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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร  

2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่อความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติราชการ และ 3) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขต 

กรุงธนใต้ จำนวน 102 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษา

นอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขต

กลุ่มเขตกรุงธนใต้  จำนวน  86 คน  วิ ธีดำเนินการวิจัยมี  4 ข้ัน  ได้แก่  (1) ศึกษาปัญหาการวิจัย  

(2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ใน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน 

โดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขต

กรุงธนใต้) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับระดับ

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ

3) ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) เป็นความสัมพันธ์ทางบวก

ระดับสูงท่ีระดับนัยสำคัญ .01 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to study the opinions’level  of teachers 

and educational personnel performance under the Office of Non-Formal and Informal 

Education under the Office of Non-Formal  and Informal Education Bangkok, Southern 

Krungthon District Group, toward the transformational leadership of administrators  

2) To study the opinions’ level  of teachers and educational personnel under the Office 

of Non-Formal  and Informal Education under the Office of Non-Formal and Informal 

Education Bangkok, Southern Krungthon District Group, toward satisfaction on teachers 

and educational personnel in working and 3) to study the relationship between 

transformational leadership of the administrators and the satisfaction of teachers and 

educational personnel performance under  the Office of Non-Formal and Informal 

Education Bangkok, Southern Krungthon District Group. Research methodology was survey 

research. The population, totaling 102 teachers and educational personnel under the 

Office of Non-Formal and Informal Education Bangkok, Southern Krungthon District Group. 

Sample, totaling 86 people, obtained via stratified random sampling technique comprised 

of teachers and educational personnel under the Office of Non-Formal and Informal 

Education Bangkok, Southern Krungthon District Group. Research procedure consisted of 4 
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steps: (1) studying research problems (2) research design (3) data collection and analysis 

data (4) research paper writing. The instrument was a 5-rating scales questionnaire. The 

statistics used for data analysis were percentage, Mean, Standard Deviation, and 

hypothesis testing by Person's product Moment Correlation Coefficient. 

 Major Finding: 1) The opinions of teachers and educational personnel on 

transformational leadership of administrators under the office of Non-formal and Informal 

Education Bangkok, Southern Krungthon District Group, was at high level in overall;  

2) The opinions of teachers and educational personnel under the Office of Non-formal 

and Informal education Bangkok, Southern Krungthon District Group on working 

satisfaction was at high level in overall; and 3) The opinions of teachers and educational 

personnel who were under the Office of Non-Formal and Informal Education Bangkok, 

Southern Krungthon District Group, on the relationship between transformational 

leadership of administrators and working satisfaction of teachers and educational 

personnel was highly positive at .01 statistical significance. 

 

Keywords: Transformational Leadership of Administrators 

 

บทนำ   

 ภาวะผู้นำเป็นศิลปะหรือกระบวนการท่ีผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ตามในการโน้มน้าวให้ผู้ตามมีความเต็มใจ

และมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานดังน้ันภาวะผู้นำจึงเป็น

ส่ิงสำคัญและจำเป็นย่ิงในการบริหารงานดังท่ีเบรินส์ (Burns, 1987: 55-80) ได้เสนอความเห็นว่าภาวะผู้นำ

คือการนำความคิดเก่ียวกับผู้นำและผู้ตามมารวมกันทำให้ผู้นำและผู้ตามกลายเป็นมโนทัศน์รวมคือ การมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้นำและผู้ตามเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันต่อมาบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio 

1990: 13-20) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงไว้ 2 แบบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำแบบ

แลกเปล่ียน (Transactional Leadership) จะเน้นการแลกเปล่ียนประโยชน์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม  

2) ภาวะผู้นำแบบเปล่ียนสภาพ (Transformational Leadership) จะเน้นการเปล่ียนสภาพของท้ังบุคคล

และระบบให้ดีข้ึนซ่ึงผู้นำจะทำให้ผู้ตามตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับในจุดประสงค์และภารกิจของ

หน่วยงานดังน้ันภาวะผู้นำจึงเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิงในการบริหารงานและในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

แข่งขันกันสูง 

 ส่ิงจูงใจและองค์ประกอบท่ีจะส่งผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (ยงยุทธ

เกษสาคร, 2542) ได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากแนวความคิดของนักวิชาการหลายท่านพบว่า องค์ประกอบท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย องค์ประกอบ ด้านได้แก่ ลักษณะงานท่ีทํา
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ค่าตอบแทนและค่าจ้าง การเล่ือนตําแหน่ง การบังคับบัญชาทีมงานสภาพบรรยากาศในการทํางาน 

องค์ประกอบดังกล่าวน้ีจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ต้องต่อสู้ด้ินรนโดยมีความทะเยอะทะยาน มีอารมณ์  

มีความคิด มีความหวัง และความภาคภูมิใจเป็นแรงจูงใจในการผลักดันให้เกิดความรู้สึกถึงความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของงานถ้าครูผู้สอนมีความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก

ประสิทธิภาพของงานจะสูงแต่ถ้าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยประสิทธิภาพของงานจะต่ำและอีก

ปัจจัยหน่ึงการท่ีผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยแตกต่างกันน้ันข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทฤษฎีการจูงใจในการทํางานของเฮอร์ซเบอร์ก, 

มอสเนอร์และสไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyderman) อธิบายว่า คนเราต้องการความสุข

จากการทํางานและผลท่ีตามมาก็คือความพึงพอใจในการทํางานองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีทําให้เกิดความพึง

พอใจและไม่พึงพอใจในการทํางานมีอยู่สองปัจจัย คือ ปัจจัยกระตุ้น (Motivation factors) ได้แก่ 

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงานการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบความก้าวหน้า และปัจจัย

ค้ำจุน (Hygiene factors) ได้แก่ นโยบายและการบริหารการปกครองบังคับบัญชาเงินเดือนและ

ผลประโยชน์เก้ือกูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฏีสองปัจจัย (Two-factors theory)  

ของเฮอร์ซเบอร์ก 3 และคณะ (Herzberg et al., ) ได้แก่ ปัจจัยจูงใจแบ่งออกเป็น ด้าน คือด้าน

ความสําเร็จในงานด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้าน

ความก้าวหน้า โสภิดา วรจักร (2556: 20-25) ได้ศึกษา 1) ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) 

หมายถึง ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานและตนเองโดยสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจนบรรลุผลสําเร็จ 

ในการทํางานเกิดความรู้สึกพอใจ และปลาบปล้ืมใจในความสําเร็จของงานน้ัน 2) การยอมรับนับถือ 

(Recognition) หมายถึง การยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กําลังใจการได้รับความไว้วางใจหรือการ

แสดงออกอ่ืนท่ีส่อให้เห็นถึงความเช่ือมันยอมรับในความสามารถเม่ือทํางานอย่างใดอย่างหน่ึงบรรลุผลสําเร็จ

ท้ังจากผู้บังคับบัญชา ผู้ขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับการนับถือจะแฝงอยู่กับ

ความสําเร็จในงานด้วย 3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (The work itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานทีต้อง

อาศัยความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ ท้าทาย หรือเป็นงานท่ีสามารถทําได้โดยลําพัง 4) ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชาได้ให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ีโดยไม่จําเป็นต้องตรวจสอบหรือควบคุมอย่าง

ใกล้ชิด และ 5) ความเจริญก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับการเลือนข้ันเงินเดือนและ

ตําแหน่งสูงข้ึน รวมท้ังโอกาสท่ีจะได้เพ่ิมพูนความรู้ 

 การปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขต

กรุงธนใต้ ยังคงมีปัญหาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูยังไม่น่าพึงพอใจ การอุทิศตนของครูในปัจจุบันยัง 

ไม่อุทิศตนให้กับอาชีพอย่างแท้จริง ครูยังมีการพัฒนาตนเองน้อย ครูไม่รักศรัทธาต่ออาชีพครูขาดความ
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กระตือรือร้นในการทำงาน ขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพในการทำงานของครูลด

น้อยลง อาจเกิดจากการท่ีครูและผู้บังคับบัญชามีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อกัน ความพึงพอใจในการทำงาน 

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ความขัดแย้งในโรงเรียน ภาวะความกดดันในการทำงานบรรยากาศในการทำงาน

งานท่ีตึงเครียด งานท่ีซ้ำซากจำเจไม่ได้สอนตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา ปัญหาอาคารเรียนไม่เหมาะสม ไม่มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจและปัญหาส่วนตัวของครู ส่ิงเหล่าน้ีจะบ่ันทอนจิตใจก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงาน

ของครูจึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารงานบุคคล ทำให้บุคลากรทางการศึกษา 

มีอัตราการขอย้ายสูง ซ่ึงปัญหาน้ีจากการเก็บข้อมูลในเบ้ืองต้นจากผู้ร่วมงานพอสรุปได้ว่าปัจจัยหน่ึง 

ท่ีบุคลากรทางการศึกษายังไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานซ่ึงคาดเดาว่าอาจเป็นผลต่อเน่ืองมาจากภาวะผู้นำ 

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

 จากสภาพท่ีกล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานของสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้  เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันในการพัฒนาการบริหารงานของ

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่อความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติราชการ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง 
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การดำเนินการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1. แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงผู้วิจัยใช้แนวคิดของแบสและอโวลิโอ  

(Bass; &Avolio, 1994: 2-6) ท่ี ได้ ให้ แนวคิดไว้ ว่า  ภาวะ ผู้นำการเป ล่ียนแปลง (Transformation 

Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของ

ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงข้ึนกว่า ความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่

ระดับท่ีสูงข้ึนและศักยภาพมากข้ึน ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์กร 

