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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตรา
แข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ปีการศึกษา 2557 จ านวน 296 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.931 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีพฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับมาก ทั้งพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
งานและมุ่งสัมพันธ์ ส่วนครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่มคีวามพึงพอใจมากที่สุด คือ ความส าเร็จของงาน รองลงมา คือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และ
น้อยที่สุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือ ตามล าดับ โดยพบว่าพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูทั้งจากปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง (    = 0.62) 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้น า  ผู้บริหารโรงเรียน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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Abstract  
The objective of this research was to study the relationship between leadership 

behavior of school administrators and teachers’ job satisfaction in high competitive 
secondary schools under the Office of Secondary School Educational Service Area 16.   
The sample group consisted of 296 teachers in high competitive secondary school under 
the Office of Secondary School Educational Service Area 16 in academic year 2014. The 
instrument was a questionnaire with the reliability of 0.931. The data were analyzed by 
frequencies, percentages, arithmetic means, standard deviations, and Pearson’s product 
correlation.   
 The research results revealed that the school administrators in high competitive 
secondary schools under the Office of Secondary School Educational Service Area 16 had 
the task-oriented and relationship-oriented leadership behavior in the high level. The 
teachers had the job satisfaction from motivation and hygiene factors in the high level 
that the most job satisfaction aspect was work achievement, followed by work itself, and 
recognition, respectively. Moreover, the task-oriented and relationship-oriented 
leadership behavior of school administrators related to teachers’ job satisfaction from 
motivation and hygiene factors which showed a moderate rerationship at the .05 level of 
significance (rxy = 0.62)  
Keywords: Leadership Behavior, School Administrator, Job Satisfaction 
 
บทน า  
 การศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศที่พลเมืองมีการศึกษาดีย่อมได้เปรียบ
ในการแข่งขันทุกด้าน สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่ท าให้ศักยภาพที่
มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้คนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีคุณธรรมจริยธรรม 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ส าหรับการจัดการศึกษาในโรงเรียนนั้นมีเป้าหมายส าคัญอยู่
ที่คุณภาพของนักเรียน โรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างท าให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนประสบความส าเร็จ แต่ปัจจัยที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความส าคัญที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน โดยจากการประเมินของส านักงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารน้อย 
ไม่ให้ความส าคัญกับการวางแผนและปฏิบัติตามแผน ขาดการควบคุมติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, น. 2)  
 การจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานและคนหมู่มาก 
เป้าหมายของการจัดการศึกษาจะส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้น าในการบริหารโรงเรียน อีกส่วน
หนึ่งอยู่ที่ครูผู้สอน ในการบริหารโรงเรียนสิ่งที่ต้องกระท าอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ 
การตัดสินใจสั่งการ งานทุกอย่างจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสั่งการ
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ของผู้บริหารเป็นส าคัญ ผู้บริหารจึงต้องมีพฤติกรรมผู้น าที่ดีในทุก ๆ ด้าน พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนนอกจากจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย าแล้ว ยังช่วยให้ครูมีขวัญ
ก าลังใจสามารถสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแก่ครูได้ ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
นับว่ามีค่ายิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจ เพราะครูมีหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการ
สอนอันเป็นงานหลักของโรงเรียนที่จะสร้างให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมหมาย 
นาควิเชียร, 2548, น. 2) 

พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 8 โรงเรียนทั้งใน
จังหวัดสงขลาและสตูล ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16, 2557, น. 1) โรงเรียนเหล่านี้เป็นสถานศึกษาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการเดินทางที่
สะดวก และมีระบบเศรษฐกิจที่ดี  จึงท าให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนเป็นจ านวนมาก 
โดยส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557, น. 1) เห็นว่าโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมี
ปัญหาในการคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียน จ าเป็นต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ 
โดดเด่น เพราะถ้าใช้วิธีการทั่วไปที่ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแสดงความประสงค์จะเข้ามาบริหารอาจได้
ผู้บริหารที่ไม่เหมาะสมกับโรงเรียนกลุ่มนี้ ได้ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 และสังกัดอ่ืน ๆ จึงพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้มาบริหารโรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงเหล่านี้ เพราะนักเรียนมีความพร้อม ผู้ปกครองมีความพร้อม ท าให้การจัดการศึกษาเป็นไปได้
ด้วยดี สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทรา ศรีโกศะบาล (2554, น. 67-68) พบว่าพฤติกรรมผู้น าของ
ผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ในเรื่องพยายามให้ครูมี
ความสุขในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสูงสุด และงานวิจัยของขวัญใจ เกตุอุดม 
(2554, น. 59) พบว่าพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
น่าจะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทีม่ีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะน าผลการศึกษานี้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูในหน่วยงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
1. ระดับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
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 2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีความสัมพันธ์
กันทางบวก 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ามา
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

การศึกษาพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของฮัลปินและไวเนอร์ (Halpin and 
Winer, 1966, pp. 110-112 อ้างถึงใน จันทรา ศรีโกศะบาล, 2554, น. 21) ประกอบด้วย 1) พฤติกรรม
ผู้น าแบบมุ่งงาน (Initiating Structure) เป็นการแสดงความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน ในการใช้
อ านาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานการท างาน และการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เป็นเครื่องมือใน
การชักน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าเหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ 2)พฤติกรรมผู้น า
แบบมุ่งสัมพันธ์ (Consideration) เป็นการแสดงความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน ในเรื่องความเป็นมิตร 
ความไว้วางใจ และการยกย่องนับถือ เป็นเครื่องมือในการชักน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ตามแนวคิดของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959, 
p. 157 อ้างถึงใน สุรชัย ผลบุญ, 2551, น. 9) แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ  

1. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่หรือการ
ด าเนินชีวิต เป็นแหล่งที่มาของความไม่พึงพอใจในการท างาน (Job Dissatisfaction) หากได้รับการ
ตอบสนองก็จะมีผลไปลดความไม่พึงพอใจให้น้อยลงเท่านั้น โดยจะไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
หรือก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานแต่อย่างใด แต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็จะมีผลไปเพ่ิมความไม่พึง
พอใจในการท างานให้สูงขึ้น 

2. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยภายในลักษณะงาน (Intrinsic to the Job) 
เป็นแหล่งที่มาของความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) หากปัจจัยนี้ได้รับการตอบสนอง 
ความพึงพอใจในการท างานจะสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น แต่หากไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ความพึงพอใจในการท างานจะลดลง แสดงดังภาพประกอบที่ 1 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1,295 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16, 2557, น. 1)  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามค าสั่ งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 296 คน จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 608 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 43) และสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วน (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการครู ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
และวิทยฐานะ มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check - List)  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบด้วย พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับพฤติกรรมผู้น ามากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.67 ทุกข้อ และมี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.917 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

1. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)  
    1.1 ด้านเงินเดือน   
    1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   
    1.3 ด้านการบังคับบัญชา 
    1.4 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
         ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
2. ปัจจัยจูงใจ (Motivative Factors)  
    2.1 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ     
    2.2 ด้านความส าเร็จของงาน 
    2.3 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
    2.4 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  

พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
  1. แบบมุ่งงาน 
  2. แบบมุ่งสัมพันธ์ 
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 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบด้วย ความพึงพอใจจากปัจจัยค้ าจุน และปัจจัย
จูงใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ มีค่า IOC 
มากกว่า 0.67 ทุกข้อ และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.945 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ถึงผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ทั้ง 8 โรงเรียน เพ่ือแนะน าตัวและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังจากนั้นก็จะแจกแบบสอบถามไปยังครูในโรงเรียนดังกล่าวแล้วรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการคร ูวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ีและร้อยละ  

 2. ระดับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของคร ูวิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 
ผลการวิจัย 
 ระดับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   

ผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มีพฤติกรรมผู้น าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.91) เมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน อยู่ในระดับมาก  
(X  = 3.94) และพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน (X  = 3.88) แสดงดังตารางที ่1  

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียน 
              มัธยมศึกษาท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร X   S.D. ระดับพฤติกรรมผู้น า 
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน 3.94 0.41 มาก 
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ 3.88 0.47 มาก 

รวม 3.91 0.40 มาก 
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ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.95) เมื่อพิจารณาแยกแต่ละ
ปัจจัย พบว่า  

1. ปัจจัยจูงใจ พบว่า ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (X  = 3.95) โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
(X  = 4.03) รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (X  = 3.93) ด้านเงินเดือน (X  = 3.93) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่ าสุด คือ ด้านการบังคับบัญชา (X  = 3.89) ตามล าดับ  

