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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 2) ศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1 

 กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 1 จํานวน 429 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใช

ในการวิจัยไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวา 

  1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยคือ 

พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูนําท่ีมุงความสัมพันธ และพฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 

 2) วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยคือ 

วัฒนธรรมแบบสรางสรรค วัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉ่ือยชา และวัฒนธรรมแบบตั้งรับกาวราว 

 3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการ

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวก

อยูในระดับสูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูนํา, วัฒนธรรมองคการ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to investigate 1) the administrators’ behavior 

under Prachinburi Primary Educational Service Area Office 1 2) the organization culture 

under Prachinburi Primary Educational Service Area Office 1 3) relationship between school 

administrator’ s behavior and organization culture under Prachinburi Primary Educational 

Service Area Office 1. 

 The sample consisted of 429 school administrators and teachers in Prachinburi 

Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument was rating scale questionnaire. 

Mean, Standard Deviation and Person’s Product Moment Correlation were employed for 

data analysis. 

 The results were as the followings: 

  1) the administrators’ behavior as a whole were at a high level, from task-oriented 

behavior, relation-oriented behavior and change-oriented behavior in descending order 

of mean. 

 2) the organization cultures were at a high level, from constructive styles, passive/ 

defensive styles and aggressive/defensive styles in descending order of mean. 

 3) the relationship between school administrators’ behavior and organization 

culture under Prachinburi Primary Educational Service Area Office 1 was at very high positive 

correlation at level .05 of statistical significance.  

Keywords: leader behavior, organizational culture     
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาจาก ดร.พจนีย ม่ังค่ัง อาจารย

ท่ีปรึกษาหลัก และ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาและขอคิดเห็นตางๆ 

ในการทําวิทยานิพนธ จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สมหมาย สรอยนาคพงษ และคณาจารยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ และคณะกรรมการในการสอบทุกทาน ท่ีกรุณาใหความรู คําปรึกษา

ขอเสนอแนะตางๆ ในการทําวิทยานิพนธ 

 ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

รวมถึงทานผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจนทําให

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสําเร็จลุลวงลงได 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่ใหการอบรมสั่งสอน และสนับสนุนในการเรียน 

ตลอดจนพี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคน ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ใหกําลังใจและคอยชวยเหลือ

ในการทํางานตางๆ จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จดวยดี 

 หากวิทยานิพนธเลมนี้เกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ผูวิจัยขอมอบ

เปนเครื่องสักการะบูชาคุณบิดามารดา บูรพาจารยทุกๆทาน ดวยความเคารพอยางสูง 

 

 

นางสาวอรุณรัตน โสดาวงษ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

            โลกปจจุบันเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงสงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมี

การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษา

จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกับผูเก่ียวของในวงการการศึกษาทุกคนจะตองมีความจริงใจ

และรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ดังนั้นหนวยงานหรือองคการ

ทางการศึกษา จะตองนําหลักการหรือนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติเพ่ือสนองรับกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของประเทศ ในขณะท่ีสถานศึกษาจะตองมีผูนําในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งถือวา

ผูบริหารเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอการบริหารงานดังท่ี สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2547, หนา 9) กลาวไววา

ผูบริหารเปรียบดังดวงประทีปขององคการ เปนตัวแทนขององคการและเปนจุดรวมพลังของทุกคน

ในองคการ สงผลใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพหรืออาจกลาวไดวา ความสําเร็จขององคการ

ข้ึนอยูกับความเปนผูนําของคนในองคการ ซ่ึงสอดคลองกับ นพพงษ บุญจิตราดุลย (2547, หนา 187) 

ซ่ึงกลาวถึงพฤติกรรมผูนําวาเปนองคประกอบอีกประการหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอบุคลากร ผูนําจะชี้แนะ

ใหผูใตบังคับบัญชามุงทํางานใหประสบความสําเร็จ พฤติกรรมผูนําท่ีเขมแข็ง และความมุงม่ันของ

ผูบริหารสถานศึกษาประกอบกับการพัฒนาท่ีดี ปฏิบัติงานเปนแบบอยางสงเสริมการทํางานรวมกัน

รวมถึงการสรางแนวทาง หรือวัฒนธรรมท่ีดีของสถานศึกษา อาจกลาวไดวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาเปนจุดรวมของกิจกรรมท่ีมีเปาหมาย และวัตถุประสงค เพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค

ของสถานศึกษา ผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเปนผูมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถแสดงพฤติกรรมผูนําในการบริหารโดยการปรับระบบการศึกษาใหไดมาตรฐาน ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองมีวิสัยทัศนกวางไกลท่ีจะบริหารสถานศึกษาของตน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย

จะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูนํา หรือแสดงพฤติกรรมในการบริหาร เปนผูนําดวยการจูงใจใหบุคลากร

ในสถานศึกษารวมมือกันทํางานอยางมีความสุข ผูบริหารจะตองแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสม และ

เปนท่ียอมรับแกผูรวมงาน ประพฤติตนเปนแบบอยางแกเพ่ือนรวมงาน มีความเปนธรรมในการบริหารงาน

อันจะสงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร ทําใหทุมเทแกงาน ผูนําตองสรางความผูกพันรักใครใหแก
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บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดความรัก และความศรัทธาในตัวผูนํา และพรอมท่ีจะรวมมือกันทํางาน

ใหหนวยงานหรือองคกรของตนเองประสบความสําเร็จ 

            ผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองบริหารจัดการสถานศึกษาใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี 

และอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข (วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 24-25) นอกจากการบริหาร

สถานศึกษาของผูบริหารแลวยังมีปจจัยท่ีเก่ียวของและสัมพันธกันทําใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพคือ วัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมคือมรดกทางสังคมท่ีมีผลกระทบตอการประพฤติ

ปฏิบัติและพฤติกรรมของมนุษย และมีผลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมในหนวยงาน

เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีชวยใหบุคลากรเขาใจถึงลักษณะการทํางานและการเลือกแนวทางท่ีถูกตองในการแกปญหา

และการปฏิบัติงานรวมกัน จึงจําเปนตองทําความเขาใจถึงความสําคัญของวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบตอ

การบริหาร การจัดการ และการพัฒนาองคการ ถาบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจถึงวัฒนธรรม

องคการ และสามารถประยุกตใหเขากับสภาพแวดลอมเทคโนโลยีสังคม ก็จะสงผลใหการบริหารองคกร

ประสบความสําเร็จ เพราะวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอพฤติกรรมของบุคลากร

ในองคการดังเชน ชายน (Schien, 1992, p. 177) กลาวถึงวัฒนธรรมองคการ หมายถึงความรู ความคิด 

ความเชื่อ ขอมูลสมมติพ้ืนฐานและคานิยมที่อยูรวมกันภายในจิตใจของคนสวนใหญในองคการ 

คนกลุมดังกลาวใชระบบความรู ความคิดรวมนี้เปนแนวทางในการคิด การตัดสินใจ และการทําความเขาใจ

สภาพแวดลอมภายในองคการ 

 ผูนําท่ีมุงความสําเร็จจําเปนตองเรียนรูและตรวจสอบสภาพแวดลอมในอดีตขององคการ 

เพราะสามารถใหมุมมองท่ีกวางไกลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาและแกผูบริหารและผูนํา

ระดับอ่ืนๆ ใหมีกรอบความคิดท่ีกวางข้ึนตอการเขาใจถึงปญหาท่ียุงยากซับซอนท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

ความเขาใจลึกซ้ึงถึงวัฒนธรรมสถานศึกษามีมากเพียงไร ก็ยิ่งชวยใหผูนําหรือผูบริหารเหลานี้หลอหลอม

คานิยม ความเชื่อ ตลอดจนเจตคติท่ีจําเปนในการชวยเสริมสรางกระบวนการเรียนรูมากขึ้น (สุเทพ 

พงศศรีวัฒน, 2548, หนา 22) ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ เปนตัวกําหนดระเบียบแบบแผน 

การปฏิบัติงานของบุคคลในองคการใหไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกําหนดขึ้นตามความเชื่อและคานิยม

ของคนในองคการนั้นเอง จะสะทอนออกมาเปนวัฒนธรรมขององคการ ฉะนั้นในการบริหารองคการ

จึงควรพิจารณาใหลึกซ้ึงวา วัฒนธรรมใดบางท่ีเปนอุปสรรค และวัฒนธรรมใดบางที่ชวยสงเสริม

การบริหารงานอันจะเปนประโยชนตอการวางแนวทางในการแกปญหาตางๆ (ไพบูรณ ชางเรียน, 2532, 

หนา  16) วัฒนธรรมเปนตัวสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริหาร ท้ังนี้เพราะพฤติกรรมการบริหาร

จําเปนตองตอบสนองตอวัฒนธรรม และความแตกตางกันของบุคคล การเขาใจถึงวัฒนธรรมภายใน

องคการของฝายบริหาร จะทําใหพฤติกรรมการบริหารมีความสัมพันธและสอดคลองกับกลุมผูปฏิบัติงาน

มากข้ึน ซ่ึงมีผลสําคัญตอผลในการปฏิบัติงานขององคการในท่ีสุด (Sergiavanni, 1993, p. 93) และ

ผลงานวิจัยดานพฤติกรรมผูนํา พบขอสรุปท่ีนาสนใจ เชน พฤติกรรมผูนําของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธ
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กับขวัญและความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธ

กับบรรยากาศองคการ และการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของครู 

พฤติกรรมการบริหารแบบมุงคุณภาพท้ังองคการ มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมในสถานศึกษาของโรงเรียน

เทคโนโลยีบีทีพีไอ (วิเชียร พันธเครือบุตร, 2542, บทคัดยอ) ดังนั้นพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

จะมีผลตอวัฒนธรรมสถานศึกษาโดยตรง (พิมพภักดิ์ ปลองอุดม, 2544, หนา 2)  

 สถานศึกษาเปนองคการทางการศึกษาท่ีมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการผลิตบุคคลซ่ึงเปนเยาวชน

ใหเปนพลเมืองท่ีมีความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลที่มี

ความสําคัญในการเสริมสรางวฒันธรรมองคการในสถานศึกษาและมีอิทธิพลตอการบริหาร สถานศึกษาใด

ท่ีมีวัฒนธรรมแข็งแกรง ผูบริหารมีความรู ความเขาใจวัฒนธรรมสถานศึกษาของตนเปนอยางดี

จะทําหนาท่ีเปนผูนําในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาใหแข็งแกรงยิ่งข้ึน โดยการสวมบท

เปนผูนําในการถายทอดตอกย้ําวัฒนธรรมนั้นๆ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาเปนตัวการท่ีชวยให

บุคลากรเขาใจลักษณะการทํางานและเลือกแนวทางท่ีถูกตองในการแกปญหาและปฏิบัติงานรวมกัน 

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาท่ีเก่ียวของ

กับความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะมีผลกระทบตอการบริหารและ

การพัฒนาสถานศึกษา ถาเขาใจถึงวัฒนธรรมในสถานศึกษาสามารถนํามาปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอม

และเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันไดแลว จะสงผลใหการบริหารสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ (วิไลวรรณ

มีแหยม, 2551, หนา 2) 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อทราบวาผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมผูนําในระดับใด และ

วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาเปนอยางไร รวมถึงทราบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะสามารถ

นํามาเปนแนวทางใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการบริหารงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1  และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 1 นํามาเปนแนวทางในการวางแผนการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารงานใหเหมาะสม 

ใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลท่ีดี และเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 
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 1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 

 1.3 ความสําคัญของการวิจัย 

 

 ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะทราบถึงพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองคการ

ในสถานศึกษา และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการ

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซ่ึงจะเปนประโยชน

ตอผูบริหารในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและผูบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปใชในการวางแผน 

การพัฒนาปรับปรุง ใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนา และพัฒนาไปตามแนวทาง เปาหมายท่ีตั้งไว

ใหบรรลุผลสําเร็จ 

 

 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

 

 ในการดําเนินวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

กับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ประกอบดวย 

   1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาจากแนวคิดของยุคล (Yukl, 1989, 

p. 402) ไดจําแนกพฤติกรรมผูนําไว 3 แบบ คือ พฤติกรรมผูนําที่มุงงาน พฤติกรรมผูนําท่ีมุงสัมพันธ  

พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 

  2) วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาจากแนวคิดของคุก และคนอ่ืนๆ (Cooke et al, 

1989; อางถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545, หนา 10) โดยพิจารณาจากลักษณะของวัฒนธรรมองคการ  

3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบสรางสรรค วัฒนธรรมแบบตั้งรับ–เฉ่ือยชา และวัฒนธรรมแบบตั้งรับ–กาวราว 

 1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
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   1) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 131 โรงเรียน จําแนกเปน

ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 131 คน และครูจํานวน 1,315 คน 

   2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จําแนกเปนผูบริหาร

สถานศึกษาจํานวน 131 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive selected) และครูจํานวน 

298 คน ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-610) เทียบสัดสวนแลวสุมอยางงาย รวมกลุมตัวอยางท้ังผูบริหารสถานศึกษาและครู

จํานวน 429 คน 

 1.4.3 ตัวแปรท่ีจะศึกษา 

   1) ตัวแปรตน ไดแก พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จํานวน 3 แบบ คือ 

 (1) พฤติกรรมท่ีมุงงาน 

  (2) พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ 

  (3) พฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 

  2) ตัวแปรตาม ไดแก  วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จําแนกเปน 3 แบบ คือ  

  (1) วัฒนธรรมแบบสรางสรรค ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก  

 ก. มิติเนนความสําเร็จ   

 ข. มิติเนนสัจการแหงตน 

 ค. มิติเนนบุคคลและการกระตุน 

 ง. มิติเนนไมตรีสัมพันธ 

 (2) วัฒนธรรมตั้งรับ – เฉ่ือยชา ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก 

   ก. มิติเนนการเห็นพองดวย  

    ข. มิติเนนกฎระเบียบ 

    ค. มิติเนนการพ่ึงพา 

      ง. มิติเนนการหลีกเลี่ยง 

  (3) วัฒนธรรมตั้งรับ – กาวราว ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก 

  ก. มิติเนนความเห็นตรงกันขาม  

  ข. มิติเนนอํานาจ 

  ค. มิติเนนการแขงขัน 
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วัฒนธรรมองคการ 

1. วัฒนธรรมแบบสรางสรรค 

1.1 มิติเนนความสําเร็จ 

1.2 มิติเนนสัจการแหงตน 

1.3 มิติเนนบุคคลและการกระตุน 

1.4 มิติเนนไมตรีสัมพันธ 

                 ง. มิติเนนความสมบูรณแบบ 
 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา

พฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของ ยุคล (Yukl, 1989, p. 402) จํานวน 3 แบบ ประกอบดวย พฤติกรรม

ท่ีมุงงาน พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ พฤติกรรมที่มุงการเปลี่ยนแปลง และศึกษาดานวัฒนธรรมองคการ

ในสถานศึกษาตามแนวคิดของ คุก และคนอ่ืนๆ (Cooke et al., 1989; อางถึงใน จารุวรรณ ประดา, 

2545, หนา 10) โดยพิจารณาจากลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบสรางสรรค  

วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – เฉ่ือยชา วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – กาวราว สามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ดังภาพ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ตัวแปรตน                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 1. พฤติกรรมท่ีมุงงาน 

 2. พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ 

 3. พฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.6 สมมติฐานการวิจัย 

 

 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษามีความสัมพันธกัน

ในทางบวกในระดับสูงมาก 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

   ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดกําหนด

นิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 

 1.7.1 พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร หมายถึง การกระทํา การประพฤติและการปฏิบัติของ

ผูบริหารท่ีมีอิทธิพล พลังชี้นํา อํานาจสั่งการ ตอกิจกรรมหรืองานตางๆ โดยมีความสามารถ
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ในการชักจูงบุคคลอ่ืนๆ หรือผูใตบังคับบัญชา ใหความรวมมือและเชื่อถือในการทํางาน ซ่ึงลักษณะอยางนี้

สามารถเกิดข้ึนไดจากอํานาจหนาท่ี หรือลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

  1) พฤติกรรมท่ีมุงงาน หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของผูบริหาร

สถานศึกษา ท่ีตองการใหผูใตบังคับบัญชาของตนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง

ไปอยางรวดเร็วมีปริมาณและคุณภาพสูงมีการแจกแจงงาน กําหนดบทบาท การวางแผน การจัดการ

และการกํากับติดตาม การใชบุคลากรและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษากระบวนการ

ใหมีความเท่ียงตรงและม่ันคง และการปรับปรุงใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

    2) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงสัมพันธ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของ

ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีตองการใหการชวยเหลือ การสนับสนุน การพัฒนา การรับรู การใหคําปรึกษา

และการบริหาร การปรับปรุงความสัมพันธและการชวยเหลือบุคคลเพ่ือเพ่ิมความรวมมือและการทํางาน

เปนหมูคณะและสรางขอผูกพันองคการ 

   3) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ

ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองการใหมีการเลือกสรรและการตีความเหตุการณภายนอกที่เกิดขึ้น 

การทําวิสัยทัศนใหเปนท่ีนาสนใจ การผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การทําการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย 

หลักนโยบาย การดําเนินการ และการไดรับขอผูกมัดการเปลี่ยนแปลง   

 1.7.2 วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา หมายถึง ระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ 

ของพฤติกรรมท่ีเปนรูปแบบเฉพาะของสถานศึกษา ท่ียึดถือปฏิบัติรวมกัน จึงเกิดเปนคานิยม ความเชื่อ 

บรรทัดฐาน วิถีชีวิตและการทํางาน ประกอบดวย 3 แบบ ดังนี้ 

 1) วัฒนธรรมแบบสรางสรรค หมายถึง การท่ีใหความสําคัญของคานิยมในการทํางาน 

โดยมุงเนนท่ีความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ คือความตองการความสําเร็จ ตองการไมตรีสัมพันธ 

รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากร มีความสัมพันธและสนับสนุนซ่ึงกันและกันมีความรักกันและมีลักษณะของ

การทํางานท่ีสงผลใหบุคลากรในองคการประสบผลสําเร็จกับการทํางาน แบงออกเปน 4 มิติ คือ 

  (1) มิติเนนความสําเร็จ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีภาพรวมในลักษณะการทํางานท่ีดี 

มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในการทํางานของสมาชิกในองคการมีการตั้งเปาหมายการทํางาน

รวมกัน พฤติกรรมการทํางานของทุกคนในองคการ มีเหตุ มีผลมีหลักการและเปนนักวางแผนท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน มีความสุขสนุกกับงานรูสึกวางานมีความทาทายและมีความหมาย 

  (2) มิติ เนนสัจการแหงตน หมายถึง สถานศึกษามีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกในทางสรางสรรคของสมาชิกในองคการตามความนึกคิด และ ตามความคาดหวังเปาหมาย

ของการทํางานอยูท่ีคุณภาพมากวาปริมาณงานท่ีไดรับ รวมท้ังความสาํเร็จของงานมาพรอมๆ กับ

ความกาวหนาของสมาชิกทุกคนมีความภาคภูมิใจในงานของตน 
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  (3) มิติเนนบุคคลและการกระตุน หมายถึง สถานศึกษามีคานิยมและพฤติกรรม

การทํางาน การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงเนนสมาชิกในองคการเปนศูนยกลางใหความสําคัญ

กับสมาชิกในองคการ ถือวาสมาชิกในองคการคือทรัพยากร ที่มีคาที่สุดขององคการ การทํางาน

มีลักษณะการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกคนมีความสุข ภูมิใจ 

  (4) มิติเนนไมตรีสัมพันธ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

มุงเนนใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกทุกคนในองคการ มีความเปนกันเอง เปดเผยและ

มีความรูสึกไวตอความรูสึกของเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมทีม การแสดงออกของบุคคลในองคการ

จะเนนการทํางานลักษณะใหความอบอุน ใหการยอมรับซ่ึงกันและกันมีการแบงปนและเขาใจความรูสึก

ซ่ึงกันและกันในการทํางาน รูใจเขาใจเรา ลักษณะเดน คือความเปนเพ่ือนและความจริงใจตอกัน

เห็นความสําคัญของมนุษยสัมพันธมากกวามุงการแขงขัน 

 2) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉ่ือยชา หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกมุงเนนความตองการมั่นคงของสมาชิกและผูนําที่มุงเนนบุคคล เนนการคลอยตาม

ความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผน พ่ึงพาผูบริหารและพยายามหลีกเลี่ยงการกระทํา

ท่ีตองรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบริหาร เนนถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะ

ปกปองตนเองและตั้งรับเปนแนวทางท่ีทําให ม่ันคง ปลอดภัยและกาวหนาในการทํางานแบงออกเปน 

4 มิติ คือ 

  (1) มิติเนนการเห็นพองดวย หมายถึง สถานศึกษาที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกท่ีบุคคลใหการยอมรับซ่ึงกันและกันหลีกเลี่ยงการขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนพฤติกรรมท่ีถูกตอง 

คือ การปฏิบัติตัวเหมือนกับสมาชิกสวนใหญในองคการ พยายามเห็นดวยและคลอยตามความคิดเห็น

ของสมาชิกในองคการ ลักษณะการคลอยตามเปนสิ่งที่สมาชิกในองคการพึงพอใจลักษณะเดน คือ 

ตองปฏิบัติงานใหเหมือนกับสมาชิกอ่ืนๆ ในองคการและสิ่งที่ถูกตองคือการเห็นดวยกันแนวทาง

ความคิดเห็นของผูบริหารและผูรวมงานสอดคลองกับคานิยมของไทยท่ีไมชอบขัดใจใคร 

  (2) มิติเนนกฎระเบียบ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยม และพฤติกรรมการแสดงออก 

ในลักษณะแบบอนุรักษนยิม ประเพณี แบบแผน การปฏิบัติงานมีการควบคุมดวยระบบราชการทุกคน

ในองคการตองทําตามกฎ ระเบียบท่ีวางไวอยางเครงครัดและมีความรูสึกท่ีดีตอระเบียบและกฎนั้นๆ 

  (3) มิติเนนการพ่ึงพา หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

ท่ีแสดงออกถึงสายงานการบังคับบัญชาศูนยรวมกันบริหารจัดการ การตัดสินใจอยูท่ีผูบริหารหรือ

ผูนํากลุม ทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นและทุกคนเชื่อวาการตัดสินใจนั้นถูกตอง สมาชิกทุกคน

ไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานท่ีทาทาย ไมทราบจุดมุงหมายในการทํางานของตนเองและ

ขององคการ มุงการปกปองตนเองโดยการปฏิบัติตามผูบริหาร 
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  (4) มิติเนนการหลีกเลี่ยง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก 

ท่ีเนนการลงโทษเม่ือทํางานผิดพลาด แตเม่ือทํางานประสบผลสําเร็จไมไดรับรางวัลอะไร 

 3) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาวราว หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออก ลักษณะผูนํามุงเนนงานและเนนความตองการดานความม่ันคงของสมาชิกในองคการ

ลักษณะการทํางานมุงเนนอํานาจ ความเห็นตรงกันขาม แขงขัน ชิงดี ชิงเดน ตอตานและมุงเจาระเบียบ

แบงออกเปน 4 มิติ คือ 

  (1) มิติเนนความเห็นตรงขาม หมายถึง สถานศึกษาที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกในลักษณะของการเผชิญหนาอยางมาก มีคานิยมการบริหารที่เนนการเจรจาตอรอง 

สมาชิกรูสึกวามีคุณคาถาไดแกไขปญหาเฉพาะหนา 

  (2) มิติเนนอํานาจ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมแสดงออกโครงสราง

การบริการแบบไมมีสวนรวม โดยมีพ้ืนฐานแบบเนนอํานาจหนาท่ีและบทบาทของแตละคนอยูท่ีตําแหนง

ท่ีดํารงอยู รางวลัท่ีไดรับจากองคการ คือ การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงไดควบคุมสมาชิกท่ีมีระดับต่ํากวา 

  (3) มิติเนนการแขงขัน หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

ของการแขงขันที่ตองการมีการแพชนะ สมาชิกในองคการตองการชนะและดีกวาคนอื่นทุกคน 

มุงการแขงขันกันเพ่ือรักษาความรูสึกการแขงขัน มีคุณคาของตนเอง เกิดจากการแบงระดับในท่ีทํางาน

และวัดผลสําเร็จของการทํางานในรูปของผลงานมากกวา 

  (4) มิติเนนความสมบูรณแบบ หมายถึง สถานศึกษาคือองคการท่ีมีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะเจาระเบียบ การทํางานอยางหนักและยึดม่ันในระบบการทํางานมาก

แตไดเปาหมายองคการนอยมาก มีการตั้งความหวังในการทํางานไวสูง ทําใหทํางานอยางละเอียดถ่ีถวน

แตไดรับผลงาน ผลผลิตขององคการนอยมากและใชระยะเวลานานมากในการทํางานท่ีบรรลุเปาหมายนั้น 

เนนการทํางานท่ีมีระบบระเบียบอยางละเอียด 

   4) ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการที่ทําหนาท่ี

รักษาการตําแหนงผูอํานวยการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 1 

  5) ครู หมายถึง บุคลากรที่อยูในสถานศึกษาทําหนาที่ในดานปฏิบัติการสอนและ

สนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

         ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

         2.1 บริบทสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  

    2.1.1 ความเปนมา 

   2.1.2 การบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

              2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูนํา 

    2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูนํา 

     2.2.2 ลักษณะของพฤติกรรมผูนํา 

   2.2.3 ความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา 

    2.2.4 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูนํา 

  2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

   2.3.1 ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 

   2.3.2 ความหมายของวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

   2.3.3 ลักษณะของวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

   2.3.4 ความสําคัญของวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

   2.3.5 ขอกําหนดของวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

    2.3.6 รูปแบบวฒันธรรมองคการในสถานศึกษา  

 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

    2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

    2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2.1 บริบทสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

