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (X4) มีความสัมพันธ์ 
ไปในทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า (r=.27)  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)  มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน 
ในระดับค่อนข้างต่ า (r=.26)  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับ  0.01 ทุกค่า  และเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 6  ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านความรับผิดชอบ (Y5)  
โดยใช้ Pearson’s correlation 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าสหสัมพันธ์ (r) p-value แปลผล 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 0.40 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.39 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.23 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.30 0.00** ค่อนข้างต่ า 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม (X total) 0.33 0.00** ค่อนข้างต่ า 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่  6  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวม (X) กับความพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานของข้าราชการครู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านความรับผิดชอบ (Y5) มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า (X = 0.33) 
และพบว่า ความสัมพันธ์สูงสุด ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1)  มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันในระดับ
ค่อนข้างต่ า (r=.40)  คู่ที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)  มีความสัมพันธ์ไปในทาง
เดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า(r=.39) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันใน
ระดับค่อนข้างต่ า  (r=30)  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับ 0.01  ทุกค่า  และเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีบางประเด็นที่ต้องอภิปรายผลเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ดังนี้ 
          1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ  อยู่
ในระดับมากที่สุด  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการกระตุ้นทางปัญญา รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ จ าแนกเป็นรายข้อ มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการเปิดใจกว้าง 
ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากครู  รองลงมาคือการแสดงภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ให้ครูรับทราบ  การประพฤติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยกย่อง เลื่อมใส ศรัทธา แก่ครู และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน   
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
จ าแนกเป็นรายข้อ มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการแสดงให้ครูเห็นถึงความ
ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้  รองลงมาคือการให้ก าลังใจครูในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ การให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานกับครูอย่างสม่ าเสมอ และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การกระตุ้นให้ก าลังใจ
เพื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีม 
 4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นทางปัญญา จ าแนก
เป็นรายข้อ ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการส่งเสริมให้ครูแสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงาน  รองลงมาคือการกระตุ้นครูให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา  การให้ครูมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การส่งเสริมให้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  
 5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกเป็นรายข้อ มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการอ านวย
ความสะดวก แนะน าให้ความช่วยเหลือสนับสนุน การท างานของครู  รองลงมาคือการปฏิบัติต่อครูโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  และ การมอบหมายงานให้ครู เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของแต่ละ
บุคคลการท าหน้าที่นิเทศและพัฒนา ความสามารถของครูอยู่เสมอ และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การให้โอกาสครูพัฒนา
ตนเอง โดยการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
 6.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  โดยภาพรวมและรายด้าน มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงโดยภาพรวม คือความส าเร็จของงาน  รองลงมาคือลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การได้รับการยอมรับ   
7.  ผลการวิเคราะห์ค่ าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยภาพรวม
และรายด้าน (Y) โดยใช้ Pearson’s correlation  พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)  มีทิศทาง
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r=.50)  คู่ที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)  มีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r=.46)  เท่ากัน  
คู่ที่มีความสัมพันธ์คู่ที่ 3  คือ  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1)  มีทิศทางความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลาง (r=.41)  ซึ่งมนีัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับ .01  ทุกค่า  และเป็นไปตามสมมติฐาน 
             ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)  มีทิศทาง
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r=.50) กล่าวคือ เมื่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีค่า
เพิ่มขึ้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัยของ  สุพรรษา ลอยสมุทร 
(2559) 
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ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  
1. ค ว รศึ ก ษ าถึ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ภ าว ะ ผู้ น า ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งผู้ บ ริ ห า ร ส ถ าน ศึ ก ษ า 

เพือ่น าไปปรับปรุงการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเพื่อน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ จะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม สามารถ จับต้องได้ และมีความน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น  ดังนั้นในการน า
กิจกรรม ไปใช้ อาจมีการเพิ่มหรือปรับอุปกรณ์บางชนิดให้น่าสนใจมากขึ้น  

2.  ในการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจส าหรับผู้เรียน จะต้องมีกระบวนการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
สนุกสนาน ความอยากรู้อยากเห็น อยากติดตาม ซึ่งในบางกิจกรรมอาจมีการปรับ  การด าเนินกิจกรรมที่มีเรื่องราว  
มีความสนุกสนาน มีสิ่งแปลกใหม่ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น มากยิ่งขึ้น  

3.  ผู้สอนหรือวิทยากรควรมีทักษะในการกระตุ้น หรือสร้างความสนใจให้ผู้เรียนอยากลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
และรู้สึก สนุกสนานเมื่อได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม และมีความสามารถในการสรุปกิจกรรมโดยเชื่อมโยงความรู้ เข้ามาให้
ผู้เรียนได้เข้าใจ  
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