2. ปัจจัยค้ าจุน พบว่า ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (X  = 3.96) โดยด้านที่
ครูมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความส าเร็จของงาน (X = 4.06) รองลงมา คือ ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ (X  = 4.04) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (X  = 3.91) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจต่ าสุด คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (X  = 3.84) แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน  
             โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
              เขต 16  
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู X   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ปัจจัยค้ าจุน    
 1. ด้านเงินเดือน 3.93 0.57 มาก 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   3.93 0.55 มาก 
 3. ด้านการบังคับบัญชา 3.89 0.58 มาก 
 
 

4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4.03 0.52 มาก 

 รวม 3.95 0.43 มาก 
ปัจจัยจูงใจ    
1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.04 0.51 มาก 
2. ด้านความส าเร็จของงาน 4.06 0.50 มาก 
3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.91 0.53 มาก 
4. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.84 0.58 มาก 

รวม 3.96 0.41 มาก 
รวม 2 ปัจจัย 3.95 0.37 มาก 
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 
 พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทุกคู ่
มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (    = 0.62)  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายด้านกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับปานกลาง (     และ  
    = 0.64 เท่ากัน) และเมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู เป็นรายคู่ พบว่า พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความส าเร็จของงาน มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
สูงสุด (      = 0.61) รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานกับความความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (      = 0.60) ส่วนพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานของผู้บริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้ร่วมงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าสุด  (      = 0.39) แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ 
              ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 

พฤติกรรมผู้น า 
แบบมุ่งงาน (x1)  

พฤติกรรมผู้น า 
แบบมุ่งสัมพันธ(์x2)  

รวม 
 (x)  

ปัจจัยค้ าจุน    
 1. ด้านเงินเดือน (y1)  0.54* 0.58* 0.62* 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (y2)  0.59* 0.48* 0.59* 
 3. ด้านการบังคับบัญชา (y3)  0.53* 0.48* 0.55* 
 4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน (y4)  
0.39* 0.44* 0.46* 

รวม (yH)  0.67* 0.68* 0.64* 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 

พฤติกรรมผู้น า 
แบบมุ่งงาน (x1)  

พฤติกรรมผู้น า 
แบบมุ่งสัมพันธ(์x2)  

รวม 
 (x)  

ปัจจัยจูงใจ    
 1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (y5)  0.48* 0.53* 0.56* 
 2. ด้านความส าเร็จของงาน (y6)  0.50* 0.61* 0.62* 
 3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (y7)  0.60* 0.55* 0.63* 
 4. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (y8)  0.57* 0.54* 0.61* 
รวม (yM)  0.70* 0.70* 0.67* 