  

      2.1.1 ความเปนมา 
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 สํา1นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 แตเดิมเปนสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยูในอาคารสํานักงานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี 

เลขท่ี 814 (เดิมเลขท่ี 136/24) ถนนปราจีนอนุสรณ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

มีเนื้อท่ี 2 ไร 1 งาน 46 ตารางวา แตเดิมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีชื่อเรียกวา แผนกศึกษาธิการ 

ซ่ึงเปนแผนกหนึ่งในศาลากลางจังหวัด เม่ือปงบประมาณ 2532 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นวา

จังหวัดปราจีนบุรี เปนจังหวัดชายแดนท่ีมีอาณาเขตพ้ืนท่ีขนาดใหญ มีปริมาณงานทางดานการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมสูง และมีหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานนี้แยก กันอยูหลายแหง ทําใหการบริหารงาน

ไมมีความคลองตัว การติดตอประสานงานลาชา ซึ่งถาหากไดรวมหนวยงานเหลานี้ใหมาอยูใน

สํานักงานเดียวกันท่ีมีขนาดเหมาะสมแลว จะชวยใหการบริหารงาน มีประสิทธิภาพข้ึน จึงไดอนุมัติ

งบประมาณประจําป 2532 – 2533 จํานวน 7,500,000 บาท เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานการศึกษา 

ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเปนจังหวัดแรกในเขตการศึกษา 12 ท่ีมีสํานักงาน

ดังกลาว การกอสรางเริ่มตนเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2532 ซ่ึงนายจําเนียร ชวนะพงศ ซ่ึงดํารงตําแหนง

ผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้น ไดใหความชวยเหลือสนับสนุนสถานท่ีกอสรางในบริเวณท่ีราชพัสดุ 

ทะเบียนเลขท่ี 232 เนื้อท่ี 2 ไร 1 งาน 46 ตารางวาท่ีดินดังกลาว มีลักษณะเปนสระบัว อยูในความดูแล

ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยมี ร.ต.ปญญา ศุภการ รองผูวาราชการจังหวัดในขณะท่ีทําหนาท่ี

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งนั้น ไดพิจารณามอบใหเปนสถานที่กอสราง การดําเนินการ

กอสรางอาคารแหงนี้ ไดรับความอนุเคราะหดานตางๆ เปนอยางดีจาก นายประมวล รุจนเสรี 

การกอสรางแลวเสร็จเรียบรอย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2533 และประกอบพิธี เปดเมื่อวันที่ 25 

กันยายน 2533 โดย นายบรรจง ชูสกุลชาติ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น เปนประธาน และ

นายประมวล รุจนเสรี ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบรุี เปนประธานฝายจังหวัด และมีผูใหความอุปถัมภ

ในการกอสรางจนประสบความสําเร็จ 1(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, 

ออนไลน, 2553) เขตพื้นที่การศึกษาไดหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ/ กิ่งอําเภอ และ

สํานักงานประถมศึกษา/ ก่ิงอําเภอ เพ่ือจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงหระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 37 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 

หนา 9-10) และตอมาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 ไดจัดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แยกเปนระดับประถมศึกษา ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดเปลี่ยนเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, ออนไลน, 2553) 
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 2.1.2 การบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอ

ศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอประจันตคาม  

 การบริหารราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

จัดการดําเนินการบริหารราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการและ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หมวด 2 โดยสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 140 แหง การบริหาร

จัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 แบงกลุมงานออกเปน 6 กลุมงาน 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง กําหนดเกณฑและการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พ.ศ. 2546 ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, ออนไลน, 2553) 

    1) กลุมอํานวยการ 

   2) กลุมบริหารงานบุคคล 

   3) กลุมนโยบายและแผน 

   4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

   5) กลุมนิเทศงานวิชาการ 

   6) กลุมบริหารท่ัวไป 

 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบดวย 

  1) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา และพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

ความตองการของทองถ่ิน 

  2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

  3) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

  4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  5) การศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  6) ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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  7) พิจารณาแบงสวนราชการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  8) พัฒนางานดานวิชาการ จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  9) ประสานงานระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  10) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน รวมท้ังบุคคล 

องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ

ท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  11) ดําเนินการประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

  12) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และประสานงาน

สงเสริมงานของอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

   

 

 

 

2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมผูนาํ 

 

 2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูนํา 

 ผูนํายอมมีความสําคัญตอองคการหรือหนวยงานในการท่ีจะนําพาองคการไปสูความสําเร็จ

ตามเปาหมาย ผูนําตองแสดงพฤติกรรมการบริหารงาน เพ่ือใหเปนท่ียอมรับแกสมาชิก การปฏิบัติของ

ผูนําในการบริหารงาน จะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย

ของพฤติกรรมผูนําดังนี้ 

 สันตชัย พูลสวัสดิ์ (2545, หนา 2) ใหความหมายวา พฤติกรรมผูนาํ (leader behavior) 

หมายถึง อิทธิพลตอการกระทํา ความเชื่อ และความรูสึกของบุคคลหนึ่งในระบบสังคมท่ีมีตอบุคคลหนึ่ง 

โดยผูท่ีถูกกระทําเต็มใจรวมมือยอมรับอิทธิพลนั้นๆ 

 สมคิด บางโม (2545, หนา 235) ใหความหมายวา พฤติกรรมผูนําคือ พฤติกรรมของบุคคล

ท่ีทําการสั่งการตอสิ่งตางๆ ของกลุมผูอยูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 สิทธิชัย ฝรั่งทอง (2548, หนา  1) ใหความหมายวา พฤติกรรมผูนํา คือพฤติกรรมคุณลักษณะของ

คนท่ีคิด คนท่ีพูด คนท่ีทําอะไรแลวคนอ่ืนเชื่อถือ อยากทําตาม อยากใหชวยเหลือ อยากใหสนับสนุน 
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 มลิวัลย กลิ่นจันทร (2549, หนา 26) ใหความหมายวา พฤติกรรมผูนํา คือบุคคลท่ีมีอิทธิพล 

พลังชี้นํา มีสติปญญา ความรู ความดีงามเหนือผูอ่ืน สามารถชักจูงใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ 

และเชื่อม่ันวาสามารถคลี่คลายความตึงเครียดลงไดดวยสันติวิธีในเชิงสรางสรรค เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย

ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 เพ็ญศรี แนะแกว (2551, หนา 29) ใหความหมายวา พฤติกรรมผูนําเปนเรื่องเกี่ยวกับ

การใชอิทธิพลซึ่งเปนอํานาจในตัวของผูนํา เชน ความรูความสามารถ ประสบการณ บุคลิกภาพ 

ซ่ึงเปนอํานาจจริงๆ ที่เขามีอยูและอํานาจที่บุคคลนั้นไดรับจากการดํารงตําแหนง ซึ่งเปนอํานาจ

การยอมรับ จนเกิดแรงกระตุนในกลุม ทําใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงไป

ตามสถานการณ และนําไปสูเปาหมายองคการ 

 สันวิช แกวมี (2551, หนา 13) ใหความหมายวา พฤติกรรมผูนํา คือ ความสามารถและ

อิทธิพลตอการกระทํา ความเชื่อ และความรูสึกของบุคคลหนึ่งในระบบสังคมที่มีตอบุคคลหนึ่ง

สงผลใหเกิดความเคารพ ความม่ันใจ จงรักภักดีและใหความรวมมือดวยความเต็มใจในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

 กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243 – 253) ไดใหความเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําไว 

7 ประการ คือ 

 1) ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีดีมักจะแสดงพฤติกรรม

ในดานการริเริ่มงานใหมๆ การเปนผูบริหารหรือผูนําจะตองทํางานหนักอยูเสมอ เพ่ือใหงานท่ีตน 

คิดริเริ่มทํานั้นบรรลุผลสําเร็จ 

   2) ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึงผูนําหรือผูบริหารการศึกษาท่ีมีพฤติกรรม

คอยแนะนํากระตุน และใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน เพ่ือปรับปรุงการทํางาน หาวิธีการทํางานใหมๆ 

ใหเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ 

 3) ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมยอมรับ

ผูอ่ืน เม่ือเขาทํางานประสพผลสําเร็จ รูจักใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย ยอมรับผลสําเร็จของผูรวมงาน 

ไมถือโอกาสหยิบฉวยเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน รูจักดึงเอาศักยภาพท่ีแฝงอยูในตัวของผูรวมงาน 

มาใชใหเปนประโยชน เปนผูท่ีเขาใจและมองเห็นปญหาของผูรวมงาน รูจักยกยองชมเชยท้ังตอหนา

บุคคลอ่ืน เม่ือเขาทํางานสําเร็จ 

 4) ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ หมายถึง ผูนํา หรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรม

พรอมเสมอท่ีจะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 5) ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมสามารถ

พูดจาชักจูงใจใหหมูคณะปฏิบัติงานดวยความรวมมือรวมใจ และประสานสัมพันธกันและเปนผูที่มี
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ความสามารถในการใชภาษา ซ่ึงจะเปนการสรางเสนหใหผูอื่นเชื่อถือมีศรัทธาในตน มีความจริงใจ

ในสิ่งท่ีตนพูด เพ่ือใหงานมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

 6) ผูนําในฐานะผูประสานงาน หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมในการกระตุน

ใหผูรวมงานอื่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน และกระตุนสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ

ในการปฏิบัติงานตามแผนผูนําจะตองเปนผูประสานใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจ และ

มีความเขาใจดีตอกัน 

 7) ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถ

เขากับคนในสังคมได ถือวาการเขาสังคมเปนภารกิจที่สําคัญของผูนํา ผูนําสามารถอยูกับคนไดทั้งใน

และนอกองคการ โดยยอมเสียสละเวลาและทุนทรัพยสวนตัวในบางโอกาส เพ่ือนําบุคคลตางๆ เขามา

สนับสนุนการทํางานในองคการ ดังนั้นการเขาสังคมในระดับตางๆ ผูนําตองเรียนรู และปรับปรุงตนเอง

ใหเหมาะสม 

 ฮัลปน (Halpin, 1966, p. 287) ซึ่งไดกลาววา พฤติกรรมผูนํา และพฤติกรรมของสมาชิก

ในกลุมผสมผสานกันอยางแยกแยะไมออก และพฤติกรรมท้ังสองฝายตางถูกกําหนดข้ึน โดยองคการ

หรือหนวยงาน 

  เฮอรเซย และเบลนชารด (Hersey & Blanchard, 1993, p. 25) ใหความหมายวา 

เปนกระบวนการท่ีใชอิทธิพลใหบุคคลหรือกลุมบุคคล พยายามปฏิบัติงานในหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย

ภายใตสถานการณท่ีกําหนดไว 

 กรีนเบริจ และบารรูน (Greenberg & Baroon, 1955, p. 32) ใหความหมายวา 

เปนความสามารถท่ีทีอิทธิพลตอสมาชิกภายในกลุม ทําใหบรรลุจุกประสงคท่ีตั้งไว ซ่ึงแหลงท่ีมาของ

อิทธิพลมาจากตําแหนงหนาท่ีภายในองคการหรือนอกองคการ 

 พลั้นแคทท (Plunkett, 1996, p. 78; อางถึงใน เท้ือน ทองแกว และเฉลา ประเสริฐสังข, 

2542, หนา 3) ไดอธิบายความหมายของพฤติกรรมผูนําไวดังนี้ 

 พฤติกรรมผูนําคือ ความสามารถท่ีจะทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืน ในขณะเดียวกัน

ก็ไดรับความเคารพ ความม่ันใจ ความจงรักภักดี และใหความรวมมือดวยความเต็มใจ ในความหมายนี้

แบงออกเปนสวนๆ คือ สวนแรกเปนการบริหารงาน สวนท่ีสอง เปนเรื่องของความแตกตางของผูนํา

และผูท่ีมิใชผูนํา ลักษณะเชนนี้ก็คือ ขณะท่ีทานอาจจะเปนผูนําของกลุม ผูใตบังคับบัญชาของทาน 

ทานอาจมิใชผูนําของกลุมอ่ืน เปาหมายของผูนํา คือ เปนคนเดียวท่ีนํากลุมผูใตบังคับบัญชาท้ังหมด 

พฤติกรรมผูนําจึงเปนศิลปะอยางหนึ่งซ่ึงสามารถเกิดข้ึนและพัฒนาโดยบุคคลที่ไดรับการกระตุนให

เปนเชนนั้น 

 จากท่ีนักการศึกษากลาวมาสามารถสรุปไดวาพฤติกรรมผูนํา หมายถึง การกระทํา การประพฤติ

และการปฏิบัติของผูบริหารท่ีมีอิทธิพล พลังชี้นํา อํานาจสั่งการ ตอกิจกรรมหรืองานตางๆ 
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โดยมีความสามารถในการชักจูงบุคคลอ่ืนๆ หรือผูใตบังคับบัญชา ใหความรวมมือและเชื่อถือในการทํางาน 

ซ่ึงลักษณะอยางนี้สามารถเกิดข้ึนไดจากอํานาจหนาท่ี หรือลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น 

  2.2.2 ลักษณะของพฤติกรรมผูนํา 

  คุณลักษณะของผูนํา เปนลักษณะของผูนําในความสามารถท่ีจะนํากลุมทํากิจกรรม หรือ

ภารกิจของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สามารถแกไขปญหา การสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับเพ่ือนรวมงานดวยบรรยากาศท่ีดี 

  ลกัษณะของผูนําท่ีดีนั้น มีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงไวมากมาย แตก็เปนท่ียอมรับกันวา 

ไมมีบุคคลใดท่ีจะมีคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไปท้ังหมด และผูนําแตละคนไมจําเปนวาจะมีคุณลักษณะ

ของผูนําที่ดีเหมือนกัน เพราะสถานการณ เวลา สถานที่ และลักษณะขององคการของแตละคน

ยอมแตกตางกันไป และยังข้ึนอยูกับอุปนิสัยใจคอ และวิธีการทํางานของแตละคนอีกดวย 

  แนวคิดตางๆ เก่ียวกับคุณลักษณะของผูนําท่ีดี มีนักวิชาการทางการบริหารไดแสดงทัศนะไว

ดังนี้ 

  พระธรรมปฎก (2544, หนา 22) ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําไววา 

   1) ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได 

    2) ตองมีกัลยาณมิตร ตองหาท่ีปรึกษาและผูรวมงานท่ีดี มีความสามารถ และแสวงหา

ปญญาเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

   3) ตองเปนคนไมประมาท 

   4) ตองเปนคนเขมแข็ง กระตือรือรน เอาจริงเอาจังแมจะมีอุปสรรค มีอันตราย 

มีปญหาก็ไมยอทอ วางตัวเปนหลักไดและอยูในหลัก ไมหวั่นไหวไปตามเสียง 

   5) ตองทําได และชวยใหคนอ่ืนทําไดในสิ่งท่ีตองการจะทํา 

   6) ตองเปนคนมองกวาง มองไกล ใฝสูง ซึ่งเปนลักษณะทางปญญา คนท่ีเปนผูนํานั้น

แนนอนวาปญญาสําคัญท่ีสุด 

  สรุปไดวา คุณลักษณะของผูนําท่ีดี คือความมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ มีการศึกษาดี 

มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความประพฤติ มีมนุษยสัมพันธที่ดี ไมมี

ความเห็นแกตัว มีความยุติธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และเปนผูท่ีมีความปรารถนาดี

ตอความดีงามของชีวิต 

  คุณลักษณะของผูนํา เปนลักษณะของผูนําในความสามารถท่ีจะนํากลุมทํากิจกรรม หรือ

ภารกิจของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สามารถแกไขปญหา การสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับเพ่ือนรวมงานดวยบรรยากาศท่ีดี คุณลักษณะผูนํา จึงเปนลักษณะที่เหมาะสมที่จะเปนผูนําท่ีดี

มีศักยภาพทางการรับรู หรือทักษะที่จะทําใหปฏิบัติงานไดสําเร็จ มีความเปนนักประชาธิปไตย 
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ท่ีเปนศรัทธาของคนท่ัวไป มีอารมณม่ันคง ใจกวาง มีมนุษยสัมพันธ มีความริเริ่มสรางสรรค มีศีลธรรม 

และทํางานเพ่ือประโยชนสวนรวม  

  จากคุณลักษณะรวมของพฤติกรรมขางตน เม่ือจัดกลุมใหสะดวกตอการศึกษาแลว แบงเปน

ลักษณะผูนําท่ัวไป คุณลักษณะท่ีควรหลีกเลียง คุณลักษณะของผูนําท่ีจะคอยปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง 

คุณลักษณะท่ีนําเอาภาวะผูนําไปใช ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

    1) คุณลักษณะของผูนําท่ัวไป มีดังนี้ 

     (1) มีความรู เฉลียวฉลาด และไหวพริบทันคน โดยเฉพาะผู ใตบังคับบัญชา 

อยาใหโดน “ตม” ได 

    (2) มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

     (3) มีความเด็ดเดี่ยวในการบริหาร 

    (4) มีกําลังใจสูง 

    (5) มีความสามารถท่ีจะศึกษา และเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

    (6) มีความรูหลายดาน และความสามารถในการบริหาร 

    (7) มีความกระตือรือรน 

    (8) มีความสุภาพ เปนมิตรและเห็นอกเห็นใจ 

    (9) ซ่ือสัตยสุจริต ม่ันคง และเท่ียงธรรม 

    (10) มีความสามารถท่ีจะนํา และสอนคนอ่ืนได คือเปนไดท้ังนายและครู 

     (11) มีความอดทน 

     (12) มีความศรัทธาตองานและผูรวมงาน 

     (13) รูจักกาลเทศะ 

     (14) มีความกลาหาญ และเด็ดขาด 

     (15) ไมเห็นแกตัว 

     2) คุณลักษณะผูนําท่ีควรหลีกเลี่ยง มีดังนี้ 

     (1) ความเปนคนเจาอารมณ หงุดหงิด ฉุนเฉียว อิจฉาริษยา อารมณโหด ครอบงํา

หรือเห็นแกตัว เปนตน 

     (2) หลงและหวงอํานาจ 

     (3) มีความกลัวไมกลาปฏิบัติงาน 

     (4) มีปมดอย 

     (5) ขาดเหตุผล 

     (6) หูเบา 

     (7) ขาดความเท่ียงตรง 
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     (8) วางตัวใหญเกินไป 

     (9) ชอบใชอํานาจลงอาญา ไมชอบใหใครโตแยง หรือแสดงความคิดเห็นคัดคาน 

      3) คุณลักษณะของผูนําท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดดี 

    จากการศึกษาของ นโปเลียน ฮิลล (เท้ือน ทองแกว และเฉลา ประเสร็จสังข, 2542,

หนา 67; อางถึงใน สันวิช แกวมี, 2551, หนา 16) เก่ียวกับองคประกอบของความสําเร็จของผูนาํ 

ท่ีมีชื่อเสียงของโลก 10 คน เม่ือมาสังเคราะหองคประกอบรวมกัน ซ่ึงนโปเลียน ฮิลล ไดตั้งกฎ

แหงความสําเร็จหาประการไว และประสงค อาษา ไดแปลเปนภาษาไทยพิมพเผยแพรชื่อปรัชญาชีวิต 

ศาสตรแหงความสําเร็จมีดังนี้ 

     (1) เปาหมายท่ีสําคัญ 

     (2) ความเชื่อม่ันในตนเอง 

     (3) นิสัยประหยัดและอดออม 

     (4) ความคิดริเริ่มและการเปนผูนํา 

    (5) จินตนาการ 

    (6) ความกระตือรือรน 

    (7) การควบคุมตนเอง 

    (8) นิสัยการทํางานเกินเงินเดือน 

    (9) บุคลิกตองตาตองใจ 

    (10) ความคิดถูกตอง 

    (11) ความมีใจจดจอ 

    (12) ความสามัคคี 

    (13) การเอาประโยชนจากความลมเหลว 

    (14) ความใจกวาง 

    (15) การใหโดยมิหวังผลตอบแทน 

    จากคุณลักษณะของผูนําที่ประสบผลสําเร็จที่กลาวขางตน เปนกรอบความคิด

ในแนวกวาง ซ่ึงในการบริหารงานแนวใหม ความคิดในการรับรู และการเปดเผยขอมูล จะตองเปดกวาง

มากขึ้น ผูนําจึงตองใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นอยางอดทน แลวนําขอมูลมาปรับปรุง และแกไข 

ติดตามผลอยางตอเนื่อง ก็จะเปนปจจัยเสริมท่ีจะทําใหเปนผูนําท่ีโดดเดน 

    4) คุณลักษณะท่ีนําเอาเทคนิคพฤติกรรมผูนําไปใช 

      (1) ผูนําจะตองมีเทคนิคในการสั่งงาน หรือติดตอกับคนอ่ืน โดยมีจิตวิทยาเก่ียวกับ

พฤติกรรม และความแตกตางของคนบางพอสมควร การสั่งงานท่ีดีกวาประกอบไปดวยลักษณะสําคัญ 

ดังนี้ 
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     ก. คําสั่งตองชัดเจน 

     ข. ม่ันใจวาผูรับคําสั่งไดยินชัดเจน 

     ค. ผูรับคําสั่งสามารถปฏิบัติได 

     ง. ระมัดระวังในการสั่งงาน 

     จ. อยาสั่งการพรอมกันหลายๆ อยาง 

    (2) ผูนําจะตองมีเทคนิคการคาน หรือตําหนิคนอ่ืน วิธีการท่ีดีควรเห็นดังนี้ 

     ก. ตองเปนเรื่องงานอยาเปนเรื่องสวนตัว 

     ข. ไมควรตําหนิตอหนาผูอ่ืนไมควรใหเสียกําลังใจ 

     ค. มีเหตุผล และขอเท็จจริงประกอบการตําหนิหรือคัดคาน 

     ง. มีวิธีการและหลักการท่ีดี ในกรณีท่ีตองลงโทษ 

 

    (3) ผูนําจะตองมีเทคนิคในการยกยอง หรือชมเชย โดยมีหลักดังนี้ 

     ก. จงชมเม่ือผูใตบังคับบัญชาทําดี เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 

     ข. ยกยองชมเชยใหเหมาะสม 

     ค. ชมเชยตอหนาคนอ่ืนได แตควรระวังอยาใหมองเห็นวาเปนการชมเกินไป 

    (4) ผูนําจะตองวางตัวใหเหมาะสมมีหลักดังนี้ 

     ก. วางตัวเท่ียงตรงและเท่ียงธรรม 

     ข. อยาสนิทกับคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป 

     ค. ทําตัวเสมอตนเสมอปลาย 

    (5) ผูนําจะตองมีเทคนิคในการรับฟงคําแนะนําหรือการใหเหตุผล มีหลักการดังนี้ 

     ก. สามารถสรางบรรยากาศใหผูใตบังคับบัญชากลาแสดงความคิดเห็น 

     ข. เสาะหาเหตุผล และความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาในเรื่องตางๆ ท่ีสมควร 

    (6) ผูนําจะตองมีเทคนิค ในการรักษาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีหลักการดังนี้ 

     ก. พยายามสรางสรรคและสงเสริมสามัคคีธรรม 

     ข. บํารุงขวัญและกําลังใจของคนงานสมํ่าเสมอ 

     ค. ทําตัวใหเปนหลักของผูใตบังคับบัญชา 

    (7) ผูนําจะตองทําตัวใหเปนระเบียบในการทํางาน มีหลักการดังนี้ 

     ก. ทําตัวใหเปนตัวอยางในการทํางาน 

     ข. วางระเบียบภายในท่ีเหมาะสม 

     ค. ควบคุมใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีวางไว 

    (8) ผูนําตองยึดหลักการและเหตุผลในการบริหารงาน มีหลักการดังนี้ 
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     ก. อยาตัดสินอะไรโดยปราศจากเหตุผล 

     ข. แสดงความม่ันคงใหผูใตบังคับบัญชาเห็น 

     ค. สืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับขาวลือตางๆ 

    (9) ผูนําตองหาทางสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา มีหลักการดังนี้ 

     ก. สอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา 

     ข. หาทางสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชากาวหนา 

     ค. ถาหากมีท่ีทํางานอ่ืน หรืองานอื่นดีกวาที่ เดิมควรสนับสนุนให กับ

ผูใตบังคับบัญชาไดกาวหนา 

     ง. ควรฝกนิสัยใหเปนผูมีความจํา หาวิธีจําเรื่องราวและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

     จ. ผูนําจะตองสรางนิสัยใหรูจักปรับปรุง หรือเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ 

     ฉ. ผูนําตองทราบถึงความสนใจ และความเปนอยูตลอดจนนิสัยสวนตัวของ

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือแกไขขอบกพรองใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ช. ผูนําตองหม่ันศึกษาหาความรูปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ  

พบขอบกพรองตองหาวิธีแกไข 

     ซ. ผูนําตองเปนคนใจกวาง มีใจหนักแนน ตอสภาวการณคําพูดท่ีขัดแยงหรือ

ท่ีไมเปนมิตร 

     ฌ. ผูนําตองจัดใหมีระบบการติดตอกับผูใตบังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ 

    จากคุณลักษณะของผูนําดังกลาวขางตน สรุปไดวาคุณลักษณะสําคัญหรือ

คุณลักษณะเดนจะมีอยู 6 ประการ คือ 

    (1) ความฉลาดไหวพริบดี มีความรอบรูเรื่องราวตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแกเหตุการณ

ปจจุบันเรื่องท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ี ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ 