จูงใจให้ผู้ร่วมงานและ ผู้ตามมอง ให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์กรหรือ

สังคม โดยแบ่ง ผู้นำการเปล่ียนแปลงเป็น 4 ด้าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized 

Influence of ChansmaLeadership: II or CL) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: 

IM) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) และ 4) การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

(Individualized Consideration : IC) 

 2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factors theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก

และคณะ (Herzberg et al.,1959) ได้แก่ปัจจัยจูงใจแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ 1) ด้านการได้รับความสำเร็จ

2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้านความลักษณะงาน 4) ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และ 

5) ด้านการได้รับผิดชอบต่องาน 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน 102 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยการกำหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างด้วยตารางกำหนดขนาดของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608)  

แล้วดำเนินการสุ่มช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จำนวนท้ังส้ิน 86 คน 
 

 ตัวแปรในการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยด้านความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐาน 

ว่าจะส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

กลุ่มโซนกรุงธนใต้ ซ่ึงตัวแปรท้ัง 2 ตัวประกอบด้วย 

  ตัวแปรท่ี 1 คือ ผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโดยใช้แนวคิดของแบสและอโวลิโอ  

(Bass; & Avolio, 1994: 2-6) ซ่ึงวัดค่าจาก 4 ด้าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized 



19 

 
วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

Influence of ChansmaLeadership: II or CL) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: 

IM) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) และ 4) การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

(Individualized Consideration : IC) 

  ตัวแปรท่ี 2 คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีสอง

ปัจจัย (Two-factors theory) ของเฮอร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg et al., ) โดยเลือกใช้ปัจจัยจูงใจ 

ซ่ึงวัดค่าจาก 5 ด้าน คือ 1) ด้านการได้รับความสำเร็จ 2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้าน

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 4) ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และ 5) ด้านการได้รับผิดชอบต่องาน 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย 3 ตอน 

     ตอนท่ี 1 เป็นคำถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคำถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 

     ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของสถานศึกษา  

ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ตาม

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ซ่ึงแต่ละข้อคำถามกำหนดความหมายของค่าการวัดแต่ละระดับดังน้ี 
 

  1 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

                      ของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

  2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

                     ของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 

  3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

          ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 

  4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

        ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 

  5 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

        ของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซ่ึงแต่ละข้อคำถามกำหนดความหมายของค่าแต่ละระดับดังน้ี 
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  1 หมายถึง ความคิด เห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

           ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

         อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

  2 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

               ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

            อยู่ในระดับน้อย 

  3 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

             ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

             อยู่ในระดับปานกลาง 

  4 หมายถึง ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

           ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

           อยู่ในระดับมาก 

  5 หมายถึง ความคิด เห ็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 

           ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

            อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืน 

2. นำแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำไปประมวลผลเพ่ือคำนวณหา

ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่การแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์ 

3. แปลความหมายค่าเฉล่ียแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโดยใช้เกณฑ์ขีดจำกัดล่าง

และขีดจำกัดบนของค่าคะแนน 1-5 ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ 1.00-5.00 ดังน้ี 
 

  ช่วงค่าเฉล่ีย        การแปลความหมาย 

  1.00 – 1.49   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับน้อยท่ีสุด 

  1.50 – 2.49   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับน้อย 

  2.50 – 3.49   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง 

  3.50 – 4.49   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับมาก 

  4.50 – 5.00   มีแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับมากท่ีสุด 
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 4. แปลความหมายค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยใช้ขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนของค่าคะแนน 1-5 ซ่ึงมีค่าต้ังแต่  

1.00-5.00 ดังน้ี 
 

  ช่วงค่าเฉล่ีย        การแปลความหมาย 
  4.51 - 5.00   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

          ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

          ทางการศึกษาในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

         ทางการศึกษาในระดับมาก 

  2.51 – 3.50   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

         ทางการศึกษาในระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.00   หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

         ทางการศึกษาในระดับน้อย 

  1.00 - 1.50    หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อ 

         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

         ทางการศึกษาในระดับน้อยท่ีสุด 
  

 5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับ

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติท่ีใช้ในการพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

     1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

       1.2 วิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1994: 169) 

 2. สถิติพ้ืนฐาน 

           2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
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  2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean:	"#)  

  2.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
 

 3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน  

   หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยใช้ 

สถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจ 

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 จบการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 62.8 และมีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.2 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในสังกัด

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก 

3. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

4. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)  

เป็นความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง (rxy= 0.76) ท่ีระดับนัยสำคัญ .01 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านของผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร(กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ในภาพรวม โดยมีขนาดของความสัมพันธ์ 

ดังน้ี 

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กับด้านการกระตุ้นทางปัญญามีขนาดของความสัมพันธ์ 

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมระดับสูง 
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2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีขนาดของความสัมพันธ์ 

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมระดับปานกลาง 

3. ทุกด้านของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขนาดของ

ความสัมพันธ์กับทุกด้านของผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร ในภาพรวมระดับสูง 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขต 

กรุงธนใต้) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยได้ปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันต่อสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ันผู้บริหาร

จึงให้ความสำคัญต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงน้ี

กลายเป็นความเข้าใจว่าผู้บริหารท่ีดีต้องมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงท่ีดีจึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่

เป้าหมายได้ สองคล้องกับงานวิจัยของ เสริมศักด์ิ หม่ืนสา (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ

การเปล่ียนแปลงผู้บริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามหาสารคามเขต 3 พบว่าภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา

ถึงด้านต่าง ๆ ของผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารท่ีผู้วิจัยนำมาวิจัยซ่ึงเม่ือวัดค่าของตัวแปรแล้ววิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์จะอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของ Bass & Avolio (1985) ท่ีกล่าวถึง

องค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงต้องประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized 

Influence) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual 

Stimulation) และ 4) การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

 2. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของครู

และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้)ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังน้ีเน่ืองจากเม่ือองค์กร

ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ปรับตัวเพ่ือให้การบริหารเกิด

ประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรแล้วส่งผลให้ผลงานท่ีเกิดข้ึนได้รับการยอมรับจากบุคลากรในองค์กร

มากข้ึน ทำให้ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ในภาพรวมและ 
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รายด้านอยู่ในระดับมากเกือบท้ังหมดยกเว้นเพียงด้านเดียวคือด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานซ่ึงค่าการ

วัดตัวแปรอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1985) 

ได้ศึกษาองค์ประกอบท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจมีอยู่5ประการได้แก่ความสำเร็จของงาน การได้รับการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะของงานความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน และ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ขัตติยา ด้วงสำราญ (2543) ท่ีได้ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่าแรงจูงใจในการทำงานโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับผลการวิจัยของ อุทัย ปัญญาโกญ (2539)  ท่ีได้ศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีมีผล

ต่อการปฏิบัติ งานของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่าระดับปัจจัยจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 3. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร(กลุ่มเขตกรุงธนใต้)เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร(กลุ่มเขตกรุงธนใต้)  

เป็นความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง ท่ีระดับนัยสำคัญ .01 ซ่ึงหมายความว่า เม่ือผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร(กลุ่มเขตกรุงธนใต้) มีภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงสูงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก็จะมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีสูงตามไปด้วยเหตุท่ีผู้วิจัยกล่าวเช่นน้ีเป็นเหตุผล

เดียวกับการอภิปรายผลในหัวข้อ 1 และ 2 ท่ีผู้วิจัยได้กล่าวถึงแล้ว กล่าวคือ การปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันต่อ

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้การบริหารองค์บรรลุเป้าหมายตามไปด้วย ซ่ึงในขณะเดียวกันก็

เกิดผลสะท้อนกลับทางบวกต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกาย

มาศ เพชรรอด (2557) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอล.วาย.

อินดัสตรีส จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอล.วาย. 

อินดัสตรีส จำกัด ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอล .วาย.อินดัสตรีส

จำกัด  ด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบั ติงานในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับมาก  รายละเอียดดังน้ี   

ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา

เพ่ือนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้า มีแรงจูงใจในระดับมาก ส่วนด้านเงินเดือน ด้านสภาพการทำงาน มีระดับ

แรงจูงใจในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงธนใต้) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

      1.1 เผยแพร่ผลการวิจัยไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย หน่วยอ่ืน ๆ ท้ังในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงาน 

ในการปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 

    1.2 เก็บผลการวิจัยฉบับน้ีไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือเป็นสารสนเทศของหน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยอ่ืน ๆ ท้ังในกรุงเทพมหานคร  

และต่างจังหวัด เพ่ือการศึกษาและนำเอาการออกแบบการวิจัยฉบับน้ีไปทำการวิจัยซ้ำในต่างพ้ืนท่ีเพ่ือ

ยืนยันความสำคัญของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในการปฏิบัติงาน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรทำการวิจัยในเชิงลึกเพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

และส่งผลต่อความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน เพ่ือนำผลการวิจัยไปต่อ

ยอดในการพัฒนาท้ังผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย และต่อยอดการสร้างความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน  

เพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป 

    2.2 เม่ือทำการวิจัยตามข้อเสนอแนะท่ี 2.1 แล้ว นำผลการวิจัยน้ันไปทำการวิจัยในเชิงปริมาณ

เพ่ือทำการตรวจสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อท้ังภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร และส่งผลต่อความ 

พึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในอีกช้ันหน่ึงเพ่ือยืนยันปัจจัยต่าง ๆ ท่ีค้นพบ

ตามข้อเสนอแนะท่ี 2.1 
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