รวม (y)  0.64* 0.64* 0.62* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ระดับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   
 ผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มีพฤติกรรมผู้น าอยู่ในระดับมาก ทั้งพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ เป็นไป
ตามแบบพฤติกรรมผู้น าแบบที่ (1) คือ กิจสัมพันธ์สูง (+) มิตรสัมพันธ์สูง  (+) ตามแนวคิดของฮัลปิน 
(Halpin, 1966, p. 4 อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2546, น.96) แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารท างาน
ส าเร็จอยู่เสมอและเป็นคนเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าได้กล้าเสีย
ร่วมกับครู และไม่ขลาดที่จะรับฟังการวิจารณ์ผลงานที่ควรปรับปรุง และเป็นผู้บริหารที่มีน้ าใจไมตรีที่ดี ครู
อาจารย์รักใคร่นับถือ และมีความอบอุ่นเมื่อได้ร่วมท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของธีราพร ขยันการ 
(2556, น.73) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ทั้งพฤติกรรมผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์และพฤติกรรมผู้น าแบบกิจสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการ
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง โดยได้มอบอ านาจให้กับผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนทั้งหมด และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบ ประกอบกับ
ปริมาณงานที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ต้องรับผิดชอบมีอยู่มาก ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่หลักและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายหมายให้
ส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง แต่
ในขณะเดียวกันการจะได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพนั้นก็จ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูในโรงเรียน
ด้วย จึงท าให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานแบบผสมผสานโดยใช้คุณธรรมถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมุ่งสัมพันธ์ควบคู่
กับมุ่งงาน ผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นประเด็นส าคัญ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง
เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนนั้น ผู้บริหาร
โรงเรียนจะมีพฤติกรรมผู้น าที่มุ่งเน้นงานและมุ่งเน้นคนควบคู่กันไป 
. 
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ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คือ ความส าเร็จของงาน สอดคล้องกับแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์กและไซน์เดอร์แมน (Herzberg and 
Synderman, 1959, pp. 113-115 อ้างถึงใน สมบัติ หลีเจริญ, 2541,น. 26) ว่าปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของบุคคล คือ ความส าเร็จของงาน การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ครั้นผลงานประสบผลส าเร็จเขาจะรู้สึกพอใจ
และปลาบปลื้มใจในผลงานนั้น และทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow, 1970, pp. 259-264 อ้างถึงใน 
นรา สมประสงค์, 2546, น. 134-138) กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการ
หนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมาเป็นล าดับขั้น โดยหนึ่งในความ
ต้องการของมนุษย์ คือ ความต้องการความส าเร็จในชีวิต เป็นความต้องการอยากจะให้เกิดความส าเร็จใน
ทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง ซึ่งการที่ครูปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เป็นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของครูเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในด้าน
ความส าเร็จของงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐชยา เจริญมฤคทัต (2548, น.3) พบว่า 
ครูในโรงเรียนบางละมุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความส าเร็จในงานอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 
 พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารทั้งพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของแกลโลเวย์ (Galloway, 1968, p. 1941 อ้างถึงใน 
ด ารง ศรีอ่าม, 2543, น. 107) ว่าพฤติกรรมผู้น ามีความส าคัญต่อขวัญของครู ถ้าผู้บริหารมีพฤติกรรมผู้น า
สูง ขวัญและก าลังใจของครูก็ยิ่งสูง ส่งผลให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงด้วยเช่นกัน และแนวคิดของ
ฮาร์แรล (Harral, 1972, pp. 260-274 อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544, น. 145-152) ว่า
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร บุคคลที่ชื่นชม
ความสามารถของผู้บริหารมักจะมีขวัญและก าลังใจในการท างาน ท าให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตรา
การแข่งขันสูงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประเมินว่าผู้บริหารโรงเรียนมี
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าครูเห็นว่าผู้บริหารมีความเป็น
ผู้น าสูงจึงมีความศรัทธาในตัวผู้บริหารท าให้ครูท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  1. จากผลการวิจัย ผู้บริหารมีระดับพฤติกรรมผู้น าทั้งพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและ
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมผู้น า พบว่า 
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควร
ตระหนักถึงการแสดงพฤติกรรมผู้น าของตนเอง โดยเน้นความสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยการให้อิสระกับครูใน
การเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบัติต่อครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจากปัจจัยจูงใจและปัจจัย
ค้ าจุนอยู่ในระดับมาก แต่ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการบังคับบัญชา
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ดังนั้นควรจะได้รับการดูแล 
สนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บริหารโรงเรียน ควรส่งเสริมให้คณะครูประสานงานร่วมกัน ควรใช้หลักการ
การให้รางวัลและการลงโทษในการบริหารงานที่เหมาะสม และต้องปฏิบัติต่อครูทุกคนด้วยความเท่าเทียม
และเสมอภาคกัน ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครูมีความรู้
ความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลื่อนไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าต าแหน่งเดิม และ ผู้บริหารโรงเรียน
แสดงความยินดีเมื่อครูประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และควรเชื่อในความสามารถของครูและ
มอบหมายงานให้ท า เพ่ือให้ครูรู้สึกได้รับการยอมรับมากขึ้น  
 3. จากผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้บริหารมีพฤติกรรมผู้น าสูงขึ้น จะท าให้ครูมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นผู้บริหารควรแสดงพฤติกรรมผู้น าของตนเองใน
ทางบวกอยู่เสมอทั้งพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานและพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ เพ่ือให้ครูเกิดแรงจูงใจ
ในการท างานเต็มใจที่จะอุทิศแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานท าให้งานเหล่านั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยในโรงเรียน
อ่ืน ๆ ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แล้วน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกันว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่  
 2. ควรเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ าแนกตามสถานภาพ  
ส่วนบุคคล เช่น เพศ การศึกษา ประสบการณ์การท างานและวิทยฐานะ เป็นต้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
มากยิ่งขึ้น 
 3. ควรน าเทคนิคอ่ืน ๆ มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
รายละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการใช้แบบสอบถามปลายเปิด เป็นต้น 
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