    (2) เปนคนมีน้ําใจมีความยุติธรรม ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ขยัน ใจหนักแนน รกัษา

ระเบียบวินัย และออนโยน 

    (3) มีความคลองแคลว ฉับไว มีลักษณะกระตือรือรนตอการทํางาน ทํางานไดเร็ว 

ปรับตัวดี สามารถใชวิกฤติการณ แกไขสถานการณไดดีข้ึน 

    (4) มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการทํางาน ทํางานในหนาท่ีใหดีท่ีสุด ผิดพลาด

ก็ยอมรับผิดดวยความเต็มใจ 

     (5) มีความสมารถในการตัดสิน สามารถตัดสินใจไดดี รวดเร็ว และถูกตองมีเหตุผล

ม่ันใจในตนเอง 

     (6) มีความสามารถในการจูงใจ สามารถโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชา ใหมารวมมือ

รวมกันปฏิบัติงาน 
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  เพ็ญศรี แนะแกว (2551, หนา 36) ไดสรุปคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไวดังนี้ 

     1) มีความเชื่อม่ันและเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ืน 

     2) มีความรอบรู ความสามารถในงานท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

     3) มีความคิดริเริ่มและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเริ่มดวย 

     4) มีความเสียสละ 

     5) มีความกระตือรือรนและเขาสังคมไดดี 

     6) มีความซ่ือสัตยสุจริต 

     7) มีความกลาในการตัดสินใจ 

     8) มีความสมานไมตรีและสรางสามัคคีกับผูรวมงาน 

     9) มีดุลยพินิจม่ันคงและรอบคอบ 

     10) มีความจงรักภักดีตองานและผูรวมงาน 

     11) มีความกลารับผิดชอบและยอมรับวามีพันธะตอหนาท่ี 

    12) เคยมีประสบการณในการปกครองบังคับบัญชาจากหัวหนาแบบตางๆมาแลว 

    13) มีบุคลิกภาพเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว 

    14) มีเหตุผล ยอมรับความจริง 

    15) มีความตื่นตัว คนควาหาความรูใหมเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

    16) มีความยุติธรรม 

   จากคุณลักษณะผูนําท่ีดีตามแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผูนําจะตอง

เปนผูมีความรูดี มีปฏิญาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม รูจักปรับปรุงแกไข มีความสามารถ

ในการโนมนาวจิตใจ มีความเขาใจบุคคลท่ัวไปและเขากับสังคมไดดี มีความกระตือรือรน มีวิจารณญาณ

ในการตัดสินใจ สั่งการ มีความอดทนและรับผิดชอบสูง ประสานงานไดดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

มีความเชื่อม่ันในตนเอง และยอมรับนับถือใหความชวยเหลือผูอ่ืน และมีน้ําใจกับผูใตบังคับบัญชา 

 2.2.3 ความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา 

 การบริหารงานในสถานศึกษาหรือองคการใดก็ตาม ผูนําจะตองแสดงพฤติกรรมผูนํา

ในการบริหารงาน เพ่ือนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงพฤติกรรมของผูนําในการบริหารงานนั้น 

จะตองมีความสัมพันธเก่ียวของกับปจจัยตางๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา ผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษา

จึงมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอความสําเร็จ หรือความอยูรอดขององคการ เพราะสถานศึกษา

จะเปนสิ่งสะทอนการบริหารงานของผูนํา มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสัมพันธ

ของพฤติกรรมผูนําไวดังนี้ 
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 สมคิด บางโม (2545, หนา 235) ไดกลาวถึงความสําคัญของพฤติกรรมผูนําวา ความสําคัญ

ของพฤติกรรมผูนําเปนการปฏิบัติตนของผูนําตอกลุมท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดและสมาชิกคนอ่ืนๆ ยอมรับ

โดยสมัครใจวา บุคคลนั้นเปนผูนําของกลุมและสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายได 

 เท้ือน ทองแกว และเฉลา ประเสริฐสังข (2542, หนา 36) กลาวถึงความสําคัญของ

พฤติกรรมผูนํา อยูท่ีความสามารถของผูนําท่ีถือวาเปนบุคลากรหลักท่ีจะนําองคการไปสูความสําเร็จ

ตามเปาหมายไดดีภายใตภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

 ประภัสร จงสงวน (2546, หนา 4) กลาวถึงความสาํคัญของพฤติกรรมผูนําวา การแสดง

พฤติกรรมของผูนํานั้น มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะตอง

บงบอกถึงการท่ีผูนํามีความรู ความสามารถ มีความรับผิดชอบและทันตอเหตุการณในทุกๆ ดาน 

 สุทธินันท พรหมสุวรรณ (2546, หนา 33) กลาววาความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา

อยูท่ีการท่ีผูนําหรือผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนขององคการ กําหนดเปาหมายคุณคา ความเชื่อ กลยุทธ

ขององคการรวมกัน ซึ่งจะเปนแนวทางใหกับสมาชิกนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เพื่อเสริมสราง

ความแข็งแกรงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคการโดนรวม 

 สพุานี สฤษฎวานชิ (2552, หนา 235) กลาววา ผูนํามีความหมาย และความสําคัญตอองคการ

เปนอยายิ่งดวยหลายๆ เหตุผล ดังนี้ 

   1) เม่ือคนเรารวมกันเปนกลุม เราตองการผูนําเพ่ือชวยในการนําองคการ และทําหนาท่ี

ในการตัดสินใจ ตลอดจนจัดการกับปญหาตางๆ เพ่ือไมใหเกิดความสับสนอลหมานวุนวาย 

เพราะคนจะมีความแตกตางกันท้ังบุคลิกภาพ อารมณ ทัศนคติ และความคิดเห็น ความชอบและ

เปาหมายสวนบุคคล ผูนําตองทําหนาท่ีในการนํา (lead) สั่งการ (direc) และตัดสินใจ ตลอดจนปลุกเรา

และสรางแรงจูงใจใหแกผูตาม 

  2) ผูนําจะมีวิสัยทัศนจะทําใหองคการมีวิสัยทัศน และประสบความสําเร็จยิ่งใหญ 

ดวยความมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เชน บิลเกต เจาของ Microsoft หรือ Jack Welch ซึ่งเปน CEO 

ของบริษัท จีอี ในชวงป ค.ศ. 1981 ถึง ค.ศ. 2000 ท่ีสามารถทําใหจีเอ็มมีผลกําไรเพ่ิมมากข้ึนจาก 

1.6 พันลาน เปน 12.74 พันลาน  

   3) ผูนําท่ีมีความรู ความสามรถและมีจริยธรรม จะทําใหองคการนั้นๆ เจริญกาวหนา 

และคงอยูได แตผูนําท่ีขาดความรูความสามารถ ขาดวิสัยทัศน และจริยธรรมจะทําใหองคกรนั้น

ตองลมเหลวลงไปอยางนาเสียดาย 

 ปรียาพันธุ ปยะอนันต (2546, หนา 13) กลาววาความสําคัญของพฤติกรรมผูนําอยูท่ีแนวทาง 

การบริหารงาน ท่ีทําใหผูอ่ืนทําตามในสิ่งท่ีตั้งเปาหมายใหสําเร็จอยางเต็มใจ และรวมมือเปนอยางดี 

ท้ังนี้ผูนําหรือผูบริหารตองมี 
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 1) ความรู ความสามารถ ทําใหตนเองมีความนาเชื่อถือ และทําใหทุกคนมีความเชื่อม่ัน

และไววางใจ 

 2) ตองมีความสามารถในการบริหารจัดการ และการวางแผนงานท่ีดี 

 3) ตองเขาใจคน 

 4) การตัดสินใจและการแกปญหา 

  ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2547, หนา 27) กลาววาความสําคัญของพฤติกรรมผูนําคือ

พฤติกรรมทางดานมิตรสัมพันธกับพฤติกรรมดานกิจสัมพันธท่ีมีความสัมพันธกัน ผูนําท้ังสองดานนี้คือ 

ผูนําท่ีมีประสิทธิผลในการบริหารงาน 

  สุริยน เผือกสกนธ (2548, หนา 3) ใหความสําคัญกับพฤติกรรมผูนํา คือ คนท่ีเปนผูชี้กําหนด

ทิศทางไปขางหนาใหผูอ่ืนปฏิบัติตามโดยอาศัยการพูด การชักนํา หรือการแสดงพฤติกรรม เพ่ือใหผูท่ีตาม

มีความศรัทธาในแนวความคิดนี้ 

    1) มีความรู 

    2) มีความกลาหาญ 

    3) มีความเด็ดขาด 

    4) มีความยุติธรรม 

    5) มีความเปนท่ีเชื่อถือได 

    6) มีลักษณะทาทีท่ีดี 

    7) มีความขยันอดทน 

    8) มีความกระตือรือรน 

    9) มีความซ่ือตรง 

    10) มีความคิดริเริ่ม 

    11) มีความไมเห็นแกตัว รูจักตนเองและผูอ่ืน 

  เซวทซ (Schwatz, 1980, p. 491) กลาววาพฤติกรรมผูนําเปนลักษณะของผูท่ีมีความสามารถ

ของศิลปะในการบอกชี้แนะผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยความเต็มใจ 

และกระตือรือรน 

  ชายน (Schein, 1985, p. 192) กลาววาความสําคัญของพฤติกรรมผูนําคือความสามารถ

ท่ีกาวออกมาจาวัฒนธรรมเดิม เพ่ือรวมกระบวนการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหมีการปรับตัว

ใหมากข้ึน 

  ดรัท และพลัล (Drath & Palus, 1994, p. 117) กลาววาความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา

เปนกระบวนการสรางความสมเหตุสมผลในการทํางานรวมกันของบุคคลตางๆ เพื่อสรางความเขาใจ 

และความผูกพันใหเกิดข้ึนกับงานในหนวยงาน   
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  ฟนเคลสไตน และแฮมบริค (Finkelstein  &  Hambrick, 1996, p. 203) ไดกลาวถึงความสําคัญ

ของพฤติกรรมผูนําเชิงกลยุทธวา หมายถึงผูนําหรือกลุมท่ีผูนําระดับสูงท่ีมีความสามารถในการคาดการณ 

มีมุมมองระยะยาวสรางความยืดหยุนใหองคการบรรลุเปาหมายโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบรวมกัน

ท้ังองคการ 

  จากการท่ีนักวิชาการกลาวสรุปความสําคัญพฤติกรรมผูนํา แสดงใหเห็นวา ผูนําเปนเสมือน

หลักชัยในการดําเนินงานท่ีตองใชเทคนิค ทักษะการบริหาร แนะนํา กํากับดูแลการทํางาน ตามหลักการ

บริหารทําใหเกิดความพึงพอใจและความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ

พฤติกรรมผูนําเปนเครื่องมือทํานายความอยูรอด ความสําเร็จขององคการไดอาศัยปจจัยท่ีสําคัญตอ

การแสดงพฤติกรรมผูนําหลายประการ เชน บุคลากร กลยุทธในการบริหารงาน สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ

กับการแสดงพฤติกรรมผูนําเปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพขององคการ 

  2.2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา 

  ผูนําท่ีมีความสามารถท่ีจะทําใหคนทํางานดวยความยินดี ตองมีความรู ความสามารถทุกๆ ดาน

ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และฐานะทางสังคมเปนผูมีคุณธรรมสูงพรอมท่ีจะปรับปรุง

ตนเอง ทํางานดวยความยินดี มีการจูงใจคน มีมนุษยสัมพันธและบุคลิกทาทางท่ีดีมีนักวิชาการไดกลาวถึง

พฤติกรรมผูนําไวหลายทาน ดังนี้ 

   1) พฤติกรรมผูนําตามแนวความคิดของ ฮัลปน (Halpin, 1993, p. 78) 

    (1) พฤติกรรมผูนําที่มุงเนนกิจสัมพันธ (initiating structure) เปนพฤติกรรม

ท่ีผูนําแสดงออกตอผูตามอยางชัดเจน ที่มุงเนนความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ไดแก 

พฤติกรรมผูนําท่ีเก่ียวกับการจัดโครงสรางงาน และองคการ กําหนดคุณลักษณะของงานท่ีตองการ 

การกําหนดบทบาทของผูนําและผูตาม การมอบหมายงาน และความรับผิดชอบ การกําหนดวิธีการ

สื่อสาร ซ่ึงมักเปนการสื่อสารทางเดียวจากผูนําขางบนลงสูผูตามเบื้องลาง การกําหนดกระบวนการ

วิธีการทํางาน การจัดตารางการทํางานเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีมุงงานสําเร็จโดยผูตาม ซ่ึงผูปฏิบัติงาน

มีโอกาสเรียกรอง และเสนอเง่ือนไขตางๆ ไดนอยมาก 

    (2) พฤติกรรมของผูนําท่ีมุงเนนดานมิตรสัมพันธ (consideration) เปนพฤติกรรมท่ีบง

บอกถึงความรูสึกท่ีรับรู ท่ีไวของผูนําท่ีมีตอผูตาม ในแงใหการยอมรับในความคิด ความรูสึกสรางความ

ไววางใจตอกัน  แสดงความชื่นชม รับฟงปญหาของผูตามอยางตั้งใจ โดยกระตุนใหมีการสื่อสารท้ัง

สองทาง พยายามแสวงหาคําแนะนํา หรือขอเสนอจากผูตาม เพ่ือการตัดสินใจสําคัญของตน 

แสดงออกอยางลึกซ้ึงถึงความหวงใยตอความตองการของลูกนอง 

    สรุปไดวา พฤติกรรมตามแนวความคิดของฮัลปน (Halpin) จะแบงได 2 ประเภท 

ไดแก พฤติกรรมของผูนําท่ีมุงดานกิจสัมพันธ จะเนนความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมดานมิตรสัมพันธ

จะเนนคน และการใหความสัมพันธกับคน 
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   2) พฤติกรรมผูนําตามแนวความคิดของ เบลคและมูตัน (Blake & Mouton, 1992, 

p. 69; อางถึงใน สุรัช กรวยทอง, 2547, หนา 30) 

     (1) ความเอาใจใสคน (concern for people) หมายถึง การเอาใจใสทุกข สุข และ

การชวยเหลือสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา ท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว เปดโอกาสแสดงความคิดเห็น

และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

     (2) ความเอาใจใสงาน หรือผลผลิต (concern for people) หมายถึง ความสนใจ 

และใหความสําคัญตองานมากกวาคน ไมชอบมอบหมายงานหรือกระจายอํานาจ (นัยนา นาคฤทธิ์, 2547, 

หนา 63) และยังไดเสนอทฤษฎีตาขายการบริหารโดยศึกษาผูนําแบบสองมิติ ทําใหนักวิชาการอีกหลายทาน 

ตื่นตัวในการพิจารณาพฤติกรรมผูนําในดานการมุงงานและมุงคนข้ึน เบลค และมูตัน (Blake & mouton) 

ไดพัฒนาวิธีการ การพิจารณาผูนําแบบสองมิติข้ึนมาใหม โดยเสนอทฤษฎีตาขายการบริหาร (managerial 

grid theory) ซ่ึงมีแนวความคิดหลักวา ในการพิจารณารูปแบบพฤติกรรมของผูนําที่สามารถ

ท่ีจะจัดทําเปนตาขายเชื่อมโยงในลักษณะสองมิติ (two – dimension theory) ไดมิติหนึ่งเปนมิติของ

ความสนใจเก่ียวกับเรื่องงาน และมีอีกมิติหนึ่งเปนมิติของความสนใจเก่ียวกับเรื่องคนในตาขายเชื่อมโยง

สองมิติ จะแบงเปนตารางขนาด 9 × 9 นิ้ว ซ่ึงจําแนกพฤติกรรมผูนําออกเปน 5 แบบ แตละแบบ

มีตําแหนงตางๆ กันบนตาขายการบริหาร ดังรายละเอียดในภาพ 2 
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ภาพ 2  ตาขายการบริหารของเบลค และมูตัน 

ท่ีมา: (Blake &, 1992, p. 69; อางถึงใน สุรัช กรวยทอง, 2547, หนา 30) 

 

   จากภาพ 2 แสดงใหเห็นลักษณะพฤติกรรมของผูนํา 5 แบบ คือ 

   (1) ผูนําแบบไมเอาไหน (1,1) คือ ผูนําท่ีใหความสําคัญท้ังงานและคนนอย ทํางาน 

โดยใชความพยายามนอยมาก ทําเพ่ือเอาตัวรอดไปเทานั้น ไมแสดงบทบาทความเปนผูนําเลยจัดวา

เปนผูนําท่ีใชความพยายามในการบริหารงานใหเปนผลสําเร็จในระดับต่ําท่ีสุด 

   (2) ผูนําแบบเนนงาน (9,1) คือ ผูนําท่ีใหความสําคัญงานมากแตใหความสําคัญกับ 

คนนอย มีการจัดระเบียบของงานหรือลักษณะวิธีการทํางานอยางละเอียด เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตจะไมสนใจหรือไมเนนเรื่องความสัมพันธของผูปฏิบัติงานจัดวาเปนผูนํา

ท่ีเนนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานในระดับสูงสุด และสนใจเก่ียวกับผูใตบังคับบัญชาในระดับ

ต่ําสุด 

   (3) ผูนําแบบเนนคน (1,9) คือ ผูนําท่ีมีมนุษยสัมพันธสูงมาก ใหความสําคัญกับคน 

มากแตใหความสําคัญกับงานนอย ทํางานโดยใหความสําคัญกับงานนอย ทํางานโดยใหความสําคัญกับ

ความตองการของคนมากเปนพิเศษ เพ่ือใหมีความสัมพันธท่ีดี และมีบรรยากาศของการทํางานท่ีเปนมิตร 

แตจะไมคอนคํานึงถึงความสําเร็จของงาน จัดวาเปนผูนําท่ีใหความสนใจกับคนในระดับสูงสุด และสนใจ

เรื่องประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานในระดับต่ําท่ีสุด 

    (4) ผูนําแบบสายกลาง (5,5) คือ ผูนําท่ีใหความสําคัญกับงาน และคนในระดับปานกลาง 

ในการบริหารงานเรายึดถือหลักวาจะพยายามท่ีทําใหเกิดความสมดุลกันระหวางประสิทธิภาพของงาน

กับขวัญของผูใตบังคับบัญชา จัดวาเปนผูนําท่ีใหความสนใจเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

กับขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา ในระดับปานกลางท้ังสองดานพรอมๆ กัน 

   (5) ผูนําแบบทีม (9,9) คือ ผูนําท่ีใหความสําคัญกับงาน และคนมากมุงเนนท่ีจะใหงาน

มีประสิทธิภาพ และผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจดี พยายามกอใหเกิดการทํางานเปนกลุม

ในลักษณะการประสานสอดคลองกัน รวมกันทํางานจัดวาเปนผูนําท่ีเนนการใหความสําคัญท้ังงาน และ

คนในระดับสูงไปพรอมๆ กัน 

   แตอยางไรก็ดี เบลค และมูตัน (Blake & Mouton) ไดเสนอแนะวาผูนํา

ควรจะพยายามพัฒนาพฤติกรรมการบริหารงานของตนเองใหเปนแบบรวมมือรวมใจ (9,9) คือใหไดท้ัง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานกับน้ําใจของตนไปพรอมๆกัน ซ่ึงถือวาเปนแบบของผูนําท่ีดีท่ีสุด 

   สรุปไดวา เบลค และมูตัน (Blake & Mouton) แบงพฤติกรรมผูนําออกเปน 

2 ประเภท คือ มุงเอาใจใสคนและมุงเอาใจใสงาน และทฤษฎีตาขายการบริหารไดแสดงใหเห็นถึง
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ลักษณะพฤติกรรมผูนํา 5 แบบ ไดแก ผูนําแบบไมเอาไหน ผูนําแบบเนนงาน ผูนําแบบเนนคน ผูนํา

แบบสายกลาง และผูนําแบบทีม 

   3) พฤติกรรมผูนําตามแนวความคิดของเฮอรเซ และบลองชารด (Heraey & Blanchard) 

เฮอรเซ และบลองชารด (Heraey & Blanchard, 1985, p. 118) ไดแบงพฤติกรรมผูนําออกเปน 

2 ประเภท ไดแก 

   (1) พฤติกรรมผูนําดานมิตรสัมพันธ (consideration structure) หมายถึง

พฤติกรรมผูนําท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวผูนํากับผูใตบังคับบัญชา ท่ีแสดงออกถึงความเปนมิตร 

ความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

   (2) พฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธ (initiating structure) หมายถึง พฤติกรรมผูนํา

ท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวผูนํากับผูใตบังคับบัญชา ในดานการดําเนินงานตามนโยบายใหบรรลุผล

สําเร็จ เฮอรเซ และบลองชารด (Heraey & Blanchard, 1985, p. 118) ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนํา

ตามวงจรชีวิต วาเปนภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จะเปลี่ยนแปลงไปตาม “ความเจริญวัย”

ของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงท้ังสองใหความหมายของความเจริญวัยในแงของอายุ หรือความแนนอนของ

อารมณเปนความปรารถนาความสําเร็จ ความเต็มใจยอมรับ ความรับผิดชอบ ประสบการณและ

ความสามารถทางการทํางาน ซ่ึงถือวาความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา จะเคลื่อนท่ี

ผานข้ันตอน 4 ข้ันตอน ข้ันแรก เม่ือผูใตบังคับบัญชาเขามาสูองคกร ข้ันแรกผูบริหารท่ีมีความสัมพันธ

กับงาน เหมาะสมมากท่ีสุด ผูใตบังคับบัญชาควรจะไดรับการแนะนําในงานของเขา และความคุนเคย

กับกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงานขององคการ ผูบริหารท่ีไมไดใหคําแนะนําในข้ันนี้ จะทําใหเกิดความกังวล

กับพนักงานใหม การใหพนักงานใหมมีสวนรวมจะไมเหมาะสมในข้ันนี้ เพราะวาตามเจตคติของเฮอรเซ 

และบลองชารด (Heraey & Blanchard) ผูอยู ใตบังคับบัญชา ยังไมไดรับการพิจารณาวา

เปนเพ่ือนรวมงาน เม่ือผูใตบังคับบัญชาเริ่มเรียนรูงานแลว ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงาน 

ก็ยังคงจําเปนอยูเพราะวา ผูใตบังคับบัญชาเขายังไมเต็มใจ หรือยอมรับความรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตาม 

ความไววางใจ และการสนับสนุนของผูบริหารท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาจะเพ่ิมข้ึน เพราะวาผูบริหาร

เริ่มมีความคุนเคยกับผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น ผูบริหารจะเริ่มตนใชแบบของภาวะผูนําท่ีใหความสําคัญ

กับคนอีกดวย ดังภาพ 3 
 

 

   แบบของภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 

ใหความสําคญักับคนมากและ 

ใหความสําคญักับงานนอย 

ใหความสําคญักับคนมากและ 

ใหความสําคญักับงานมาก 

ใหความสําคญักับคนนอย ใหความสําคญักับคนนอยและ 

(สูง) 
 

พฤติกรรมท่ีให

ความสําคญักับคน 

 

 

(ต่ํา) 
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ภาพ 3  แบบของภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท่ีมา: (Heraey & Blanchard, 1993, p. 118)  

   

   จากภาพ 3 เม่ือผูใตบังคับบัญชาคอยๆ มีความม่ันใจ สามารถสั่งการดวยตนเอง

และมีประสบการณ ผูบริหารสามารถลดการกระตุน และสนับสนุนลงได ผูใตบังคับบัญชา 

จะ “เปนตัวของตัวเอง” และไมตองการความสัมพันธอยางใกลชิดกับผูบริหารตอไป 

    ทฤษฎีภาวะผูนําตามวงจรชีวิต ไดรับความสนใจมากเพราะเปนแบบจําลอง

ที่ใหขอเสนอแนะวาภาวะผูนําตองยืดหยุน และเปลี่ยนแปลงไดเสมอ แทนที่จะอยูกับแรงจูงใจ 

ความสามารถ และประสบการณของผูใตบังคับบัญชาตองถูกประเมินอยูเสมอ เพ่ือกําหนดแบบของ

ภาวะผูนําท่ีเหมาะสมท่ีสุด และถาหากแบบของภาวะผูนํามีความเหมาะสมแลวไมเปนแคแรงจูงใจ

ผูใตบังคับบัญชาอยางเดียวเทานั้น แตยังชวยใหผูใตบังคับบัญชามุงไปสู “ความเจริญ” อีกดวย 

    สรุปไดวา เฮอรเซ และบลองชารด (Heraey & Blanchard) แบงพฤติกรรมผูนํา

เปน 2 แบบ คือ พฤติกรรมมุงมิตรสัมพันธ และพฤติกรรมมุงกิจสัมพันธ และมีทฤษฎีภาวะผูนํา

แบบวงจรชีวิตท่ีเสนอแนะวาภาวะผูนําตองมีความยืดหยุน และเปลี่ยนแปลงไดเสมอ และสามารถ

สรางจูงใจ และทําใหเกิดภาวะผูนําท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

   4) กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243-253) จําแนกพฤติกรรมผูนําได จํานวน 7 ดาน 

คือ 

  (1) การมีความคิดริเริ่ม 

    (2) การรูจักปรับปรุงแกไข 

  (3) การใหการยอมรับนับถือ 

   (4) การใหความชวยเหลือ 

และใหความสําคญักับงานนอย ใหความสําคญักับงานมาก 

(เจริญวัย)                                                               (ยังไมเจรญิวัย) 

   (ต่ํา)                  พฤติกรรมท่ีใหความสําคญักับงาน                       (สูง) 
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  (5) การโนมนาวจิตใจ 

   (6) การประสานงาน 

  (7) การเขาสังคมไดดี 

             ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละดาน ดังตอไปนี้ 

   (1) การมีความคิดริเริ่ม 

         กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243 - 253) กลาววา ผูนําในฐานะ

ผูมีความคิดริเริ่มหมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่ดีและเปนผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน 

มักจะแสดงพฤติกรรมท่ีมีจุดเนนท่ีสําคัญ คือ เปนผูท่ีมีความคิดริเริ่มงานใหมๆ กําหนดเปนแผนงาน

ใหสนองวัตถุประสงคขององคการและผูนําหรือผูบริหารจะตองเปนผูท่ีทํางานหนักอยูเสมอจึงกลาวไดวา

ลักษณะพฤติกรรมที่เปนพฤติกรรมพื้นฐานทั่วไปของผูนําหรือผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จ

ตองมีความริเริ่มรวมอยูดวยอยางเดนชัด และยังเก่ียวกับการแสดงออกถึงความเปนผูนําในเรื่องเก่ียวกับ

การพิจารณาตัดสินใจในการแกไขปญหาใดๆ จะตองแสวงหาขอมูลท่ีเก่ียวของอยางถูกตองเสียกอน

เปนบุคคลท่ีมีจิตใจกวางเปดโอกาสใหสมาชิกหรือผูรวมงาน บุคคลท่ีเก่ียวของไดมีโอกาสมีสวนรวมมือ

ในการแกปญหาดวย และผูนําหรือผูบริหารจะมีลักษณะเปนผูท่ีเสียสละเวลาเปนพิเศษเพ่ือใหภารกิจ

ขององคการประสบความสําเร็จ 

       (2) การรูจักปรับปรุงแกไข 

    กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243 - 253) กลาววา ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุง

แกไข หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีพฤติกรรมคอยกระตุนผูรวมงาน ปรับปรุงการทํางานดวยการสนับสนุน 

ใหกําลังใจไดมีโอกาสทํางานดีขึ้นอยูเสมอ ผูนําหรือผูบริหารจะเปนบุคคลที่สามารถดูแลรักษา

ประสิทธิภาพการทํางานของตนเองไวได และในขณะเดียวกันก็ตองการใหบุคคลที่อยูรอบขาง

มีความสามารถในลักษณะนี้ดวย การใหผูรวมงานทํางานใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยการสนับสนุน

และใหโอกาสผูรวมงานในการปรับปรุงการทํางาน สิ่งที่ผูบริหารสนับสนุนและสงเสริมเปนพิเศษ

ในการปรับปรุงการทํางาน นั่นคือการสงเสริมใหสมาชิกขององคการไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม 

ในระหวางการทํางานตลอดจนการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกองคการมาใหคําปรึกษาแนะนํา

ดวยวิธีการดังกลาวนี้จะทําใหผูรวมงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูนําจะพยายามหาทาง

สงเสริมใหผูรวมงานมีความเจริญเติบโตในแขนงอาชีพและวิธีการทํางานใหมๆ ใหผูรวมงานอยูเสมอ 

       (3) การใหการยอมรับนับถือ 

    กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243 - 253) กลาววา ผูนําในฐานะผูให

การยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมสนับสนุนความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

ยอมรับนับถือผูอ่ืน เม่ือเขาทํางานประสบผลสําเร็จ เปนผูท่ีรอบรูเทาทันเหตุการณ คาดการณเรื่องราวตางๆ 

ไดอยางมีเหตุผลมีความไวสามารถเขาใจถึงความรูสึก เจตคติของผูอ่ืนท้ังบุคคลในองคการและผูท่ีเก่ียวของ
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ท่ีอยูภายนอกองคการ ผูนํามีความกระตือรือรนท่ีจะรับรูสิ่งท่ีเกิดข้ึนรอบตัวโดยเฉพาะผูนําหรือผูบริหาร

มีความสามารถท่ีจะมองเห็นและยอมรับเก่ียวกับความสามารถของผูรวมงานแตละคน รูจักนําเอาศักยภาพ

ท่ีแฝงอยูในตัวของแตละคนมาใชใหเปนประโยชนเพ่ือเปนการสรางทีมงานท่ีดี รูจักใหกําลังใจยอมรับ

ผลสําเร็จของผูรวมงาน ไมถือโอกาสหยิบฉวยเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเปนผูเขาใจและมองเห็น

ปญหาของผูรวมงานรูจักยกยองชมเชยตอหนาคนอ่ืนเม่ือเขาทํางานสําเร็จ    

     (4) การใหความชวยเหลือ 

   กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243 - 253) กลาววา ผูนําในฐานะผูให

ความชวยเหลือหมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความหวงใยดูแล เปนที่ปรึกษา

และชักนําในการปฏิบัติงานใหเกิดความอบอุนแกผูรวมงานเปนบุคคลที่ชวยเหลือใหผูรวมงาน

ประสบความสําเร็จท้ังในดานอาชีพและชีวิตสวนตัว สงเสริมใหมีความเจริญเติบโตในหนาที่การงาน

สรางบรรยากาศใหสมาชิกผูรวมงานมีความรูจักอิสระในการสรางสรรคงาน ทามกลางสิ่งแวดลอม

ท่ีเต็มไปดวยมิตรภาพ ปราศจากการขมขูบังคับ เปนผูที่ทําใหสมาชิกมีความมั่นใจและมองเห็น

ความสําคัญของวิชาชีพที่กระทําอยู ดูแลสวัสดิการดวยความเอาใจใสอยางแทจริง ตลอดจน

ดานสุขภาพพลานามัยและความปลอดภัยในการทํางานของสมาชิกในองคการ ผูนําหรือผูบริหาร

ยอมรับวาทุกคนในองคการยอมมีปญหาบางเปนธรรมดาผูนําหรือผูบริหารมีหนาท่ีชวยเหลือ

ใหการสนับสนุนใหกําลังใจ ใหคําแนะนําการแกปญหา แมวาตัวผูนําเองจะไมใชเปนผูแกปญหาก็ตาม

ผูนําหรือผูบริหารพรอมเสมอท่ีจะชวยเหลือใหสมาชิกสามารถคนพบวิธีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

  (5) การโนมนาวจิตใจ 

   กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243 - 253) กลาววา ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ

หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมสามารถพูดจูงใจใหหมูคณะหรือสมาชิกปฏิบัติงาน

ดวยความรวมมือรวมใจ และประสานสัมพันธกัน จะตองคอยโนมนาวจิตใจและตอกย้ําคานิยมและ

ความเชื่อดวยคําพูดและการกระทําเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาการพูดเปนสิ่งท่ีจะตองปรากฏใหเห็น

เดนชัด สําหรับความสําเร็จของผูบริหารดวยความสามารถพูดตอบุคคล และกลุมบุคคลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การศึกษาพฤติกรรมของกริฟฟทส พบวา ในความแตกตางระหวางผูบริหาร

ท่ีประสบความสําเร็จกับผูบริหารท่ีประสบความลมเหลวมีสิ่งท่ีแสดงออกใหเห็นเดนชัด คือความสามารถ

ในการพูดโนมนาวจิตใจคนท้ังกลุมบุคคลในองคการและภายนอกองคการ สิ่งท่ีตองแสดงออกใหบุคคล

ท้ังหลายรับรูโดยอาศัยความสามารถในการพูดของผูนําหรือผูบริหาร ไดแกสภาพความเปนอยูขององคการ 

สิ่งท่ีองคการจะทําหรือเปาหมาย และสิ่งที่ตองการขององคการหากผูนําหรือผูบริหารไมสามารถพูด

ในสิ่งเหลานี้ใหชัดเจน แจมแจง ดวยวิธีการสื่อความหมายใหผูเก่ียวของไดเขาใจแลวความรวมมือ หรือ

การมีสวนรวมของสาธารณะชนคงจะไมเอ้ืออํานวยตอความสําเร็จของการเปนผูนําขององคการได 
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ดังนั้นผูนําหรือผูบริหารจึงตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการใชภาษา ซ่ึงจะเปนการสรางเสนหใหผูอ่ืน

เชื่อถือมีศรัทธาในตน มีความจริงใจในสิ่งท่ีตนพูดเพ่ือใหงานมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

        (6) การประสานงาน 

    กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243 - 253) กลาววา ผูนําในฐานะผูประสานงาน

หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมท่ีสามารถประสานงานไดอยางดีเยี่ยม กระตุนใหผูรวมงาน

มีสวนรวมในการวางแผน การปรับปรุงนโยบายและมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานตามแผน 

เปนผูประสานงานใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจและมีความเขาใจอันดีตอกันนอกจากประสานกับ

บุคคลในองคการแลว ยังจําเปนตองประสานงานกับบุคคลภายนอก เพ่ือนําเขามารวมการดําเนินงาน 

และรวมกันแกปญหาจนเปนท่ีนาพอใจ ผูนําตองเปนผูท่ีใหความสนใจกับบุคคลท้ังหลาย เปนผูท่ีมีจิตสํานึก 

และเรียนรูความรูสึกของคนอ่ืนได พรอมเสมอท่ีจะเสนอความคิดตอบุคคลตางๆ ซ่ึงลวนเปนพ้ืนฐาน

ของการประสานงาน ผูนํามีความสามารถและหม่ันฝกฝนเก่ียวกับการเขียนการพูด สําหรับใชเปนประโยชน

ในการสื่อความหมาย ถายทอดความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูนําหรือผูบริหารจะไมหมกมุนอยูกับ

เทคนิคหรือวิธีการของตนเองเทานั้น แตสงเสริมใหมีความรวมมือในหมูสมาชิกผูรวมงานใหมีการทํางาน

อยางประสานสัมพันธ กลมกลืน ใกลชิดกันมากกวาผูสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูรวมงานท้ังหมด

พยายามประสานความชวยเหลือสนับสนุน ใหบรรลุจุดมุงหมายและภารกิจขององคการ บางคราว

อาจจะกระทําตนเปนผูตามท่ีดีดวยก็ได โดยการยอมรับและสนับสนุนการนําของผูอ่ืนในการปฏิบัติงาน

เม่ือเห็นวาผูอ่ืนจะสามารถทํางานไดดีกวา 

     (7) การเขาสังคมไดดี 

    กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243 - 253) กลาววา ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี

หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมท่ีสามารถเขากับคนในสังคมไดดี ถือวาการเขาสังคมเปนภารกิจ

ท่ีสําคัญของผูนํา ผูท่ีสามารถอยูกับคนไดท้ังในและนอกองคการ โดยยอมเสียสละเวลาและทุนทรัพยสวนตัว

ในบางโอกาส เพ่ือนําบุคคลตางๆ เขามาสนับสนุนการทํางานในองคการการเขาสังคมเปนพฤติกรรม

ท่ีจําเปนจะละเวนเสียมิได ซ่ึง กริฟฟทส ไดกําหนดคุณลักษณะไววาผูนําเปนผูท่ีมีความนาไววางใจไดมาก 

ไมโลเลหรือมีถอยคําท่ีกลับไปกลับมา มีความม่ันคงแนวแนรักษาคําม่ันสัญญา เปนผูท่ีมีอารมณอยูกับ

รองกับรอย มีจิตใจท่ีตรงไปตรงมาไมเปนคนเจาเลหไมประพฤติปฏิบัติใดๆ ท่ีเกินเลยจากความเหมาะสม

พอดีกับสถานภาพ ผูท่ีมีความสุภาพออนโยน มีอัธยาศัยดีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีไมตรีจิตตอบุคคล

ท้ังหลาย ดังนั้นการเขาสังคมในระดับตางๆ ผูนําตองเรียนรูและปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมจาก

ลักษณะรูปแบบ และพฤติกรรมผูนําตามท่ีนักบริหาร นักวิชาการทางการบริหารและนักการศึกษา

ไดเสนอแนวคิดมาท้ังหมด พอสรุปไดวาแบบผูนําโดยสวนรวมจะมีแนวพิจารณาจากลักษณะวิธีการใช

อํานาจ และลักษณะวิธีการทํางาน และแบบของผูนําจะผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ของผูนํา

ท่ีแสดงออกมาในการปฏิบัติงาน ไมวาจะยึดองคการ บุคคลหรือประสานประโยชนขององคการและ
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บุคคลเขาดวยกัน หรือยึดสถานการณเปนหลักพฤติกรรมที่แสดงออกของผูนําจะปรากฏออกมา

ในรูปของความคิดริเริ่ม การปรับปรุงแกไข การใหการชวยเหลือ การใหการยอมรับนับถือ การพูด

โนมนาวจิตใจ การประสานงาน การเปลี่ยนแปลงการเขาสังคมไดดี และตองประพฤติตน

ใหเปนแบบอยางท่ีดีกับคนในกลุมหรือในองคการดวย 

 5) พฤติกรรมผูนําตามแนวความคิดของยุคล (Yukl, 1989, p. 402) ศึกษาเกี่ยวกับ

ทฤษฎีภาวะผูนําของนักการศึกษาหลากหลายทาน และไดจําแนกแบบพฤติกรรมผูนําไว 3 แบบ คือ 

  (1) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงงาน (task - oriented behavior) 

  (2) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงสัมพันธ (relations - oriented behavior) 

  (3) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง (change - oriented behavior) 

   จากการไดศึกษาแนวความคิดดังกลาว แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูนําหรือความเปนผูนํา 

(leadership) หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาท มีอํานาจหรืออิทธิพลมากกวาบุคคลอื่นในหนวยงาน

ท่ีสามารถจูงใจ ชี้นําบุคคลใหปฏิบัติตามความตองการได และการแสดงออกของผูนําในการนํากลุม 

เพ่ือดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความประสงคของตนเอง โดยไดรับการยอมรับจากผูตาม

ดวยความเต็มใจ ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมผูนําโดยศึกษาจากแนวความคิดของยุคล (Yukl, 1998; cited in 

Hoy & Miskel, 2001, p. 402) ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 3 แบบ ประกอบไปดวย พฤติกรรมท่ีมุงงาน 

พฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ และพฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้ 

 (1) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงงาน (task - oriented behavior) 

 ก. ความหมายของพฤติกรรมท่ีมุงงาน 

 สุรพล พุฒคํา (2547, หนา 15) กลาววา พฤติกรรมผูนําที่มงงาน หมายถึง 

การแสดงออกถึงความตองการท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชาของตนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหงาน

สําเร็จลุลวงไปอยางรวดเร็ว มีปริมาณและคุณภาพสูง 

   สเุทพ พงศศรีวัฒน (2548, หนา 183) ใหความหมายของพฤติกรรมท่ีมุงงาน 

(task-oriented behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูนําท่ีเก่ียวกับการทําใหงานสําเร็จ การใชทรัพยากร

และบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคง และความนาเชื่อถือในการดําเนินกิจการ 

การปรับปรุงคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต 

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2549) ไดรวบรวมความหมาย

พฤติกรรมท่ีมุงงาน (task-oriented behavior) ท่ีเฮอรเซยและแบลนซารดใหไว คือ ผูนําที่กําหนด

รายละเอียดและขอบเขตของงานแกผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะบอกใหรูวาผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะบอกใหรูวา

ผูใตบังคับบัญชาตองทําอะไร อยางไร ท่ีไหน และเสร็จเม่ือไร  

     จากความหมายท่ีไดศึกษา สรุปไดวา พฤติกรรมท่ีมุงงาน หมายถึง การแสดงออก

ถึงความตองการท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชาของตนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไป
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อยางรวดเร็วมีปริมาณและคุณภาพสูงมีการแจกแจงงาน กําหนดบทบาท การวางแผนและการจัดการ 

และการกํากับติดตาม การใชบุคลากรและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษากระบวนการ

ใหมีความเท่ียงตรงและม่ันคง และการปรับปรุงใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

    ข. ลักษณะของพฤติกรรมท่ีมุงงาน 

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2549) ไดรวบรวมลักษณะ พฤติกรรม

ผูบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เก่ียวกับพฤติกรรมแบบมุงงาน (task-oriented 

behavior) ผูบริหาร จะแบงงานเปนประจําวัน กําหนดวิธีการทํางานอยางใกลชิด เนนเทคนิคตางๆ 

ในการทํางาน พนักงานเปนเพียงปจจัยท่ีทํางานใหสําเร็จ 

     วินิจ เกตุขํา (2535, หนา 42) เรียบเรียงตามนักวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท

ศึกษาไว ดังนี้ พฤติกรรมท่ีมุงงาน คือ พฤติกรรมของผูนําท่ีระบุงานและความรับผิดชอบท่ีเจาะจงของ

สมาชิกแตละคนใหชัดเจน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การประสานกิจกรรมของพนักงาน 

การเนนความสําคัญของกําหนดการ เนนการกํากับอยางใกลชิดเพ่ือท่ีจะทํางานใหสําเร็จ สอดคลองกับ

ทฤษฎีของ เฮอรซ่ี และแบลนชารด เก่ียวกับพฤติกรรมเนนงานจะเกิดข้ึนเม่ือผูนําระบุความรับผิดชอบ

ของแตละคนอยางเจาะจง สวนสไตลความเปนผูนําของฟดเลอรนั้น ผูนําแบบมุงงานจะมีแรงจูงใจพ้ืนฐาน

คือ ตองการความสําเร็จของงาน 

     สุรพล พุฒคํา (2547, หนา 15) กลาววา พฤติกรรมมุงงาน ผูบริหาร

จะมีพฤติกรรม การแจกแจงงาน กําหนดบทบาท การวางแผนและการจัดการ และการกํากับติดตาม 

การใชบุคลากรและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษากระบวนการใหมีความเท่ียงตรงและ

ม่ันคง และการปรับปรุงใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

     สุเทพ พงศศรีวัฒน (2548, หนา 183, 189-190) กลาววา พฤติกรรมท่ีมุงงาน 

พฤติกรรมดานนี้จะเนนความชัดเจนในบทบาท การวางแผนและการจัดการ และการกํากับติดตาม

การดําเนินงานในองคการ เนนท่ีความสําคัญและความสําเร็จของงาน ผูนําจะใชบุคลากรและใชทรัพยากร

อยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ การยึดม่ันในการรักษาความเท่ียงตรง และม่ันคงในกระบวนการทํางาน

และการปรับปรุงใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมีมิติเนนดานกิจสัมพันธ เปนพฤติกรรมของผูนํา

ท่ีเนนการจัดองคการท่ีผูนํากําหนดความสัมพันธกับพนักงาน โดยมอบหมายงาน กิจกรรมตางๆ รวมท้ัง

กระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีพฤติกรรมและเจตคติดานเนนงานของผูนํา

หลายประการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสูงข้ึน ไดแกพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการปรับตัวตามสถานการณ  

การกําหนดทิศทาง การสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง ความกลาเสี่ยงและตัดสินใจฉับพลัน 

ความสามารถตีความสถานการณ การใชขอมูลปอนกลับอยางสมํ่าเสมอ มีความมั่นคงในการทํางาน  

และเนนความสําคัญของลูกคา 
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     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ออนไลน, 2540) ไดรวบรวมพฤติกรรม

ท่ีลิเคริท และคนอ่ืนๆ ทําการศึกษา กลาววา พฤติกรรมมุงงาน (task-oriented behavior) ผูนําท่ีมี

ประสิทธิภาพจะไมใชเวลาและความพยายามในการทํางานเหมือนกับผูใตบังคับบัญชา แตจะเนนไปท่ี

ภาระหนาท่ีของผูนําซ่ึงไดแก การวางแผน การจัดตารางการทํางาน ชวยประสานกิจกรรมตางๆ 

ของผูใตบังคับบัญชาจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ รวมทั้งเทคนิควิธีการทํางาน ยิ่งกวานั้น ผูนําที่มี

ประสิทธิภาพจะแนะนําใหลูกนองตั้งเปาหมายของงานท่ีทาทาย และเปนไปได พฤติกรรมเนนงานของ

ผูนําจากการศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน พบวา คลายกับพฤติกรรมเนนสรางโครงสรางจากการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 

     ตามลักษณะพฤติกรรมที่มุงงาน สรุปเปนพฤติกรรมของผูบริหารเกี่ยวกับ

การเนนงาน ไดดังนี้ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการแจกแจงงาน กําหนดบทบาท การวางแผน

และการจัดการ การกํากับติดตาม การใชบุคลากรและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษา

กระบวนการใหมีความเที่ยงตรงและมั่นคง และการปรับปรุงใหไดผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นความชัดเจน

ในบทบาท เนนที่ความสําคัญและความสําเร็จของงาน ผูนําจะใชบุคลากรและทรัพยากรอยางคุมคา 

และมีประสิทธิภาพ การยึดมั่นในการรักษาความเที่ยงตรง และมั่นคงในกระบวนการทํางาน และ

ปรับปรุงใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประสานกิจกรรมตางๆ ของผูใตบังคับบัญชา จัดหาวัสดุอุปกรณ 

เครื่องมือ รวมท้ังเทคนิควิธีการทํางาน 

 (2) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงสัมพันธ (relations- oriented behavior) 

 ยุคล (Yukl, 1989, p. 402) กลาวถึงพฤติกรรมผูนําท่ีมุงความสัมพันธ ผูนําประเภทนี้ 

จะชวยเหลือ สนับสนุน การรับรู การใหคําปรึกษา การบริหารความขัดแยง จะเนนการปรับปรุง

ความสัมพันธ และการชวยเหลือบุคคลเพ่ือเพ่ิมความรวมมือในการทํางานเปนหมูคณะ และการสราง

ขอผูกมัดกับองคการ       

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอ่ืน ท่ีกลาวถึงพฤติกรรมผูนําท่ีมุงสัมพันธไวสอดคลองกัน

อีกหลายทาน คือ 

   ก. ความหมายของพฤติกรรมผูนําท่ีมุงสัมพันธ 

     สรุพล พุฒคํา (2547, หนา 15) กลาววา พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ หมายถึง 

การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองการใหการชวยเหลือ สนับสนุน 

การรับรู  การใหคําปรึกษา การบริหาร การปรับปรุง ความสัมพันธและการชวยเหลือบุคคล

เพ่ือเพ่ิมความรวมมือและการทํางานเปนหมูคณะ และการสรางขอผูกมัดองคการ 

      สุเทพ พงศศรีวัฒน (2548, หนา 184) กลาววา พฤติกรรมที่มุงสัมพันธ 

(relations-oriented behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับการปรับปรุงความสัมพันธ
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และชวยเหลือผูอ่ืน โดยเนนความรวมมือและการทํางานแบบทีมงาน การเพ่ิมความพึงพอใจในงานแก

ผูใตบังคับบัญชามากข้ึน การสรางความรูสึกรวมในเอกลักษณขององคการ 

      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2549) ไดรวบรวมความหมายพฤติกรรม

ท่ีมุงสัมพันธ (relations-oriented behavior) ท่ีเฮอรเซย และบลานชารดใหไว คือ ผูท่ีพยายาม    

      จากความหมายท่ีไดศึกษา สรุปไดวา พฤติกรรมผูนํามุงสัมพันธ หมายถึง 

การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองการใหการชวยเหลือ สนับสนุน 

การพัฒนาการรับรู การใหคําปรึกษา การบริหาร การปรับปรุงความสัมพันธ การชวยเหลือบุคลากร

เพ่ือเพ่ิมความรวมมือ การทํางานเปนหมูคณะ และการสรางขอผูกมัดองคการ 

    ข. ลักษณะพฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ 

     วินัย เพชรชวย (2546, หนา 18) เรียบเรียงตามนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย

โอไฮโอสเตทศึกษาไวดังนี้ พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ คือ พฤติกรรมของผูนําท่ีมุงสรางความไววางใจรวมกัน 

ติดตอสื่อสารแบบสองทาง เคารพความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับความรูสึกและ

ความตองการของพวกเขา สรางความใกลชิดทางจิตใจกับผูตาม พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ เกิดข้ึนเม่ือผูนํา

รับฟงติดตอสื่อสาร ใหการสนับสนุน สไตลความเปนผูนําของฟดเลอรนั้น เปนผูนําแบบมุงสัมพันธ

มีแรงจูงใจพ้ืนฐานท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูตาม จึงเปนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผูนํา

ท่ีเปลี่ยนแปลงยาก 

     สุเทพ พงศศรีวัฒน (2548, หนา 184, 190) กลาววา พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ 

ผูนําประเภทนี้จะชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนา การรับรู การใหคําปรึกษา การบริหารความขัดแยง

จะเนนการปรับปรุงความสัมพันธ และการชวยเหลือบุคคล เพ่ือเพ่ิมความรวมมือในการทํางานเปนหมู

คณะ และการสรางขอผูกมัดกับองคการ มีพฤติกรรมและเจตคติดานเนนความสัมพันธ (คน) ของผูนํา

หลายประการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิผลสูงเชนกัน ไดแก 1) การจัดวางคนเขารวมงาน 2) การขับเคลื่อน

งานรวมกัน 3) การประสานใหเกิดการผสมกลมกลืนท่ีดี 4) การสรางแรงดลใจ 5) การสนองความตองการ

ของมนุษย 6) การทําใหงานที่มีความหมายตอคน 7) การกระตุนดานกําลังใจและการสนับสนุน

ดานอารมณ 8) การสงเสริมดานคานิยมและหลักการท่ีดี 

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2549) ไดรวบรวมลักษณะ พฤติกรรม

ผูบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เก่ียวกับพฤติกรรมแบบมุงคน (relations-oriented 

behavior) ผูบริหารจะมุงความสนใจไปยังการพัฒนากลุมงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีทุมเทใหกับเปาหมาย

การทํางานท่ีสูง ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เขาใจพนักงาน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ออนไลน, 2540) ไดรวบรวมพฤติกรรม

ท่ีลิเคอรท และคนอ่ืนๆ ทําการศึกษา กลาววา พฤติกรรมมุงสัมพันธหรือมุงคน (relations - oriented 

behavior) ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะเปนผูนําที่หวงใย สนับสนุน และชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา 
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ท้ังยังศรัทธาเชื่อม่ัน และมีความเปนเพ่ือน พยายามเขาใจปญหาของลูกนอง ชวยใหลูกนองมีการพัฒนา

อาชีพและสนับสนุนใหประสบความสําเร็จผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะไมควบคุมลูกนองใกลชิด ดูแลอยูหางๆ

อยางใหเกียรติ ผูนําจะตั้งเปาหมายและใหคําแนะนํา แตก็ใหอิสระในการทํางาน พฤติกรรม

เนนความสัมพันธของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน จะคลายกับพฤติกรรมเนนสรางน้ําใจ 

ของการศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 

     ตามลักษณะพฤติกรรมผูนําท่ีมุงสัมพันธ สรุปเปนพฤติกรรมของผูบริหารเก่ียวกับ

การเนนความสัมพันธ ไดดังนี้ สรางความไววางใจรวมกัน ติดตอสื่อสารแบบสองทาง เคารพความคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับความรูสึกและความตองการของพวกเขา สรางความใกลชิด

ทางจิตใจกับผูตาม เขาใจพนักงาน หวงใย ชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนา การรับรู การใหคําปรึกษา

ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังยังศรัทธาเชื่อม่ัน และมีความเปนเพ่ือน พยายามเขาใจปญหา

ของลูกนอง การบริหารความขัดแยงจะเนนการปรับปรุงความสัมพันธและการชวยเหลือบุคคล 

เพ่ือเพ่ิมความรวมมือและการทํางานเปนหมูคณะและการสรางขอผูกพันกับองคการ 

 (3) พฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง (change - oriented behavior) 

 ยุคล (Yukl, 1998, p. 321) กลาวถึงพฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลงวา  

ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม และตีความเหตุการณภายนอกท่ีเกิดข้ึน 

การสรางวิสัยทัศนท่ีนาสนใจ การนําเสนอโครงการ/กิจกรรมใหมๆ การผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

การรวมมือในการใหการสนับสนุนและการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในองคการ กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

จะเก่ียวของกับการปรับตัว เพ่ือการเปลี่ยนแปลงใหเขากับสภาพแวดลอมการดําเนินการ การสราง

ความยึดม่ันตอการเปลี่ยนแปลงรวมกัน 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอ่ืน ท่ีกลาวถึงพฤติกรรมผูนําท่ีมุงงานไวสอดคลองกัน

อีกหลายทาน คือ 

     ก. ความหมายของพฤติกรรมท่ีเนนการเปลี่ยนแปลง 

     สรุพล พุฒคํา (2547, หนา 15) กลาววา พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 

หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีตองการใหมีการเลือกสรร

และการตีความเหตุการณภายนอกท่ีเกิดข้ึน การทําวิสัยทัศนใหเปนท่ีนาสนใจ การผลักดันเพ่ือใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง การรวมมือกันในการสนับสนุนและการดําเนินการในการเปลี่ยนแปลง 

การทําการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย หลัก นโยบาย การดําเนินการ และการไดรับขอผูกมัดการเปลี่ยนแปลง 

     สเุทพ พงศศรีวัฒน (2548,  หนา 184) ใหความหมายของพฤติกรรม

ท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง (change-oriented behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูนําท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ (strategic decisions) การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของวัตถุประสงค 

ของกระบวนการ และของผลผลิต/บริการ และการสรางความยึดม่ันตอการเปลี่ยนแปลงรวมกัน 
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     จากความหมายท่ีไดศึกษา สรุปไดวา พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 

หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองการใหมีการเลือกสรร

และการตีความเหตุการณภายนอกท่ีเกิดข้ึน การทําวิสัยทัศนใหเปนท่ีนาสนใจ การผลักดันเพ่ือใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงการรวมมือในการสนับสนุนและการดําเนินกิจการในการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย 

หลักนโยบาย การดําเนินการและการไดรับขอผูกมัดการเปลี่ยนแปลง 

     ข. ลักษณะของพฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 

     สุทธินันท พรหมสุวรรณ (2546, หนา 33) กลาววา ลักษณะผูนําในยุคปจจุบัน

ควรกําหนดวิสัยทัศนขององคการ กําหนดเปาหมาย คุณคาและความเชื่อรวมกัน มีการกําหนดกลยุทธ

ในการบริหารองคการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     เศาวนิต เศณานนท (2546, หนา 72) กลาววา ลักษณะผูนําในยุค

การเปลี่ยนแปลง ควรใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง มุงสรางสิ่งใหมๆ พัฒนาปรับเปลี่ยนองคการ 

มีความม่ันคงทางอารมณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกลาหาญท่ีจะปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งท่ีดีกวา 

     วินิดา ศุกระมูล (2546, หนา 34) กลาววา ลักษณะผูนําในยุคการเปลี่ยนแปลง

ผูนําตองปรับองคการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคต 

     สุเทพ พงศศรีวัฒน (2548, หนา 183-184) กลาววา พฤติกรรมที่มุง

การเปลี่ยนแปลง ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม และตีความเหตุการณ

ภายนอกท่ีเกิดข้ึน การทําวิสัยทัศนใหเปนท่ีนาสนใจ การนําเสนอโครงการใหมๆ การผลักดัน

เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การรวมมือกันในการใหการสนับสนุน และการดําเนินการในการเปลี่ยนแปลง

ในองคการกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวของกับการปรับตัว เพื่อการเปลี่ยนแปลงใหเขากับ

สภาพแวดลอมการดําเนินการ เปลี่ยนแปลงใหเขากับสภาพแวดลอม การดําเนินการเปลี่ยนแปลง

เปนเปาหมายหลัก มีพฤติกรรมผูนําท่ีแสดงพฤติกรรมหลักดานนี้ ไดแก การตรวจสอบอยางละเอียดและ

แปลความหมายเหตุการณภายนอก (scanning and interpreting external events) การปลุกเรา

และดึงดูดใจตอวิสัยทัศน การนําเสนอกลยุทธท่ีแปลกใหม การเกลี้ยกลอมจูงใจใหเห็นถึงความจําเปน

ของการเปลี่ยนแปลง การกระตุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหเกิดความอยากทดลอง การสราง

พันธมิตร เพ่ือใหการสนับสนุน และเขารวมการเปลี่ยนแปลง 

     ตามลักษณะพฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง สรุปเปนพฤติกรรมของ

ผูบริหารเก่ียวกับการเนนการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ การตรวจสอบอยางละเอียดและแปลความหมาย

เหตุการณภายนอก การปลุกเราและดึงดูดความสนใจตอวิสัยทัศน การนําเสนอกลยุทธท่ีแปลกใหม 

การเกลี้ยกลอมจูงใจใหเห็นถึงความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง การผลักดันเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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การรวมมือกันในการใหการสนับสนุน การกระตุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหเกิดความอยากทดลอง 

และการสรางพันธมิตรเพ่ือใหการสนับสนุนและเขารวมการเปลี่ยนแปลง 

 

 

2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

 

  2.3.1 ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 

 ในปจจุบันแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการมีความสําคัญ เปนเครื่องมือในการเขาใจพฤติกรรม

การแสดงออกของบุคคล กลุมคนในองคการ การอยูรวมกันเปนหมูเปนพวก มีภาษาพูดเปนภาษาเดียวกัน 

มีการทํางาน ความสัมพันธ พ่ึงพาอาศัยกัน ประพฤติปฏิบัติตอระเบียบแบบแผน กฎเกณฑตางๆ 

ของสังคมเดียวกัน คือ วัฒนธรรมซ่ึงเปนความเชื่อ ศีลธรรมกฎหมายและประเพณี อุปนิสัย ตลอดจน

พฤติกรรมอ่ืนท่ีสมาชิกแสดงออกในฐานะสมาชิกในองคการนั้นและแบบแผนพฤติกรรมท่ีเกิดจาก

การเรียนรู เปนท่ียอมรับปฏิบัติรวมกันของสมาชิก และถายทอดไปยังสมาชิกรุนใหม นักวิชาการ

จํานวนมากใหความสนใจและศึกษาวัฒนธรรมองคการอยางกวางขวางและไดใหความหมายของ

วัฒนธรรมองคการไวหลายแนวคิด ดังนี้   

  มัลลิกา ตนสอน (2544, หนา 7) กลาววา วัฒนธรรมองคการเปนความเชื่อ คานิยม ประเพณี

ท่ีสมาชิกสวนใหญยอมรับ และใชเปนแบบแผนในการปฏิบัติตัวในฐานะสมาชิกโดยสมาชิกแตละคน

จะรับรูและเรียนรูวัฒนธรรมองคการ การผานกระบวนการทางสังคม โดยเขาตองแสดงบทบาทและ

มีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางเหมาะสม เพ่ือจะใหเขาไดรับการยอมรับในฐานะสมาชิกขององคการ 

  มาลี ควรคะนึง (2545, หนา 165) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคการไว 2 ลักษณะคือ  

  ประการแรก วัฒนธรรมองคการเปนการรับรู (perception) คนในองคการรับรูวัฒนธรรม

องคการดวยการเห็นและการไดยินสิ่งตางๆ ในองคการแมคนในองคการจะมีพ้ืนฐานสวนตัวตางกัน

หรือทํางานในระดับท่ีตางกัน แตคนเหลานี้ก็จะเห็นและรับรูเหมือนกัน วัฒนธรรมจึงเกิดจากการรับรู

รวมกัน 

  ประการท่ีสอง วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะ (descriptive tem) นั่นคือ สมาชิก

องคการเห็นอยางไรหรือรับรูวา วัฒนธรรมเปนอยางไร ไมไดระบุวาสมาชิกขององคการชอบหรือไมชอบ

วัฒนธรรมนั้น วัฒนธรรมองคการเปนเพียงการอธิบายลักษณะไมใชเปนการประเมินลักษณะนั้นวาดี

หรือไม ผิดหรือถูก 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2545, หนา 242) กลาววา วัฒนธรรมองคการหมายถึง

ขอสมมติฐาน ประเพณีและพฤติกรรม ซ่ึงกําหนดการกระทําของบุคคลภายในองคการ ประสิทธิผล

ขององคการหนึ่งจะไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมองคการ  
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 โอเวนส (Owens, 1991, p. 572) กลาววา วัฒนธรรมองคการหมายถึงระบบท่ีมีความเขาใจ

รวมกันโดยสมาชิกในองคการ ซ่ึงระบบของการมีความเขาใจรวมกันนี้คือ กลุมของลักษณะจําเพาะ

ท่ีองคการนั้นๆ ใหความสําคัญ 

 ซายน (Schein, 1992, p. 572) ใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวา เปนลักษณะและ

วิธีการทํางานรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของสวนรวมภายใตสภาวะแวดลอมท่ีกําหนดให ซ่ึงลักษณะ

และวิธีการดําเนินงานดังกลาวนั้นผูกอตั้งองคการเปนผูกําหนดและรวบรวมขึ้น เปนมาตรฐานหรือ

แบบแผนทางพฤติกรรมของสมาชิกดวยวิธีบังคับ หรือโฆษณาชวนเชื่อใหทุคนยึดถือปฏิบัติโดยท่ัวๆ ไป

เปนแบบแผนหรือขอสมมติฐานการกระทําเบื้องตนท่ีสมาชิกในองคการไดรวมกันคิดคน สะสมและ

พัฒนาข้ึน โดยมีผูนําหรือผูกอต้ังองคการเปนแกนนําในการกําหนด ท้ังนี้แบบแผนพฤติกรรมนั้นไดรับ

การรวบรวมข้ึนมาจากประสบการณและผานกระบวนการเรียนรูขององคการโดยสวนรวมเพ่ือตอสู 

และเผชิญกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการ รวมท้ังกระบวนการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

ภายนอกของสมาชิกทุกคนในองคการดวย เพ่ือใหสมาชิกสามารถถายทอดใหกับสมาชิกรุนใหมๆ 

ขององคการไดอยางถูกตองเพ่ือใหเกิดความคิด การรับรูและรูสึกถึงการกระทํา และการแสดงออก

ท่ีเหมาะสมในขณะท่ีทํางานในองคการนั้นๆ 

  จากแนวคิดของนักวิชาการ สามารถสรุปไดวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง แบบของความคิด 

ความเชื่อ คานิยมของสมาชิกในองคการ จนกลายเปนกฎระเบียบของการปฏิบัติ การอยูรวมกัน และ

เปนตัวกํากับพฤติกรรมของบุคคลภายในองคการใหไปในทิศทางเดียวกัน 

  2.3.2 ความหมายของวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

  สถานศึกษาเปนองคการหรือสถาบันมีหนาที่ และรับผิดชอบดานการจัดการศึกษา

โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีโครงสรางและหนาท่ีอยางเปนทางการ มีระเบียบ กฎเกณฑ

ขอบังคับ ตลอดจนวัตถุประสงคอยางมีระเบียบแบบแผน มีมรดกทางความเชื่อ คานิยม เจตคติ และ

บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานท่ีถือปฏิบัติสืบตอกันมาเหมือนองคการและสถาบันอื่นจนกลายเปน

วัฒนธรรมสถานศึกษา มีนักการศึกษาไดศึกษาเก่ียวกับความหมายของวัฒนธรรมในสถานศึกษาไวดังนี้ 

  จันทรเพ็ญ ลาภทากผล (2544, หนา 23) กลาววา วัฒนธรรมในสถานศึกษาเปนผลสะทอน

จากคานิยมรวม ความเชื่อและความผูกพันของสมาชิกในสถานศึกษา ลักษณะสําคัญของเนื้อหาของ

วัฒนธรรมมีความลึกซ้ึงมากมีความหมาย มีความสําคัญเปนสิ่งท่ีสถานศึกษายึดถือ เปนความเชื่อเก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือภาพลักษณ (Image) ของสถานศึกษา วัฒนธรรมสถานศึกษา

เปนกรอบความคิดของบุคคลท่ีจะหาคําตอบวามีวิธีดําเนินการเก่ียวกับองคการสถานศึกษาอยางไร 

  มาลี ควรคะนึง (2544, หนา 21) กลาววา วัฒนธรรมในสถานศึกษา หมายถึง คานิยม 

ความเชื่อและบรรทัดฐาน ซ่ึงเปนปจจัยในการทํางานของบุคคลในโรงเรียน 
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  จินดาลักษณ วัฒนสินธุ (2545, หนา 9) กลาววา วัฒนธรรมในสถานศึกษาเปนตัวการท่ีชวยให

บุคคลในโรงเรียนเขาใจถึงลักษณะการทํางาน และการเลือกแนวทางท่ีถูกตองในการแกปญหาและ

การปฏิบัติงานรวมกัน จึงจําเปนตองเขาใจถึงความสําคัญของวัฒนธรรมในสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับ 

ความคิด ความเชื่อ การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งอาจมีผลกระทบตอระบบ

การบริหารงาน และการพัฒนาสถานศึกษา ถาสามารถเขาใจถึงวัฒนธรรมในสถานศึกษา และ

ปรับใหเขากับสภาพแวดลอม และเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันไดแลว จะสงผลใหการบริหารงานของ

สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ 

  นภัต โอสถานนท (2549, หนา 33) กลาววา วัฒนธรรมในสถานศึกษา คือ ระเบียบ แบบแผน 

กฎเกณฑของพฤตกิรรมท่ีบคุคลในสถานศึกษานั้นๆ ยึดถือปฏิบัติรวมกัน 

  สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2544, หนา 21; อางถึงใน วารสาร เมืองพวน, 2551, หนา 16-17) 

กลาววา วัฒนธรรมในสถานศึกษา หมายถึง แนวปฏิบัติในการแกปญหาทั้งภายนอกและภายใน

สถานศึกษา ซ่ึงเคยใชปฏิบัติติดตอกันมาเปนเวลานานพอสมควรและไดรับการถายทอดสูสมาชิกใหม

ของสถานศึกษา เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติอันเปนท่ียอมรับ ซ่ึงครอบคลุมถึงแนวการคิด ความรูสึกและ

การรับรูปญหาตางๆ 

  เซอรจิโอแวนนี (Sergiovanni, 1988, p. 103) กลาววาวัฒนธรรมในสถานศึกษา

เปนตัวกําหนดสัญลักษณ กฎเกณฑของพฤติกรรม พิธีการการและเรื่องราวที่เลาสูกันมานาน 

ซ่ึงเนนถึงคานิยมและความเชื่อ วาสมาชิกขององคการนั้นตองมีสวนรวมดวย 

  เจลทธอรน (Glatthorn, 1994, p. 58) กลาวถึงความหมายของวัฒนธรรมวา เปนรูปแบบ

ของพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา ที่ไดเรียนรูอยางบูรณาการ วัฒนธรรมในสถานศึกษา

มีรูปแบบ และเนื้อหาเฉพาะของสถานศึกษา ปรากฏใหเห็นชัดแนนอน เปนวัตถุ เปนรูปแบบของ

พฤติกรรม เปนกระบวนการ และถายทอดผานเครือขายของการสื่อสารเปนการเฉพาะ รูปแบบพฤติกรรม

เนนวัฒนธรรมสําคัญ 3 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 เนื้อหาของวัฒนธรรมประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญ 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก ระบบ

ความเชื่อเปนคานิยมสําคัญ และเปนความเชื่อที่จะชี้นําบุคคลใหแสดงออกทางพฤติกรรม หรือ

การกระทํา เรื่องท่ีสอง บรรทัดฐานเปนมาตรฐานรวมของพฤติกรรมท่ีมาจากระบบความเชื่อ เรื่องท่ีสาม 

ประเพณีเปนวิถีทางของคานิยมในอดีต 

  สวนท่ี 2 สิ่งท่ีแสดงออกของวัฒนธรรมท่ีปรากฏใหเห็น ไดแก วัตถุท่ีสังเกตเห็นได พฤติกรรม

และกระบวนการ 

    สวนท่ี 3 วิธีการถายทอดวัฒนธรรมหรือวิธีสื่อความหมายของวัฒนธรรม ซ่ึงมีการสื่อสารกัน

ท่ีแนนอนชัดเจน มีวิธีการหลักท่ีทําใหเนื้อหาของวัฒนธรรมปรากฏใหเห็น 4 วิธี คือ 1) ภาษาเฉพาะท่ีใช

ในกลุมสมาชิก 2) พิธีการ และงานพิธีของโรงเรียน 3) เรื่องเลาหรือเรื่องท่ีเปนคติสอนใจ (folklores) 
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ท่ีสมาชิกรวมกันกําหนด และ 4) สื่อท่ีใชในการถายทอดความหมายสําคัญของวัฒนธรรม (icom) หรือ

ถายทอดคานิยมท่ีสําคัญ เชน คําขวัญ เครื่องหมาย รางวัล เปนตน 

  โอเวนส (Owens, 2002, p. 17) กลาววา วัฒนธรรมในสถานศึกษา คือแนวทางการปฏิบัติ

ท่ี เ กิดข้ีนทีละเล็กทีละนอย สมํ่าเสมอ และกลายเปนสิ่ ง ท่ีหลอหลอมพฤติกรรมของบุคคล

อยางมีประสิทธิภาพดวย 

  จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา วัฒนธรรมในสถานศึกษา หมายถึง ระเบียบ 

แบบแผน กฎเกณฑ ของพฤติกรรมที่เปนรูปแบบเฉพาะของสถานศึกษา ที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน

จึงเกิดเปนคานิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐาน 

  2.3.3 ลักษณะของวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

  ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับสถานศึกษานั้นลักษณะวัฒนธรรมในสถานศึกษาแตละสถานศึกษา 

เปนอีกประการหนึ่งท่ีผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาควรทําความเขาใจ เพราะเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับ

คานิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานของครูแตละคน ซ่ึงมีนักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะของวัฒนธรรม

สถานศึกษาไว ดังนี้ 

  เซอรจิโอแวนไน และสตารแรต (Sergiovannin & Starratt, 1988, pp. 104-105) 

ไดใหแนวความคิดเก่ียวกับลักษณะวัฒนธรรมในสถานศึกษาวา ประกอบไปดวย 4 ลักษณะ ดังนี้ 

    1) สามารถสัมผัสและสังเกตได ซ่ึงปรากฏจากสิ่งท่ีมนุษยไดสรางข้ึนมาเปนวัฒนธรรม 

เชน สิ่งท่ีปรากฏอยูในลักษณะคําพูด วิธีการประพฤติปฏิบัติ และสิ่งท่ีปรากฏแกสายตา พฤติกรรม

ท่ีมนุษยสรางข้ึนมานี้จะปรากฏใหเห็นไดจากระเบียบแบบแผน พิธีการและสัญลักษณอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติกัน

ในสถานศึกษา 

    2) ทัศนของบุคลาการในสถานศึกษา ทัศนะนี้เก่ียวของถึงระเบียบปฏิบัติรวมกัน และ

บรรทัดฐานท่ีบุคลากรยอมรับ 

    3) คานิยม คานิยมแสดงใหเห็นถึงขอตกลงท่ีรวมกันปฏิบัติ ซ่ึงขอตกลงนี้จะอยูในรูปแบบ

ของการศึกษาหรือเปนนโยบาย หรือปรัชญาของสถานศึกษา 

    4) สมมติฐาน มีลักษณะเปนนามธรรมมากกวาระดับอื่นๆ เพราะเปนลักษณะเฉพาะ 

ท่ีแอบแฝง หรือปรากฏใหเห็นก็ได  

  ลักษณะของวัฒนธรรมท้ัง 4 ประการนี้ จะเปนตัวกําหนดรูปแบบที่สําคัญของวัฒนธรรม

ในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ประวัติ ประเพณีของสถานศึกษา คานิยม ความเชื่อและพฤติกรรม 

  วารสาร เมืองพวน (2551, หนา 19-20) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรม

ในสถานศึกษาไว 4 ประการ ดังนี้ 

    1) เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคม ซึ่งเรียกวาวัฒนธรรมยอย (sub culture) 

มีวิถีแหงการดําเนินการในสถานศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภทยอย คือ วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ 
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(materiai culture) ไดแก อาคารเรียน สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา เปนตน และวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ 

(non material culture) เก่ียวกับวิถีทางที่ครูพึงปฏิบัติตอผูเรียน ผูปกครอง ผูบริหารและระหวาง

ครูดวยกัน วิธีการทําตามกฎและระเบียบ ตลอดจนจรรยาบรรณท่ียึดถือ ทําใหครูรูสึกเปนสวนหนึ่ง

ของสถานศึกษาและผูกมัดสมาชิกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

    2) เปนขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก สภาสถานศึกษา 

คณะกรรมนักเรียน สัญลักษณหรือเครื่องหมายประจําสถานศึกษา การจัดชั้นเรียน การจัดเวลาเรียน 

การจัดหลักสูตร 

    3) มีความสัมพันธกับการเรียนรู โดยปกติการเรียนรูมักเกิดไดดีถาสิ่งท่ีเรียนรูเปนสิ่งท่ี

นาพอใจ มักปรากฏอยูในวัฒนธรรมสถานศึกษาในแบบตางๆ ไดแก เจตคติท่ีเก่ียวกับคําสั่ง อํานาจ

ของครู คานิยมในสิ่งท่ีผิดสิ่งท่ีถูก 

     4) เปนกระบวนการ (process) ท่ีมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงสามารถถายทอดสะสม

(accumulate) และแพรกระจายได (diffuse) วัฒนธรรมของสถานศึกษาเปนวิถีแหงการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาท่ีมีการถายทอดใหสมาชิก แบงไดเปนหลายลักษณะ ไดแก วัฒนธรรมที่สามารถ

สังเกตเห็นได ประกอบดวยวัฒนธรรมดานวัตถุ คําพูด ระเบียบปฏิบัติ พิธีการและสัญลักษณอ่ืนๆ และ

วัฒนธรรมท่ีไมสามารถสัมผัสได ไดแก คานิยม ความเชื่อ บรรทัดฐาน และเจตคติท่ีมีความสัมพันธกับ

การเรียนรู 

  จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา วัฒนธรรมสถานศึกษา เปนวิถีในการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาที่มีการถายทอดใหสมาชิก แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือวัฒนธรรม

ท่ีสามารถสัมผัสและสังเกตเห็นได คําพูด ระเบียบปฏิบัติ พิธีการและสัญลักษณอื่นๆ และวัฒนธรรม

ท่ีสัมผัสไมได ไดแก คานิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐาน 

  2.3.4 ความสําคัญของวัฒนธรรมในสถานศึกษา  

 เม่ือพิจารณาจากสาระตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

จะเห็นไดวา ลักษณะขององคการทางการศึกษามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปเปนองคการเชิงวิชาชีพ 

มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับลางสูงข้ึน และบุคลากรก็ไดรับคาดหวังวาจะไดรับการพัฒนา

ในเชิงวิชาชีพสูงข้ึนและคา นิยมหลักในลําดับตอๆ ไป เชน ความมีประสิทธิผลความสามารถในการแขงขัน 

ความมุงม่ันในความสําเร็จ การมีสวนรวมและความกาวหนาจําเปนตองไดรับการสรางเสริมและพัฒนา

ใหมากข้ึน เม่ือมีความคาดหวังจะใหองคการทางการศึกษาของไทยเปนองคการวิชาชีพเปนองคการ

ท่ีจะมีการกระจายอํานาจใหผูปฏิบัติระดับลางตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ได สิ่งสําคัญและจําเปนเรงดวน

คือ การมุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการจากท่ีไมพึงปรารถนาไปสูท่ีพึงปรารถนา (วิโรจน 

สารรัตนะ, 2544, หนา 47-48) จากคํากลาวขางตนวัฒนธรรมสถานในศึกษาจึงมีความสําคัญตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมในสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีเก่ียวของ
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และสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา (รัตนา ศิริชยานันท, 2542, บทคัดยอ) 

วัฒนธรรมในสถานศึกษามีความสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ซ่ึงจากผลงานวิจัยหลายทานพบวา วัฒนธรรมมีสวนสัมพันธกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหลายประการ 

ไดแก งานวิชาการ งานจัดการเรียนการสอนงานนิเทศภายใน งานวัดผลประเมินผล งานโรงเรียนกับ

ชุมชน ท้ังนี้หากผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมในสถานศึกษา

เปนอยางดีแลว ก็จะสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับบุคลากร และสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมของสถานศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาจะเปนไปดวยความราบรื่น บังเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตางๆ ทําใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย

ท่ีวางไว และสอดคลองตามแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาตอไป (Parkinson, 1990, abstract) 

  2.3.5 ขอกําหนดวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

  มีนักวิชาการไดใหทัศนะเก่ียวกับขอกําหนดวัฒนธรรมในสถานศึกษาไวดังนี้ 

  เซอรจิโอแวนนี และสตารแรต (Sergiovanni & Starratt, 1988, p. 105) กลาววา วัฒนธรรม

ในสถานศึกษาไดกอตัวข้ึนมาจากสิ่งตอไปนี้ 

     1) ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา (the school’s history) ไดแก อดีต

ของสถานศึกษาท่ีสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน เชน รูปแบบของพฤติกรรมที่ปฏิบัติตอกันมา 

การกลาวถึงวีรกรรมของวีรบุรุษ วีรสตรีของครูและนักเรียนในสถานศึกษา เปนตน 

    2) ความเชื่อ (beliefs) เปนสมมติฐานและความเขาใจที่ครูและบุคลากรอื่นๆ 

ไดกระทํารวมจะมีสวนรวมเก่ียวของกับโครงสรางของสถานศึกษา การเรียนการสอน บทบาทของครู

และนักเรียน ระเบียบวินัย ความสัมพันธกับผูปกครอง บางทีสมมติฐานอยูในรูปของปรัชญาและ

ขอกําหนดอ่ืนๆ 

    3) คานิยม (values) คือ สิ่งท่ีในสถานศึกษาใหความสําคัญเก่ียวกับการประเมินคา

สิ่งตางๆ ท่ีปรากฏ 

    4) บรรทัดฐานและมาตรฐาน (norms and standards) ไดแก สิ่งที่ควรปฏิบัติและ

ไมควรปฏิบัติ ใชสําหรับควบคุมพฤติกรรมครูอาจารยในสถานศึกษา ซ่ึงกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีควรชมเชย 

ยกยองหรือลงโทษ 

    5) แบบของพฤติกรรม (pattern of behavior) คือสิ่งท่ียอมรับและสิ่งท่ีใชเปนแนวทาง 

ในการปฏบิัติงานท่ีสมํ่าเสมอ 

  สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรี และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 243) ท่ีกลาววา วัฒนธรรม

เปนแบบของพฤติกรรมซ่ึงกําหนดความเชื่อและคานิยมของสมาชิกรวมกัน วัฒนธรรมจะเกิดจากสิ่งท่ี

บุคคลพูด กระทําและคิดภายในองคการหนึ่ง รวมท้ังเก่ียวของกับการเรียนรู การสงความรู ความเชื่อถือ 

และรูปแบบของพฤติกรรมในชวงเวลาหนึ่ง 
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  กลาวโดยสรุปไดวา วัฒนธรรมสถานในสถานศึกษากอตัวขึ้นจากประวัติความเปนมาของ

สถานศึกษา ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐานและมาตรฐาน ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอรูปแบบของพฤติกรรม

ของบุคลากรภายในสถานศึกษาใหถือปฏิบัติรวมกัน 

  2.3.6 รูปแบบวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํารูปแบบวัฒนธรรมตามองคการตามแนวคิดของคุก และคนอ่ืนๆ

(Coke & et al., 1989; อางถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545, หนา 10) ซ่ึงเปนการนําคานิยมการกําหนด

พฤติกรรมของบุคคลในองคการ รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล (life styles) รวมทั้งทฤษฎี

ความตองการพ้ืนฐานของบุคคลท่ีตองการสูงสุดในดานความพึงพอใจ (satisfactionneeds) และ

การบริหารงานของผูนําแบบเนนงาน (task oriented) ผสมผสาน 3 รูปแบบ คือรูปแบบของวัฒนธรรม

องคการแบบสรางสรรค แบบตั้งรับ–เฉ่ือยชา และแบบตั้งรับ–กาวราว มาใชในการวิจัย 

 รูปแบบของวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของคุก และคนอ่ืนๆ (Cooke & et al., 1989; 

อางถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545, หนา 10) โดยพิจารณาจากลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 3 แบบ 

คือ วัฒนธรรมแบบสรางสรรค วัฒนธรรมแบบตั้งรับ–เฉ่ือยชา และวัฒนธรรมแบบตั้งรับ–กาวราว 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) วัฒนธรรมแบบสรางสรรค (constructive styles) หมายถึง องคการท่ีใหความสําคัญ

ของคานิยมในการทํางาน โดยมุงเนนที่ความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ คือความตองการ

ความสําเร็จ ตองการไมตรีสัมพันธ รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากร มีความสัมพันธและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน

มีความรักกันและมีลักษณะของการทํางานท่ีสงผลใหบุคลากรในองคการประสบผลสําเร็จกับการทํางาน 

แบงออกเปน 4 มิติ คือ 

  (1) มิติเนนความสําเร็จ (achievement) คือองคการที่มีภาพรวมในลักษณะ

การทํางานท่ีดี มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในการทํางานของสมาชิกในองคการ

มีการตั้งเปาหมายการทํางานรวมกัน พฤติกรรมการทํางานของทุกคนในองคการ มีเหตุ มีผลมีหลักการ

และเปนนักวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน มีความสุขสนุกกับงานรูสึกวางานมีความทาทาย

และมีความหมาย ลักษณะเดนคือสมาชิกมีความกระตือรือรนและรูสึกวางานมีความทาทายความสามารถ

อยูตลอดเวลาพฤติกรรมของมนุษยในองคการประเภทนี้ คือผูแนะนํา (advocat) บุคคลประเภทนี้

มองคนในแงดี ตามทฤษฎี Y ของ McGregor (1960, pp. 33–57) เปนบุคคลท่ีใชกําลังกายและกําลังใจ

ในการทํางานอุทิศตนใหกับวัตถุประสงคขององคการมุงการทํางานเปนทีมกับบุคคลท่ัวไปในองคการ 

และมุงผลสําเร็จของงานอยูในเกณฑสูง พฤติกรรมที่มุงตอความสําเร็จของงานในองคการ คือผูริเริ่ม 

ผูแสวงหา ขอมูลเก่ียวกับขอเท็จจริงพรอมใหขอมูลหรือขอคิดเห็นท่ีเปนจริงและใหความกระจาง 

เม่ือผูรวมทีมงานสงสัยเปนผูสรุปประสานความคิดเห็นและเปนผูกระตุนใหองคการใหทํางานรุดหนาไป

หรือกระตุนใหองคการหาขอตกลงท่ีดียิ่งข้ึน 
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  (2) มิติเนนสัจการแหงตน (self–actualizing) คือ องคการท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกในทางสรางสรรคของสมาชิกในองคการตามความนึกคิด และตามความคาดหวัง

เปาหมายของการทํางานอยู ท่ีคุณภาพมากกวาปริมาณงานที่ไดรับ รวมทั้งความสําเร็จของงาน 

มาพรอมๆ กับความกาวหนาของสมาชิกทุกคนมีความภาคภูมิใจในงานของตน แมวางานนั้น

จะเปนงานงายๆ ก็จะทํางานนั้นดวยความเต็มใจและพยายามกําจัดสถานการณท่ีไมสรางสรรคใหหมดไป 

พรอมสรางงานข้ึนมาใหมอยางมีประสิทธิภาพทุกคนไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองจากงาน

ท่ีทําอยูสามารถพัฒนางานของตนเองอยางอิสระและเปาหมายการทํางานของตนใหสอดคลองกับ

องคการ ลักษณะเดน คือ สมาชิกในองคการยึดมั่น ผูกพันกับงานและบุคลิกภาพของสมาชิก

มีความพรอมในการทํางานสูง 

  (3) มิติเนนบุคคลและการกระตุน (humanistic–encouraging) คือ องคการท่ีมี

คานิยมและพฤติกรรมการทํางาน การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงเนนสมาชิกในองคการ

เปนศูนยกลางใหความสําคัญกับสมาชิกในองคการ ถือวาสมาชิกในองคการคือทรัพยากร ท่ีมีคาท่ีสุด

ขององคการ การทํางานมีลักษณะการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกคนมีความสุข ภูมิใจและสนุกกับ

การนิเทศการสอนงานและบทบาท พ่ีเลี้ยงไดรับการสนับสนุนความกาวหนาจากการทํางานอยางสมํ่าเสมอ

ลักษณะเดน คือ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดขององคการ คือ ทรัพยากรบุคคล ในทางตรงกันขาม ถาไมไดรับ

การสนับสนุนใหกาวหนาในวิชาชีพท้ังทางดานกายภาพ เชนขาดวัสดุอุปกรณ ขวัญ กําลังใจในเรื่อง

การประเมินผลการทํางาน ไมยุติธรรม ไมไดใหขอมูลยอนกลับท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก็จะทําใหบุคลากรในองคการปฏิบัติหนาท่ีทําใหขาดประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและลาออกจากงานกอนวัยอันสมควรในท่ีสุด 

    (4) มิติเนนไมตรีสัมพันธ (affiliative) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกมุงเนนใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกทุกคนในองคการ มีความเปนกันเอง 

เปดเผยและมีความรูสึกไวตอความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมทีม การแสดงออกของบุคคล

ในองคการจะเนนการทํางานลักษณะใหความอบอุน ใหการยอมรับซ่ึงกันและกันมีการแบงปนและเขาใจ

ความรูสึกซ่ึงกันและกันในการทํางาน รูใจเขาใจเรา ลักษณะเดน คือความเปนเพ่ือนและความจริงใจ

ตอกันเห็นความสําคัญของมนุษยสัมพันธมากกวามุงการแขงขันพฤติกรรมของมนุษยท่ีมุงสงเสริมและ

บํารุงรักษาความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในองคการคือ ผูสรางบรรยากาศคอยใหกําลังใจแกสมาชิก 

แสดงความชื่นชม เขาใจในความคิดเห็นทัศนะและขอเสนอแนะตางๆ เปนผูไกลเกลี่ยขอโตแยงรุนแรง

ในกลุม เปนผูประนีประนอมยอมรับความผิดพลาดเปนผูติดตอชวยใหทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

อยางท่ัวถึงและเปนผูท่ีสังเกตยอมรับคําวิจารณปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ครูตองการ

คงไวซ่ึงความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานเชนกันและบุคคลท่ีมีคานิยมในการคบหาสมาคมกับผูรวมงาน
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ซ่ึงเปนวัฒนธรรมในทางบวก คือ วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค (constructive styles) หรือ

วัฒนธรรมในทางบวก (excellent organization) 

  2) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ–เฉ่ือยชา (passive/defensive styles) หมายถึง องคการท่ีมี

คานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก มุงเนนความตองการม่ันคงของสมาชิกและผูนําท่ีมุงเนนบุคคล 

เนนการคลอยตามความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดถือกฎ ระเบียบแบบแผน พ่ึงพาผูบริหารและพยายาม

หลีกเลี่ยงการกระทําท่ีตองรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบริหาร เนนถึงสัมพันธภาพกับ

บุคคลในลักษณะปกปองตนเองและตั้งรับเปนแนวทางท่ีทําใหม่ันคง ปลอดภัยและกาวหนาในการทํางาน

แบงออกเปน 4 มิติ คือ 

  (1) มิติเนนการเห็นพองดวย (approval) คือ องคการท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกท่ีบุคคลใหการยอมรับซ่ึงกันและกันหลีกเลี่ยงการขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนพฤติกรรมท่ีถูกตอง 

คือ การปฏิบัติตัวเหมือนกับสมาชิกสวนใหญในองคการ พยายามเห็นดวยและคลอยตามความคิดเห็น

ของสมาชิกในองคการ ลักษณะการคลอยตามเปนสิ่งท่ีสมาชิกในองคการพึงพอใจลักษณะเดน คือ 

ตองปฏิบัติงานใหเหมือนกับสมาชิกอื่นๆ ในองคการและสิ่งที่ถูกตองคือการเห็นดวยกับแนวทาง

ความคิดเห็นของผูบริหารและผูรวมงานสอดคลองกับคานิยมของไทยท่ีไมชอบขัดใจใคร พ้ืนนิสัยของไทย

มีความเกรงใจเปนทุน ชอบชวยเหลือและเห็นคลอยตามผูอ่ืน 

  (2) มิติเนนกฎระเบียบ (conventional) คือ องคการที่มีคานิยม และพฤติกรรม

การแสดงออก ในลักษณะแบบอนุรักษนิยม ประเพณี แบบแผน การปฏิบัติงานมีการควบคุมดวยระบบ

ราชการ ทุกคนในองคการตองทําตามกฎ ระเบียบท่ีวางไวอยางเครงครัดและมีความรูสึกท่ีดีตอระเบียบ

และกฎนั้นๆ ทุกคนในองคการขัดตอกฎระเบียบ ไมไดมีคานิยมของระบบอาวุโส และอนุรักษนิยม 

ลักษณะเดน คือระบบอนุรักษนิยมและยึดกฎระเบียบปฏิบัติราชการเปนบรรทัดฐานในการทํางาน

อยางเครงครัด สอดคลองกับ Anthony Downs (1967, pp. 88–89) ท่ีกลาวถึงสมาชิกในองคการ

ระบบราชการ จะมีพฤติกรรมแบบอนุรักษนิยม (conservative) มีพฤติกรรมท่ีแสวงหาความม่ันคง 

ความสะดวกสบาย เพื่อตนเอง ตอตานการเปลี่ยนแปลงโดยขาดความมั่นใจที่จะทํางานประเภท

ความเสี่ยงสูงหรือไมแนนอนอันเปนผลกระทบตอตําแหนง นิยมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 

ธรรมเนียมเกาๆ เพราะเชื่อวาเปนสิ่งท่ีเชื่อถือไดสูงหรือทํานายประสิทธิภาพของงานไดดีและคานิยม

ของคนไทยท่ีเคารพผูอาวุโส เกรงใจผูใหญหรือผูอาวุโส รับฟงความคิดเห็นและเชื่อฟง ไมกลาคัดคาน

หรือแสดงความคิดเห็นและถูกอบรมสั่งสอนใหเคารพรุนพ่ีตามระบบอาวุโสท่ีพฤติกรรมสมาชิกมีคานิยม

ในการทํางานไมยืดหยุนนโยบายขององคการ ถูกจํากัดโดยฝายบริหาร 

  (3) มิติเนนการพึ่งพา (dependent) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกท่ีแสดงออกถึงสายงานการบังคับบัญชาศูนยรวมกันบริหารจัดการ การตัดสินใจอยูท่ี

ผูบริหารหรือผูนํากลุม ทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นและทุกคนเชื่อวาการตัดสินใจนั้นถูกตอง 
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สมาชิกทุกคนไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานท่ีทาทาย ไมทราบจุดมุงหมายในการทํางาน

ของตนเองและขององคการ มุงการปกปองตนเองโดยการปฏิบัติตามผูบริหารหรือผูตรวจราชการ 

ผูแนะนํา ลักษณะเดน คือ เปนผูตามท่ีดีและมีความระมัดระวังตัวสูงในการปฏิบัติงานสอดคลองกับ

คานิยมของคนไทย ท่ียอมเปนฝายรับมากกวาฝายรุก สั่งอะไรก็ทําตาม ขี้เกรงใจเชื่อผูมีอํานาจ 

ยอมนบนอบแกผูมีอํานาจราชศักดิ์ นอกจากนี้ยังเปนเรื่องการมีกลุมมากกวาตัวเองและมีพื้นเพนิสัย

ท่ีชอบพ่ึงพาอาศัยกัน ซ่ึงสอดคลองกับอรุณ รักธรรม (2532, หนา 135) กลาววามนุษยในระบบ

ราชการไทยที่อยูในลักษณะพอพระ คือคลอยตามและเอาใจทั้งผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและ

ผูใตบังคับบัญชา ไมเปนตัวของตัวเองตกอยูใตอิทธิพลของขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยมและอํานาจ

ของฝายบริหารเปนอยางมากจนขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 

  (4) มิติเนนการหลีกเลี่ยง (avoidance) คือ องคการท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกท่ีเนนการลงโทษเม่ือทํางานผิดพลาด แตเม่ือทํางานประสบผลสําเร็จไมไดรับรางวัล

อะไรผลจากการบริหารลักษณะนี้ ทําใหสมาชิกในองคการเก่ียงความรับผิดชอบใหเทาๆ กันกับสมาชิกอ่ืน

และหลีกเลี่ยงการกระทําตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานและการถูกตําหนิ สมาชิกทุกคน

จะรูสึกผิด ตําหนิตนเองและรูสึกตนเองไมมีคุณคาเม่ือกระทํางานผิดพลาด ทุกคนหลีกเลี่ยงการทํางาน

หรือการปฏิบัติตัวท่ีกอใหเกิดการขัดแยงและความผิดตางๆ เหตุการณท่ีจะตองตัดสินใจพยายาม

หลีกเลี่ยงไปใหผูรวมงานหรือผูบริหาร ลักษณะเดน คือหลีกเลี่ยงการตัดสินใจและปฏิบัติตัว ปฏิบัติงาน

ท่ีมีการเสี่ยงนอยท่ีสุด สมาชิกในองคการอาจจะมีพฤติกรรมในการปกปองตนเองในรูปของการหลีกเลี่ยง

การกระทํา (avoid action) หลีกเลี่ยงการถูกตําหนิ (avoid blame) ซึ่งพฤติกรรมนี้เมื่อเกิดขึ้น

จะทําใหเกิดผลเสียตอองคการท้ังระยะสั้นและระยะยาว มีการกดดันภายในกลุมการทํางาน เกิดการเมือง

ในองคการ ทําใหองคการไมพัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองคการลําบาก เปนลักษณะของวัฒนธรรม

ทางลบ 

   3) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ–กาวราว (aggressive /defensive styles) คือ องคการท่ีมี

คานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก ลักษณะผูนํามุงเนนงานและเนนความตองการดานความม่ันคง

ของสมาชิกในองคการลักษณะการทํางานมุงเนนอํานาจ ความเห็นตรงกันขาม แขงขัน ชิงดี ชิงเดน 

ตอตานและมุงเจาระเบียบแบงออกเปน 4 มิติ คือ 

   (1) มิติเนนความเห็นตรงกันขาม (oppositional) คือ องคการท่ีมีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงของออกในลักษณะของการเผชิญหนาอยางมาก มีคานิยมการบริหารท่ีเนนการเจรจา

ตอรอง สมาชิกรูสึกวามีคุณคาถาไดแกไขปญหาเฉพาะหนา ขาดการวางแผนลวงหนาการแกไขปญหา

เฉพาะหนากอใหเกิดความขัดแยงกับสมาชิกอ่ืนอยูเสมอๆ พนักงานจะแสดงถึงความขัดแยงในลักษณะ

ชอบสงสัยไมไวใจสมาชิกอ่ืนและแสดงอาการตําหนิ ตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือตอตานความคิดเห็น

ของผูอ่ืนเสมอ ลักษณะเดน คือ ชอบตอตานทุกสิ่งและมีขอตําหนิขัดแยงกันเปนประจํา ลักษณะของ
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มนุษยที่ชอบขัดขวางคอยคัดคานอยางไมมีเหตุผลตอการทํางานหรือการพิจารณาของกลุมและ

เปนพวกขวางโลก คือไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและเพ่ือนรวมงานในองคการเดียวกัน 

ไมวาความคิดของคนอ่ืนเปนอยางไร ขอใหมีโอกาสโตแยงไวกอนจะมีความสุข พฤติกรรมของสมาชิก

ในองคการจะพบการตอตานการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

   (2) มิติเนนอํานาจ (power) คือองคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมแสดงออก

โครงสรางการบริการแบบไมมีสวนรวม โดยมีพ้ืนฐานแบบเนนอํานาจหนาท่ีและบทบาทของแตละคน

อยูท่ีตําแหนงท่ีดํารงอยู รางวัลท่ีไดรับจากองคการ คือ การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงไดควบคุมสมาชิก

ท่ีมีระดับต่ํากวา ทุกคนมีความตองการท่ีจะไดข้ันตําแหนงท่ีสูงข้ึนและตองการเปนผูตรวจการ สมาชิก

ในองคการตองการอํานาจ เพ่ือบํารุงรักษาความรูสึกที่มั่นคง โดยการมุงเนนที่ผลงาน โดยการใช

อํานาจหนาท่ี ชอบเปนผูนิเทศและสอนงานเพ่ือนรวมงาน ลักษณะเดน คือชอบมีการควบคุมคนอ่ืน

และมีความเชื่อเรื่องการผลักดันเหตุการณตางๆ ใหเกิดข้ึนในองคการเปนวัฒนธรรมท่ีสมาชิกในองคการ

แสวงหาการยกยองเปนผูท่ีพยายามหาทางท่ีจะใหไดมาซ่ึงการยกยองยอมรับนับถือจากสมาชิกในกลุม

วางทาทีท่ีนาเลื่อมใส เปนคนคอยบงการ บีบบังคับใหกลุมหรือสมาชิก บางคนยอมรับความคิดเห็นของตน 

โดยอางถึงความเปนผูรู อาวุโสมีอํานาจหนาท่ีและประสบการณ แสดงพฤติกรรมใหเห็นวาตนอยูเหนือ

ผูอ่ืนสอดคลองกับ อรุณ รักธรรม (2534, หนา 132) กลาวถึง พฤติกรรมของสมาชิกในวัฒนธรรมท่ีมี

ลักษณะมุงเนนอํานาจนี้ เปรียบเหมือนพวกไตบันใด (climbers) มีพฤติกรรมแสวงหาอํานาจ รายได 

เกียรติยศจากหนวยงาน เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ องคการเปนพาหนะที่มีเหตุผลอันเปนเครื่องมือ

ท่ีจะเจาะไปสูเปาหมาย และวัตถุประสงคตางๆ แมวาบางครั้งตองเหยียบบาเหยียบไหลเพ่ือนรวมงาน

เพ่ือใหไดมาซ่ึง “อํานาจเงินและเกียรติ” และพึงพอใจในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงท่ีจะทําใหเขามีโอกาสไดมาซึ่งอํานาจเงินและเกียรติยศ และสมาชิกในองคการ

มีความเชื่อม่ันในตนเองมากเกินไป มักกาวหนา และใฝหาอํานาจใหแกตนเอง 

   (3) มิติเนนการแขงขัน (competitive) คือ องคการท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกของการแขงขันท่ีตองการมีการแพชนะ สมาชิกในองคการตองการชนะและดีกวาคนอ่ืน

ทุกคน มุงการแขงขันกันเพ่ือรักษาความรูสึกการแขงขัน มีคุณคาของตนเอง เกิดจากการแบงระดับ

ในท่ีทํางานและวัดผลสําเร็จของการทํางานในรูปของผลงานมากกวา ดีกวาผูรวมงานสมาชิกทุกคน

ยอมรับลักษณะการทํางานท่ีมีการแขงขันและมีความเชื่อวา การทํางานตองมีการแขงขันกันทํางาน

จึงจะประสบผลสําเร็จลักษณะเดน คือ ชอบการแขงขันและทุกสิ่งทุกอยางมีลักษณะทาทายใหมี

การแขงขันกันในการทํางานและในสังคมเมือง มีการแขงขันกันสูงในทุกๆ ดานท้ังเศรษฐกิจ สังคม 

การอยูรอดอยูแบบตัวใครตัวมัน ไมชอบเห็นใครเหนือกวาตน จะเกิดการแขงขันกันสูง พฤติกรรมของ

สมาชิกท่ีมีคานิยมลําดับข้ันชอบการแขงขันพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดสิ่งท่ีเขาตองการ 
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   (4) มิติเนนความสมบูรณแบบ (perfectionistic) คือองคการที่มีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะเจาระเบียบ การทํางานอยางหนักและยึดม่ันในระบบการทํางานมาก

แตไดเปาหมายองคการนอยมาก มีการตั้งความหวังในการทํางานไวสูง ทําใหทํางานอยางละเอียดถ่ีถวน

แตไดรับผลงาน ผลผลิตขององคการนอยมากและใชระยะเวลานานมากในการทํางานท่ีบรรลุเปาหมายนั้น 

เนนการทํางานที่มีระบบระเบียบอยางละเอียด ลักษณะเดน คือ เนนความมีระเบียบและตําหนิ

ความผิดพลาดของตนเอง พฤติกรรมของสมาชิกท่ีมีคานิยม ใจไมกวางไมคอยยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน ชอบสรางแบบแผนและกฎเกณฑของตนใหผูอ่ืนคลอยตามความคิดเห็นของตน การศึกษาการรับรู

ของผูใหขอมูลองคการ คือ การรับรูความคิดและแนวยึดถือปฏิบัติของผูรวมงาน มีความเขาใจรูปแบบ

การคิดของเขาเหลานั้นอยางไรที่จะมีผลกระทบจากบรรทัดฐานขององคการ จากการศึกษารูปแบบ

วัฒนธรรมองคการเปนลักษณะของวัฒนธรรมองคการทางลบเชนเดียวกับลักษณะตั้งรับเฉ่ือยชา 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 ศิลปชัย ศรีเกียรติ (2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ ในเขตการศึกษา 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ

หาคาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน และเพ่ือสรางสมการพยากรณ

ประสิทธิผลของโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในวิจัยคือ ขาราชการครูท่ีปฏิบัติการสอนจํานวน 327 คน 

ผลการวิจัยพบวา ระดับของวัฒนธรรมโรงเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และวัฒนธรรม

โรงเรียนในแตละดานและโดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 และพบวาวัฒนธรรมโรงเรียนดานความเอื้ออาทร ดานความหลากหลาย 

ดานความซ่ือสัตยสุจริต ดานความมีคุณภาพดานความมุงประสงคของโรงเรียน ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่ง

ของโรงเรียนและดานความไววางใจสามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีอํานาจพยากรณ

เทากับ 85.58 เปอรเซ็นต 

 วสันต ชางนาค (2544, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปรากฏวาอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 

ดานการเขาสังคมไดดี ดานการมีความคิดริเริ่ม ดานการใหการยอมรับนับถือ ดานการรูจักปรับปรุง

แกไข ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการใหความชวยเหลือ และดานการประสานงานผลการเปรียบเทียบ
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พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ท่ีอยูในโรงเรียนตางประเภทกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 ฐิติพงศ คลายใยทอง (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 แหง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูบริหาร จํานวน 

72 คน และครู จํานวน 144 คน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําโดยรวมอยูในระดับมาก และรายดาน

พบวาพฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 

 วิพากย โรจนแพทย (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู

ในสถานศึกษาเขตเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 อยูในระดับมากท้ัง 7 ดาน ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนํา 

จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ภาพรวมไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ไมแตกตางกัน 

 ละเอียด นาคชัยเนรมิตร (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการของโรงเรียน

เทศบาลในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 จํานวน 34 แหง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ครู จํานวน 261 คน 

ผลการวิจัยพบวาวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมมีความสัมพันธกัน

ในทางบวก ซึงพบวาโดยรวมในดานวัฒนธรรมองคโรงเรียนในดานของวัฒนะธรรมแบบสรางสรรคคือ

อยูในระดับมาก 

    สมพิศ สุขปญญา (2549, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ไดดังนี้ พฤติกรรม

ท่ีมุงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ และพฤติกรรมท่ีมุงงานตามลําดับ 

 ดรุณี วัฒฐานะ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

องคการกับผลการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัย

ปรากฏวาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับผลการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันในทางบวก และผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับ

มากทุกดาน 

  2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 โมฮาน (Mohan, 1989, p. 1483–A) ไดเสนอแบบจําลองเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ

(the oretical and operational model) เพ่ือประเมินโครงสรางของวัฒนธรรมรวมกันภายใน
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องคการโดยศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนเอกลักษณ (identification) และวัฒนธรรมองคการ

แบงเปน 3 ข้ันตอน เพ่ือวัดวัฒนธรรมแบบเจาะลึกเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยาและประวัติศาสตรขององคการ 

2 ลักษณะ คือ องคการท่ีมีความม่ันคง (stable) และองคการท่ีไมม่ันคง (unstable) โดยใชมหาวิทยาลัย

ท้ัง 2 แหงในตัวเมืองเปนกลุมตัวอยางผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการท่ีมีความม่ันคงและชัดเจน 

คือวิสัยทัศนและภาระงานขององคการมีความตระหนักในดานการพัฒนาและมีแนวโนมท่ีมองธรรม

เนียมปฏิบัติขององคการเปนกลางรวมถึงบุคคลท่ีท่ีสนับสนุนใหเกิดความแข็งแกรง การรวมกลุม และ

ความเปนเลิศทางวิชาการ สวนวัฒนธรรมองคการท่ีไมมีความม่ันคง จะมีลักษณะกลัวความเปลี่ยนแปลง

ยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติขององคการ การรับรูระหวางกลุมไมเทาเทียมกัน มีขวัญและกําลังใจต่ํา 

 ฟริก (Frick, 1995, p. 1836-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมในการทํางานของพนักงาน

ชายหญิงขององคการระหวางประเทศขนาดใหญองคการหนึ่ง โดยจําแนกตัวแปรเปนวัฒนธรรมชาติ 

เพศ กลุมอายุ สาขาอาชีพ ระดับอาชีพสาขาท่ีศึกษา ระดับการศึกษาตามกรอบแนวคิดของฮอฟสเตด 

(Hofstede) กริลลิแกน (Gilligan) และฮอลแลนด (Holland) และใชแบบสํารวจของฮอฟสเตด 

(values survey module) ท่ีผานการปรับปรุงมาแลวมาประเมินคานิยมในการทํางานผลการวิจัย พบวา 

องคประกอบของคานิยมในการทํางานมี 5 มิติ ไดแก ความมั่นคงปลอดภัย (security) ความสําเร็จ 

(achievement) การใหความชวยเหลือผูอื่น (helpingothers) ความเครียดในงาน (work stress) 

และการรักษาสิทธิ์ (assertion) หลังจากนั้นนํามาทดสอบความแปรปรวน ผลการวิจัยพบวา สาขา

ท่ีศึกษาและระดับการศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่มีความสัมพันธกับคานิยมในการทํางานและ

พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของตัวแปร 5 มิตินั้น คุณลักษณะดานอาชีพเปนตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ

เชนกัน และพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของตัวแปรนี้ 3 มิติ สําหรับเพศไมมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญ ผลการวิจัยบงชี้วา แบบแผนคานิยมในการทํางานของพนักงานองคการระหวางประเทศ 

มีความสลับซับซอน 

 ดุก (Duck, 1996, p. 2185–A) ไดศึกษาผลของความเปนเอกลักษณกลุมท่ีมีการรับรูวัฒนธรรม

องคการกับกลุมตัวอยาง 3 กลุม ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคริสโตเฟอรนิวพอรท คือ กลุมเจาหนาท่ี  

จํานวน 28 คน และกลุมท่ีสังกัดสอนในสถาบันการศึกษา จํานวน 26 คน กลุมท่ีเปนฝายบริหาร จํานวน 

27 คน โดยใชแบบสาํรวจวัฒนธรรมองคการ  และแบบวัดคุณคาของตนเองในกลุม ผลการวิจัยพบวา 

ความแตกตางของการรับรูระหวางกลุม แสดงวาเอกลักษณของกลุมสงผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

 คุก และคนอ่ืนๆ (Cooke & et al., 1989, pp. 25–90) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการ

เปนรายลักษณะ 3 ลักษณะ คือ ลักษณะของการสรางสรรค ลักษณะของการตั้งรับ–เฉื่อยชา และ

ลักษณะของการตั้งรับ–กาวราวผลการวิจัย พบวา รายลักษณะของวัฒนธรรมองคการท่ีใหบริการ

มีคุณภาพสูง คือลักษณะของวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็งแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมองคการ 3 ราย

ลักษณะคือ วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคมีมากกวาลักษณะของวัฒนธรรมองคการลักษณะ
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ตั้งรับ–เฉ่ือยชาและวัฒนธรรมองคการแบบกาวราว–ตั้งรับ ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการ

และพนักงานในองคการวัฒนธรรมองคการในตางประเทศ มีผูศึกษายาวนานกวาประเทศไทยท้ังศึกษา

ในดานองคการธุรกิจและองคการทางการศึกษา ตลอดจนสรางเครื่องมือมืออยางแพรหลายและ

ไดนําเครื่องมือดังกลาวมาใชในประเทศไทย 

 ไอเคน (Aiken, 1977, p. 5074 – A) ไดทําการศึกษาวิจัยพฤติกรรมความเปนผูนําของบุคคล

ท่ีจะดํารงตําแหนงผูอํานวยการทองถิ่นของโรงเรียนอาชีวศึกษาในรัฐแทนเนสซีสหรัฐอเมริกา 

โดยใชแบบสอบถาม LBDQ ทดสอบผูอํานวยการและอาจารยใหญในโรงเรียนอาชีวศึกษา 30 แหง

แบบสอบถามถามนั้นอธิบายถึงพฤติกรรมความเปนผูนํา ดานเนนงานและดานเนนบุคคลท้ังท่ีเปนจริง 

และควรจะเปนหรือในอุดมคติ ซ่ึงการวิจัยพบวา ผูอํานวยการไดประเมินคาการทํางานของตนเอง

มากกวาความคิดเห็นของอาจารย ท้ังผูอํานวยการและอาจารยมีความเห็นของผูอํานวยการและอาจารย

เก่ียวกับพฤติกรรมผูนําท่ีควรจะเปนของผูบริหารดานเนนงานและดานเนนบุคคล มีความสัมพันธ

เก่ียวเนื่องกันอยางมีนัยสําคัญ และจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเปนจริงกับพฤติกรรมท่ีควรจะเปน

ของผูอํานวยการ ท้ังผูอํานวยการและอาจารยตางเห็นวา ผูบริหารมีพฤติกรรมดานเนนงาน และ

ดานเนนบุคคลสูงกวาท่ีควรจะเปนในปจจุบัน 

 คอก (Cox, 1974, p. 2568 - A) ไดทําการไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมความเปนผูนํา

ดานมุงงานและดานมุงสัมพันธของคณบดีฝายวิชาการในวิทยาลัยชุมชนในรัฐคาโรไลนาเหนือสหรัฐอเมริกา 

พบวา 

 1) คะแนนพฤติกรรมความเปนผูนําทั้งสองดานในความเปนจริง และในอุดมคติ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางความเห็นของคณาจารยกับอธิการ คณาจารยกับคณบดีฝายวิชาการ

และอธิการกับคณบดีฝายวิชาการ 

 2) คะแนนท่ีไดอยูในเกณฑต่ํา แสดงวา ความคาดหวังอยูในระดับสูงมาก ความเปนจริง

กับความคาดหวัง จึงแตกตางกันอยางชัดเจน  

  

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศทําใหผูวิจัย

สามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับวัฒนธรรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 1 ผูวิจัยไดนําบทสรุปของหลักการ แนวทาง ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาวิเคราะหสังเคราะห 

และใชเปนขอมูลในการกําหนดขอบขายเนื้อหา และกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงประกอบดวย

รายละเอียด ดังนี้ 
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     พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การกระทํา การประพฤติและการปฏิบัติ

ของผูบริหารท่ีมีอิทธิพล พลังชี้นํา อํานาจสั่งการ ตอกิจกรรมหรืองานตางๆ โดยมีความสามารถ

ในการชักจูงบุคคลอ่ืนๆ หรือผูใตบังคับบัญชา ใหความรวมมือและเชื่อถือในการทํางาน ซ่ึงลักษณะอยางนี้

สามารถเกิดข้ึนไดจากอํานาจหนาท่ี หรือลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น 

  พฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของยุคล (Yukl, 1989, p. 402) จํานวน 3 ดานประกอบดวย 

  1) พฤติกรรมท่ีมุงงาน หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของผูบริหาร

สถานศึกษา ท่ีตองการใหผูใตบังคับบัญชาของตนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง

ไปอยางรวดเร็วมีปริมาณและคุณภาพสูงมีการแจกแจงงาน กําหนดบทบาท การวางแผน การจัดการและ

การกํากับติดตาม การใชบุคลากรและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษากระบวนการใหมี

ความเท่ียงตรงและม่ันคง และการปรับปรุงใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

    2) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงสัมพันธ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของ

ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีตองการใหการชวยเหลือ การสนับสนุน การพัฒนา การรับรู การใหคําปรึกษา

และการบริหาร การปรับปรุงความสัมพันธและการชวยเหลือบุคคลเพ่ือเพ่ิมความรวมมือและการทํางาน

เปนหมูคณะและสรางขอผูกมัดองคการ 

    3) พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําตางๆ

ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองการใหมีการเลือกสรรและการตีความเหตุการณภายนอกที่เกิดขึ้น 

การทําวิสัยทัศนใหเปนท่ีนาสนใจ การผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การทําการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย 

หลักนโยบาย การดําเนินการ และการไดรับขอผูกมัดการเปลี่ยนแปลง 

 สวนในดานวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา ผูวิจัยไดใชแนวความคิดของคุก และคนอ่ืนๆ 

(Cooke & et al., 1989; อางถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545, หนา 10) ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรม 

3 รูปแบบ ดังนี้ 

   1) วัฒนธรรมแบบสรางสรรค หมายถึง การท่ีใหความสําคัญของคานิยมในการทํางาน 

โดยมุงเนนท่ีความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ คือความตองการความสําเร็จ ตองการไมตรีสัมพันธ 

รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากร มีความสัมพันธและสนับสนุนซ่ึงกันและกันมีความรักกันและมีลักษณะของ

การทํางานท่ีสงผลใหบุคลากรในองคการประสบผลสําเร็จกับการทํางาน แบงออกเปน 4 มิติ คือ 

   (1) มิติเนนความสําเร็จ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีภาพรวมในลักษณะการทํางานท่ีดี 

มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในการทํางานของสมาชิกในองคการมีการตั้งเปาหมายการทํางาน

รวมกัน พฤติกรรมการทํางานของทุกคนในองคการ มีเหตุ มีผลมีหลักการและเปนนักวางแผนท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน มีความสุขสนุกกับงานรูสึกวางานมีความทาทายและมีความหมาย 

    (2) มิติ เนนสัจการแหงตน หมายถึง สถานศึกษามีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกในทางสรางสรรคของสมาชิกในองคการตามความนึกคิด และตามความคาดหวังเปาหมาย
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ของการทํางานอยูท่ีคุณภาพมากวาปริมาณงานท่ีไดรับ รวมท้ังความสําเร็จของงาน มาพรอมๆ กับ

ความกาวหนาของสมาชิกทุกคนมีความภาคภูมิใจในงานของตน 

   (3) มิติเนนบุคคลและการกระตุน หมายถึง สถานศึกษามีคานิยมและพฤติกรรม

การทํางาน การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงเนนสมาชิกในองคการเปนศูนยกลางใหความสําคัญ

กับสมาชิกในองคการ ถือวาสมาชิกในองคการคือทรัพยากร ท่ีมีคาท่ีสุดขององคการ การทํางานมีลักษณะ

การติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกคนมีความสุข ภูมิใจ 

   (4) มิติเนนไมตรีสัมพันธ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

มุงเนนใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางสมาชิกทุกคนในองคการ มีความเปนกันเอง เปดเผยและ

มีความรูสึกไวตอความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน เพื่อนรวมทีม การแสดงออกของบุคคลในองคการ

จะเนนการทํางานลักษณะใหความอบอุน ใหการยอมรับซ่ึงกันและกันมีการแบงปนและเขาใจความรูสึก

ซ่ึงกันและกันในการทํางาน รูใจเขาใจเรา ลักษณะเดน คือความเปนเพื่อนและความจริงใจตอกัน

เห็นความสําคัญของมนุษยสัมพันธมากกวามุงการแขงขัน 

  2) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉ่ือยชา หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกมุงเนนความตองการมั่นคงของสมาชิกและผูนําที่มุงเนนบุคคล เนนการคลอยตาม

ความคิดเห็นของผูบริหาร ยึดถือกฎ ระเบียบแบบแผน พ่ึงพาผูบริหารและพยายามหลีกเลี่ยงการกระทํา

ท่ีตองรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบริหาร เนนถึงสัมพันธภาพกับบุคคลในลักษณะ

ปกปองตนเองและตั้งรับเปนแนวทางท่ีทําให ม่ันคง ปลอดภัยและกาวหนาในการทํางานแบงออกเปน 

4 มิติ คือ 

 (1) มิติเนนการเห็นพองดวย หมายถึง สถานศึกษาที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกท่ีบุคคลใหการยอมรับซ่ึงกันและกันหลีกเลี่ยงการขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนพฤติกรรมท่ีถูกตอง 

คือ การปฏิบัติตัวเหมือนกับสมาชิกสวนใหญในองคการ พยายามเห็นดวยและคลอยตามความคิดเห็น

ของสมาชิกในองคการ ลักษณะการคลอยตามเปนสิ่งที่สมาชิกในองคการพึงพอใจลักษณะเดน คือ 

ตองปฏิบัติงานใหเหมือนกับสมาชิกอื่นๆ ในองคการและสิ่งที่ถูกตองคือการเห็นดวยกันแนวทาง

ความคิดเห็นของผูบริหารและผูรวมงานสอดคลองกับคานิยมของไทยท่ีไมชอบขัดใจใคร 

 (2) มิติเนนกฎระเบียบ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยม และพฤติกรรมการแสดงออก 

ในลักษณะแบบอนุรักษนยิม ประเพณี แบบแผน การปฏิบัติงานมีการควบคุมดวยระบบราชการทุกคน

ในองคการตองทําตามกฎ ระเบียบท่ีวางไวอยางเครงครัดและมีความรูสึกท่ีดีตอระเบียบและกฎนั้นๆ 

 (3) มิติเนนการพ่ึงพา หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

ท่ีแสดงออกถึงสายงานการบังคับบัญชาศูนยรวมกันบริหารจัดการ การตัดสินใจอยูท่ีผูบริหารหรือ

ผูนํากลุม ทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นและทุกคนเชื่อวาการตัดสินใจนั้นถูกตอง สมาชิกทุกคน
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ไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงานท่ีทาทาย ไมทราบจุดมุงหมายในการทํางานของตนเองและ

ขององคการ มุงการปกปองตนเองโดยการปฏิบัติตามผูบริหาร 

  (4) มิติเนนการหลีกเลี่ยง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก 

ท่ีเนนการลงโทษเม่ือทํางานผิดพลาด แตเม่ือทํางานประสบผลสําเร็จไมไดรับรางวัลอะไร 

 3) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาวราว หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออก ลักษณะผูนํามุงเนนงานและเนนความตองการดานความม่ันคงของสมาชิกในองคการ

ลักษณะการทํางานมุงเนนอํานาจ ความเห็นตรงกันขาม แขงขัน ชิงดี ชิงเดน ตอตานและมุงเจาระเบียบ

แบงออกเปน 4 มิติ คือ 

  (1) มิติเนนความเห็นตรงขาม หมายถึง สถานศึกษาที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงของออกในลักษณะของการเผชิญหนาอยางมาก มีคานิยมการบริหารท่ีเนนการเจรจาตอรอง 

สมาชิกรูสึกวามีคุณคาถาไดแกไขปญหาเฉพาะหนา 

  (2) มิติเนนอํานาจ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมแสดงออก

โครงสรางการบริการแบบไมมีสวนรวม โดยมีพ้ืนฐานแบบเนนอํานาจหนาท่ีและบทบาทของแตละคน

อยูท่ีตําแหนงท่ีดํารงอยู รางวัลท่ีไดรับจากองคการ คือ การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงไดควบคุมสมาชิก

ท่ีมีระดับต่ํากวา 

 (3) มิติเนนการแขงขัน หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

ของการแขงขันที่ตองการมีการแพชนะ สมาชิกในองคการตองการชนะและดีกวาคนอื่นทุกคน 

มุงการแขงขันกันเพ่ือรักษาความรูสึกการแขงขัน มีคุณคาของตนเอง เกิดจากการแบงระดับในท่ีทํางาน

และวัดผลสําเร็จของการทํางานในรูปของผลงานมากกวา 

 (4) มิติเนนความสมบูรณแบบ หมายถึง สถานศึกษาคือองคการท่ีมีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะเจาระเบียบ การทํางานอยางหนักและยึดม่ันในระบบการทํางานมาก

แตไดเปาหมายองคการนอยมาก มีการตั้งความหวังในการทํางานไวสูง ทําใหทํางานอยางละเอียดถ่ีถวน

แตไดรับผลงาน ผลผลิตขององคการนอยมากและใชระยะเวลานานมากในการทํางานท่ีบรรลุเปาหมายนั้น 

เนนการทํางานท่ีมีระบบระเบียบอยางละเอียด 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
         ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

กับวัฒนธรรมองคการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

มีรายละเอียด ดังหัวขอตอไปนี้ 

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

                 3.2.1 การสรางเครื่องมือ 

                 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.4 การวิเคราะหขอมูล  

   3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

          มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 131 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 131 คน และคร ูจํานวน 1,315 คน    

          3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 131 คน 

ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selected) และครูจํานวน 298 คน ไดมาโดยการกําหนด

กลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

เทียบสัดสวนแลวสุมอยางงาย รวมกลุมตัวอยางทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 429 คน 

(รายละเอียดดัง ภาคผนวก ก)  

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
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          เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาและแบบสอบถามวัฒนธรรมองคการ

ในสถานศึกษา แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของยุคล (Yukl, 1989, 

p. 402) จํานวน 3 แบบ ประกอบดวย 1) พฤติกรรมท่ีมุงงาน 2) พฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ 3) พฤติกรรม

ท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ Likert (Best & 

Kahn, 1993, p. 247)        

   5        หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด 

                  4        หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับมาก  

               3        หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 

                  2        หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับนอย 

               1        หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

      ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดของคุก และคนอ่ืนๆ 

(Cooke & et al., 1989; อางถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545, หนา 10) จํานวน 3 แบบ คือ 1) วัฒนธรรม

สรางสรรค 2) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – เฉ่ือยชา 3) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – กาวราว ลักษณะเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ Likert (Best & Kahn, 1993, p. 247)        

        5        หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

       4        หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

        3        หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

       2        หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

      1        หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

           3.2.1 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

   1) ศึกษาเอกสารตํารา แนวคิดทฤษฎี บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการสถานศึกษา 

   2) สรางแบบสอบถามฉบับราง 

   3) นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนเรียบรอยแลว เสนอประธานกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ แนะนําในการปรับปรุงแกไข 
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           3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

               1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (content validity) และความถูกตองของภาษา โดยใชเทคนิค IOC 

มีคาตั้งแต 0.6 ข้ึนไป ดังรายนามตอไปนี้ 

                      (1) ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 

        (ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและสถิติ) 

 

 

    (2) ดร.ปริญญา มีสุข   อาจารยคณะครุศาสตร 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

            (ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและสถิติ)  

    (3) ดร.สุรัตน ไชยชมภ ู   อาจารยคณะครุศาสตร 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

         (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา) 

    (4) ผศ.สุดาพร ไชยะ   อาจารยคณะครุศาสตร 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

         (ผูเชี่ยวชาญดานภาษา) 

    (5) อาจารยอํานาจ บุญประเสริฐ  อาจารยคณะครุศาสตร 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

         (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา) 

                   2) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนําไป

ทดลองใช (try-out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

                   3) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ

โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (item total) 

ไดคาความเชื่อม่ันท่ี .95 

                   4) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป         

              

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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 3.3.1 บันทึกเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  

เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 

 3.3.2 นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ี

เขต 1 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการ

สถานศึกษา ท่ีไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 

 3.3.3 ผูวิจัยสงแบบสอบถาม 2 ลักษณะ คือ สวนหนึ่งผูวิจัยสงดวยตนเอง และอีกสวนหนึ่ง

สงผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา

กลุมตัวอยางเก็บรวบรวมขอมูลให สําหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเอง 

และสถานศึกษานําแบบสอบถามใสซองสงคืนตามท่ีอยูท่ีผูวิจัยไดเตรียมไวให 

 3.3.4 การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยสงแบบสอบถามจํานวน 429 ชุด ไดรับคืน 429 ชุด 

คิดเปนรอยละ 100 

 3.3.5 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

           ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมีรายละเอียด ดังนี้ 

             1) นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ ของการตอบแบบสอบถาม 

              2) นําแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคาโดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

รายขอ รายดานและโดยรวม 

             3) นําแบบสอบตอนท่ี 2 เก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา

โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) รายขอ รายดาน 

และโดยรวม 

             4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จากการหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (pearson’s product - moment correlation coefficient) 

             5) เกณฑการวิเคราะหขอมูล 
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                    (1) เกณฑการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

                     เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ Likert (Best, 1993, p. 247)    

                       4.51 – 5.00       หมายถึง       มีพฤติกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด 

                       3.51 – 4.50       หมายถึง       มีพฤติกรรมอยูในระดับมาก 

                       2.51 – 3.50       หมายถึง       มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 

                       1.51 – 2.50       หมายถึง       มีพฤติกรรมอยูในระดับนอย 

                       1.00 – 1.50       หมายถึง       มีพฤติกรรมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

                    (2) เกณฑการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

                      เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ Likert (Best, 1993, p. 247)     

      4.51 – 5.00       หมายถึง       มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

     3.51 – 4.50       หมายถึง       มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

     2.51 – 3.50       หมายถึง       มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

      1.51 – 2.50       หมายถึง       มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

      1.00 – 1.50       หมายถึง       มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

                    (3) เกณฑการวเิคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

กับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

โดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ 

ซ่ึงการพิจารณาความสัมพันธจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันท่ีคํานวณไดมาแปลผลในรูปของ

ความสัมพันธ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 107) โดยใชเกณฑดังนี้ 

  1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 

  2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ท่ีคํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน 

แตถาในทางลบแสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกันหรือผกผัน สําหรับ

การพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

   คาสหสัมพันธ  0.01-0.30  หมายถึง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

วัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํามาก 

   คาสหสัมพันธ  0.31-0.50  หมายถึง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

วัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางต่ํา 
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   คาสหสัมพันธ  0.51-0.70  หมายถึง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

วัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 

   คาสหสัมพันธ  0.71-0.90  หมายถึง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

วัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง 

   คาสหสัมพันธ  0.91-1.00  หมายถึง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

วัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูงมาก  

 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

          ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดใชสถิติดังตอไปนี้ 

  3.5.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาความถ่ีและคารอยละ 

  3.5.2 คาเฉลี่ย (mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

  3.5.3 คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (pearson’s product - moment 

correlation coefficient) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

         ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

          ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

          ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ดังนี้ 

   X  แทน คาเฉลี่ย 

 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง  

 r แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 x แทน พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 x1 แทน พฤติกรรมท่ีมุงงาน 

 x2 แทน พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ 

 x3 แทน พฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 

 y แทน วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

 y1 แทน วัฒนธรรมแบบสรางสรรค 

 y2 แทน วัฒนธรรมแบบตัง้รับ - เฉ่ือยชา 

 y3 แทน วัฒนธรรมแบบตัง้รับ - กาวราว 
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  * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย และความเบี่ยงแบนมาตรฐาน

แลวนําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 1   คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมทุกดาน 

 

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
n = 429 ระดับ

พฤติกรรม 
อันดับ 

X  S.D. 

1. พฤติกรรมผูนําท่ีมุงงาน 

2. พฤติกรรมผูนําท่ีมุงความสัมพันธ 

3. พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 

3.98 

4.02 

4.09 

.91 

.87 

.82 

มาก 

มาก 

มาก 

3 

2 

1 

เฉลี่ยรวม 4.03 .86 มาก  

 

 จากตาราง 1 พบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย

ตามลําดับ คือ พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.09) พฤติกรรมผูนําที่มุงความสัมพันธ 

( X = 4.02) และพฤติกรรมผูนําท่ีมุงงาน ( X = 3.98) 
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ตาราง 2  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานพฤติกรรมท่ีมุงงาน 

 

พฤติกรรมผูนําท่ีมุงงาน 
n = 429 ระดับ

พฤติกรรม 
อันดับ 

X  S.D. 

1. มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.80 .99 มาก 10 

2. มีการแจกแจงงานใหบุคลากรทราบ 4.12 .86 มาก 2 

3. มีการกําหนดบทบาทผูรวมงานอยางชัดเจน 4.01 .91 มาก 3 

4. มีการวางแผนและการจัดการในการปฏิบัติงาน 4.12 .84 มาก 1 

5. มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 3.86 .93 มาก 9 

6. มีการใชบุคลากรและทรัพยากรอยางคุมคา 

    และมีประสิทธิภาพ 

3.94 .96 มาก 8 

7. มีการบํารุงรักษากระบวนการทํางานใหมี 

    ความเท่ียงตรง 

4.01 .94 มาก 4 

8. มีการปรับปรุงการทํางานใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 4.00 .89 มาก 6 

9. มีการใชเทคนิควิธีการทํางานใหมๆ มาเสนอ 

    ผูใตบังคับบัญชา 

3.97 .80 มาก 7 

10. การบริหารงานเนนท่ีความสําคัญและ 

     ความสําเร็จของงาน 

4.01 .96 มาก 5 

เฉลี่ยรวม   3.98 .91 มาก  
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 จากตาราง 2 พบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานพฤติกรรมท่ีมุงงานอยูในระดับมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานพฤติกรรมท่ีมุงงานทุกขออยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ มีการวางแผนและการจัดการในการปฏิบัติงาน 

( X = 4.12) มีการแจกแจงงานใหบุคลากรทราบ ( X = 4.12) มีการกําหนดบทบาทผูรวมงานอยางชัดเจน 

( X = 4.01) และคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับ คือ มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( X = 3.80) 

การกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ( X = 3.86) และมีการใชบุคลากรและทรัพยากร

อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ( X = 3.94)  

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานพฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ 

 

พฤติกรรมผูนําท่ีมุงสัมพันธ 
n = 429 ระดับ

พฤติกรรม 
อันดับ 

   X  S.D. 

1. มีการสรางความไววางใจรวมกันระหวาง 

    ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

4.14 .80 มาก 1 

2. มีการพูดคุยติดตอสื่อสาร และรับฟงความคิดเห็น 

    ของผูใตบังคับบัญชา 

3.88 .93 มาก 10 

3. มีการใหความสําคัญกับความรูสึกและความตองการ 

    ของผูใตบังคับบัญชา 

3.93 .91 มาก 9 

4. มีความหวงใย ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในเรื่องงาน 

    และเรื่องสวนตัว 

4.05 .93 มาก 4 

5. มีการสนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธของ   

    ผูใตบังคับบัญชา 

3.96 .94 มาก 8 

6. มีการใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชาท้ังเรื่องงาน 3.97 .81 มาก 7 
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    และเรื่องสวนตัว 

7. ใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาในการพัฒนาตนเอง 4.13 .81 มาก 2 

8. เขาใจในปญหาของผูใตบังคับบัญชา และยอมรับ 

    ความแตกตางระหวางบุคคล 

3.98 .87 มาก 6 

9. มีการบริหารความขัดแยง และเสริมสรางความสัมพันธ 

    ของผูใตบังคับบัญชา 

4.00 .87 มาก 5 

10. มีการเนนความรวมมือและการทํางานเปนหมูคณะ 4.12 .85 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.02 .87 มาก  

  

 จากตาราง 3 พบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานพฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธอยูในระดับมาก ( X = 4.02) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานพฤติกรรมที่มุงสัมพันธทุกขออยูใน

ระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ มีการสรางความไววางใจรวมกันระหวาง

ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.14) ใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาในการพัฒนาตนเอง 

( X = 4.13) มีการเนนความรวมมือและการทํางานเปนหมูคณะ ( X = 4.12) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ 

คือ มีการพูดคุยติดตอสื่อสารและรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ( X = 3.88) มีการใหความสําคัญ

กับความรูสึกและความตองการของผูใตบังคับบัญชา ( X = 3.93) และมีการสนับสนุนและพัฒนา

ความสัมพันธของผูใตบังคับบัญชา ( X = 3.96)  
 

 

ตาราง 4  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานพฤติกรรม 

            ท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 

 

พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง 
n = 429 ระดับ

พฤติกรรม 
อันดับ 

X  S.D. 

1. มีการคํานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

    การเมืองการปกครอง การศึกษาและเศรษฐกิจ 

4.13 .70 มาก 2 

2. ใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ  

    นํามากําหนดกลยุทธเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

4.09 .69 มาก 6 

3. มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายรวมกัน 4.10 .89 มาก 5 
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4. มีแนวคิด เสนอกลยุทธท่ีแปลกใหมอยูเสมอ 4.06 .87 มาก 8 

5. สรางแรงจูงใจใหเห็นถึงความจําเปนของ 

    การเปลี่ยนแปลง 

4.10 .83 มาก 4 

6. มีการหลีกเลี่ยงปญหาท่ีทําใหเกิดความยุงยาก  

    ในการทํางาน 

4.01 .97 มาก 10 

7. มีการกระตุน สงเสริม และอํานวยความสะดวก 

    ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง   

4.09 .88 มาก 7 

8. มีการรวมมือกันในการทํางานและใหการสนับสนุน 

    ในการทํางาน 

4.20 .77 มาก 1 

9. แสดงออกใหผูใตบังคับบัญชาทราบวามีความหวงใย 4.03 .81 มาก 9 

10. ใหการสนับสนุน และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

      ในทางสรางสรรค 

4.12 .80 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.09 .82 มาก  

 

 จากตาราง 4 พบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานพฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก ( X = 4.09) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานพฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง

ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ มีการรวมมือกันในการทํางาน

และใหการสนับสนุนในการทํางาน ( X = 4.20) มีการคํานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การเมืองการปกครอง การศึกษาและเศรษฐกิจ ( X = 4.13) ใหการสนับสนุน และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในทางสรางสรรค ( X = 4.12) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ คือ มีการหลีกเลี่ยงปญหาท่ีทําใหเกิด

ความยุงยากในการทํางาน ( X = 4.01) แสดงออกใหผูใตบังคับบัญชาทราบวามีความหวงใย ( X = 4.03) 

และมีแนวคิดเสนอกลยุทธท่ีแปลกใหมอยูเสมอ ( X = 4.06)  

         ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย และความเบี่ยงแบนมาตรฐานแลวนําคาไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 5   คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมทุกดาน 

 

วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา n = 429 ระดับ อันดับ 
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X  S.D. การปฏิบัติ 

1. วัฒนธรรมแบบสรางสรรค 

2. วัฒนธรรมแบบตั้งรับ - เฉ่ือยชา 

3. วัฒนธรรมแบบตั้งรับ - กาวราว 

4.06 

3.71 

3.66 

.89 

.91 

.88 

มาก 

มาก 

มาก 

1 

2 

3 

เฉลี่ยรวม 3.81 .89 มาก  

 

 จากตาราง 5 พบวาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย

ตามลําดับ คือ วัฒนธรรมแบบสรางสรรค ( X = 4.06) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉ่ือยชา ( X = 3.71) และ

วัฒนธรรมแบบตัง้รับ - กาวราว ( X = 3.66) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 6   คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานวัฒนธรรม 

  แบบสรางสรรค 
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วัฒนธรรมแบบสรางสรรค 
n = 429 ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

X  S.D. 

    มิติเนนความสําเร็จ 

1. มีการทํางานดวยการสรางจุดมุงหมาย และกําหนด 

    เปาหมายรวมกัน 

 

4.03 

 

.80 

 

มาก 

 

11 

2. มีความกระตือรือรนในการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมกัน 4.12 .76 มาก 3 

3. มีความสุขกับงานท่ีทํา 4.02 .82 มาก 15 

4. เม่ือปฏิบัติงานทุกครั้งบุคลากรจะตั้งเปาหมาย 

    ใหการทํางานสําเร็จลุลวง 

4.03 .86 มาก 12 

5. มีการทํางานโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนหลัก 4.09 .91 มาก 7 

6. มีความรูสึกภาคภูมิใจในงานท่ีทํา 4.17 .82 มาก 1 

    มิติเนนสัจการแหงตน 

7. มีการรวมกันคิดสรางสรรคงานใหมๆ ใหเกิดข้ึน 

 

4.03 

 

.87 

 

มาก 

 

13 

8. เลือกท่ีจะทํางานอยางมีคุณภาพมากกวาปริมาณ 4.12 .90 มาก 4 

9. มีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหมีความกาวหนาและตอเนื่อง 3.96 .97 มาก 20 

     มิติเนนบุคคลและการกระตุน 

10. สถานศึกษามีระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม 

 

4.13 

 

.87 

 

มาก 

 

2 

11. ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 4.08 .88 มาก 8 

12. ทุกคนสนับสนุนและชวยเหลือการทํางานซ่ึงกันและกัน 4.10 .88 มาก 6 

13. มีการติดตอ ประสานงานอยางเปนระบบ และชัดเจน 3.97 .95 มาก 19 

     มิติเนนไมตรีสัมพันธ 

14. ทุกคนทํางานรวมกันอยางอบอุน และมีความเขาใจ 

 

4.00 

 

.96 

 

มาก 

17 

15. บรรยากาศเปนกันเอง เปดเผยจริงใจตอกัน 4.03 .97 มาก 14 

16. มีความรักใครผูกพันและมีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 4.07 .93 มาก 9 

17. บุคลากรยอมรับฟงเหตุผล และใหการยอมรับ 

      ซ่ึงกันและกัน 

4.02 .96 มาก 16 

18. มีความเอ้ือเฟอตอผูรวมงาน 

19. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 

     รวมท้ังรวมกันชวยเหลือสมาชิก 

20. สัมพันธภาพระหวางบุคลากรดวยความเปนกันเอง 

4.06 

 

3.99 

4.11 

.87 

 

.93 

.84 

มาก 

 

มาก 

มาก 

10 

 

18 

5 
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     เสมือนพ่ีนอง และชวยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน 

เฉลี่ยรวม 4.06 .89 มาก  

 จากตาราง 6 พบวาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานวัฒนธรรมแบบสรางสรรคอยูในระดับมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาดานวัฒนธรรมแบบสรางสรรคทุกขออยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ มีความรูสึกภาคภูมิใจในงานที่ทํา ( X = 4.17) 

สถานศึกษามีระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม ( X = 4.13) มีความกระตือรือรนในการทํางาน

ท่ีรับผิดชอบรวมกัน ( X = 4.12) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ คือ มีความมุงม่ันที่จะทํางาน

ใหมีความกาวหนาและตอเนื่อง ( X = 3.96) มีการติดตอประสานงานอยางเปนระบบ และชัดเจน 

( X = 3.97) และผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังรวมกันชวยเหลือสมาชิก 

( X = 3.99)  
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ตาราง 7  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานวัฒนธรรม 

  แบบตั้งรับ – เฉ่ือยชา 

 

วัฒนธรรมแบบตัง้รับ – เฉ่ือยชา 
n = 429 ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

X  S.D. 

    มิติเนนการเห็นพองดวย 

1. เม่ือมีปญหาหรือความขัดแยงเกิดข้ึนจะหลีกเลี่ยง 

    ไมเผชิญหนากับปญหา 

 

3.99 

 

.97 

 

มาก 

 

2 

2. ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันมักไมไดรับการยอมรับ 

    จากเพ่ือนรวมงาน 

3.60 .99 มาก 14 

3. การปฏิบัติงานท่ียึดถือ คือกฎระเบียบการทํางาน 

    แบบเกาท่ีเคยปฏิบัติกันมา 

3.61 .94 มาก 12 

4. สิ่งท่ีถูกตองในการทํางานคือการปฏิบัติตน 

    และการปฏิบัติงานใหเหมือนกับบุคคลอ่ืน 

3.61 .97 มาก 13 

    มิติเนนกฎระเบียบ 

5. ผูท่ีปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนดไวจะไดรับ 

    การประเมินผลวาปฏิบัติงานไดดี 

 

3.85 

 

.85 

 

มาก 

 

8 

 

6. คอยรับงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 

    หรือหัวหนาสายงาน 

3.73 .88 มาก 10 

7. ผูบริหารยึดถือระเบียบราชการเปนหลักสําหรับ 

    การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

3.88 .89 มาก 7 

8. บุคลากรยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีตั้งไว 

    อยางเครงครัด 

3.91 .84 มาก 6 
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9. ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายยึดระบบอาวุโส 3.56 .92 มาก 15 

10. สถานศึกษามีนโยบายการดําเนินงานโดยการปฏิบัติ 

     ตามระเบียบ ข้ันตอน อยางเครงครัด 

3.66 .98 มาก 11 

     มิติเนนการพ่ึงพา 

11. การตัดสินใจของผูบริหารเปนแบบ Top Down 

      (สั่งการสูผูปฏิบัติ) 

 

3.49 

 

.85 

 

ปานกลาง 

 

17 

12. ครูยอมรับการนิเทศงานและการตัดสินใจของผูบริหาร 3.93 .84 มาก 5 

13. ครูปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 3.95 .84 มาก 3 

14. มีการระบุอํานาจ หนาท่ีของครูในแตละงานไดอยางชัดเจน 

     มิติเนนการหลีกเลี่ยง 

4.06 .78 มาก 1 

15. เม่ือทําผิดวินัยตองไดรับโทษตาม กฎ ระเบียบท่ีวางไว 3.94 .86 มาก 4 

16. บุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะท่ีรับผิดชอบเทานั้น 3.36 .98 ปานกลาง 20 

ตาราง 7  (ตอ)  

 

วัฒนธรรมแบบตัง้รับ – เฉ่ือยชา 
n = 429 ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

X  S.D. 

17. แมจะทํางานดีเพียงใดก็ไมเคยไดรับคําชมเชย 

     จากผูบังคับบัญชา 

3.42 .99 ปานกลาง 19 

18. บุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะท่ีตนเอง 

     รับผิดชอบเทานั้น 

3.46 .98 ปานกลาง 18 

19. รูสึกผิดและตําหนิตนเองเม่ือกระทําผิด หรือ  

     ทําใหเกิดความขัดแยงในหนวยงาน 

3.52 .99 มาก 16 

20. หลีกเลี่ยงการโตแยงกับหัวหนาสาย หรือผูอาวุโส 

     ในหนวยงาน 

3.74 .94 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 3.71 .91 มาก  

 

 จากตาราง 7 พบวาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉื่อยชา อยูในระดับมาก ( X = 3.71) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาดานวัฒนธรรมแบบสรางสรรค

สวนใหญอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ มีการระบุอํานาจ หนาท่ีของครู

ในแตละงานไดอยางชัดเจน ( X = 4.06) เม่ือมีปญหาหรือความขัดแยงเกิดข้ึนจะหลีกเลี่ยงไมเผชิญหนา
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กับปญหา ( X = 3.99) ครูปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี ( X = 3.95) และคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

3 อันดับ คือ บุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะท่ีรับผิดชอบเทานั้น ( X = 3.36) แมจะทํางานดีเพียงใด

ก็ไมเคยไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชา ( X = 3.42) และบุคลากรจะปฏิบัติหนาที่เฉพาะที่ตนเอง

รับผิดชอบเทานั้น ( X = 3.46)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 8  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานวัฒนธรรม 

             แบบตั้งรับ – กาวราว 

 

วัฒนธรรมแบบตัง้รับ – กาวราว 
n = 429 ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

X  S.D. 

    มิติเนนความเห็นตรงกันขาม 

1. มีการแสดงออกในการแกปญหาเฉพาะหนา 

    เนนการเจรจาตอรอง และการเผชิญหนา 

 

3.86 

 

.78 

 

มาก 

 

3 

2. บุคลากรแสดงความคิดเห็นท่ีขัดแยงกันอยูเสมอ 3.53 .95 มาก 19 

3. สถานศึกษาไมมีการวางแผนลวงหนาในการทํางาน 3.59 .97 มาก 13 

4. บุคลากรไมมีความไววางใจในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 3.70 .93 มาก 7 

5. บุคลากรสวนใหญยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมไดยาก 3.56 .87 มาก 16 

6. มีการตอตานความคิดเห็นของผูบริหาร/  3.57 .95 มาก 15 
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    หัวหนาสายในการทํางานอยูเสมอ 

    มิติเนนอํานาจ 

7. บุคลาการในสถานศึกษารูสึกมีคุณคาท่ีไดควบคุม 

    การปฏิบัติงานของผูอ่ืน 

 

3.61 

 

.90 

 

มาก 

 

11 

8. บุคลากรสวนใหญมีจุดมุงหมายหลักในการทํางาน 

    คือ ตองการเลื่อนข้ันเงินเดือนและความกาวหนา 

    ในหนาท่ีการงาน 

3.71 .86 มาก 6 

9. สถานศึกษามีโครงสราง สายการบังคับบัญชา 

    ท่ีแสดงถึงอํานาจ หนาท่ีของแตละคนอยางชัดเจน 

3.65 .89 มาก 9 

10. การไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงาน  

     คือความคาดหวังของบุคลากร 

3.90 .83 มาก 2 

11. การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง คือ 

     การประสบความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน 

3.81 .77 มาก 4 

     มิติเนนการแขงขัน 

12. บุคลากรมีเปาหมายในการทํางาน คือการแขงขันกัน 

     ในทุกๆ ดาน 

 

3.55 

 

.98 

 

มาก 

 

17 

13. เม่ือทํางานตองสรางผลงานใหมากกวาบุคคลอ่ืน 

     เพ่ือวัดผลสําเร็จของงาน 

3.53 .93 มาก 18 

14. บุคลากรมีความคิดเห็นวาลักษณะของการทํางานท่ีดีท่ีสุด 

     คือการสรางผลงาน 

3.68 .81 มาก 8 

15. บุคลากรสวนใหญมีการแขงขันกันเพ่ือใหไดผลสําเร็จ 

     ของการทํางาน 

3.61 .93 มาก 12 

ตาราง 8  (ตอ)   

 

วัฒนธรรมแบบตัง้รับ – กาวราว 
n = 429 ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

X  S.D. 

     มิติเนนความสมบูรณแบบ 

16. สถานศึกษามีลักษณะการวางแผนงาน 

     ท่ีละเอียดถ่ีถวน เปนระเบียบและชัดเจน 

 

3.90 

 

.79 

 

มาก 

 

1 

17. บรรยากาศในสถานศึกษาอยูแบบตัวใครตัวมัน 

     ไมคอยยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3.57 .87 มาก 14 
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18. บุคลากรในสถานศึกษาสวนใหญแสดงลักษณะ 

     เจาระเบียบ 

3.40 .98 ปานกลาง 20 

19. การปฏิบัติงานท่ีไดนับมอบหมายจะปฏิบัติ 

     อยางระมัดระวังเพ่ือปองกันความผิดพลาด 

3.76 .91 มาก 5 

20. ระยะเวลาในการทํางานนาน แตไดผลผลิต 

     ของงานท่ีนอย 

3.63 .87 มาก 10 

เฉลี่ยรวม 3.66 0.88 มาก  

 

 จากตาราง 8 พบวาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาวราว โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.66) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาดานวัฒนธรรมแบบสรางสรรคอยูใน

ระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ สถานศึกษามีลักษณะการวางแผนงาน

ท่ีละเอียดถ่ีถวน เปนระเบียบและชัดเจนมาก ( X = 3.90) การไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงาน

คือความคาดหวังของบุคลากร ( X = 3.90) มีการแสดงออกในการแกปญหาเฉพาะหนา เนนการเจรจา

ตอรอง และการเผชิญหนา ( X = 3.86) และคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับ คือ บุคลากรในสถานศึกษา

สวนใหญแสดงลักษณะเจาระเบียบ ( X = 3.40) บุคลากรแสดงความคิดเห็นท่ีขัดแยงกันอยูเสมอ 

( X = 3.53) และเม่ือทํางานตองสรางผลงานใหมากกวาบุคคลอ่ืน เพ่ือวัดผลสําเร็จของงาน ( X = 3.53)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 9  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม 

             องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
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พฤติกรรมผูนําของ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา (y) 

ผูบริหารสถานศึกษา (x)         y1                            y2                   y3                    y 

x1 

x2 

x3 

x 

.91* 

.89* 

.81* 

.92* 

.82* 

.79* 

.82* 

.86* 

.89* 

.91* 

.79* 

.91* 

.91* 

.91* 

.83* 

.93* 

*p < .05 

  

 จากตาราง 9 พบวาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ

ทางบวกอยูในระดับสูงมาก (rxy = .93) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษารายดาน พบวา 

  1) พฤติกรรมท่ีมุงงาน (x1) มีความสัมพันธทางบวกกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

(y) ในระดับสูงมาก (rx1y = .91) เม่ือพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ วัฒนธรรมแบบสรางสรรค (rx1y1 = .91), วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – กาวราว 

(rx1y3 = .89), วัฒนธรรมแบบตัง้รับ – เฉ่ือยชา (rx1y2 = .82) ตามลําดับ 

  2) พฤติกรรมที่มุ งสัมพันธ (x2 ) มีความสัมพันธทางบวกกับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษา (y) ในระดับสูงมาก (rx2y = .91) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เรียงลําดับจากสูงไปหาตํ่า ดังนี้ 

วัฒนธรรมตั้งรับ – กาวราว (rx2y3 = .91), วัฒนธรรมแบบสรางสรรค (rx2y1 = .89), วัฒนธรรมแบบตั้งรับ 

– เฉ่ือยชา (rx2y2 = .79) ตามลําดับ 

  3) พฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง (x3) มีความสัมพันธทางบวกกับวัฒนธรรมองคการ

ในสถานศึกษา (y) ในระดับคอนขางสูง (rx3y = .83) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา

ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ วัฒนธรรม

ตั้งรับ – เฉ่ือยชา (rx3y2 = .82), วัฒนธรรมแบบสรางสรรค (rx3y1 = .81), วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – กาวราว 

(rx3y3 = .79) ตามลําดับ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

กับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

ซ่ึงสรุปตามลําดับ ดังนี้ 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
              2) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

               3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษา สังกัดสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
   1) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 131 โรงเรียน จําแนกเปน

ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 131 คน และครูจํานวน 1,315 คน 

   2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา

จํานวน 131 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive selected) และครูจํานวน 298 คน 

ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-610) เทียบสัดสวนแลวสุมอยางงาย รวมกลุมตัวอยางท้ังผูบริหารสถานศึกษาและครู

จํานวน 429 คน 

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาและแบบสอบถามวัฒนธรรมองคการ

ของสถานศึกษา แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
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          ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดของ ยุคล (Yukl, 1989, 

pp. 104-108) จํานวน 3 แบบ ประกอบดวย 1) พฤติกรรมท่ีมุงงาน 2) พฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ  

3) พฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ของ Likert (Best & Kahn, 1993, p. 247)        

   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของคุก และคนอื่นๆ 

(Cooke & et al., 1989; อางถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545, หนา 10) จํานวน 3 แบบ คือ 1) วัฒนธรรม

สรางสรรค 2) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – เฉ่ือยชา 3) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – กาวราว ลักษณะเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ Likert (Best & Kahn, 1993, p. 247)         

  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมีรายละเอียด ดังนี้ 

              1) นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 

               2) นําแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคาโดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

รายขอ รายดานและโดยรวม 

              3) นําแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกับวัฒนธรรมองคการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา

โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) รายขอ 

รายดาน และโดยรวม 

               4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จากการหา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product - Moment Correlation Coefficient) 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผูวิจัยสรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 
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 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูบริหารจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 30.54 

ครูผูสอนจํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 69.46 

 5.1.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย

ตามลําดับ คือ พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.09) พฤติกรรมผูนําที่มุงความสัมพันธ 

( X = 4.02) และพฤติกรรมผูนําท่ีมุงงาน ( X = 3.98) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

  1) ดานพฤติกรรมท่ีมุงงานอยูในระดับมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานพฤติกรรมท่ีมุงงานทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก

คาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ มีการวางแผนและการจัดการในการปฏิบัติงาน ( X = 4.12) 

มีการแจกแจงงานใหบุคลากรทราบ ( X = 4.12) มีการกําหนดบทบาทผูรวมงานอยางชัดเจน ( X = 4.01) 

และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ คือ มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( X = 3.80) การกํากับติดตาม

การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ( X = 3.86) และมีการใชบุคลากรและทรัพยากรอยางคุมคาและ

มีประสิทธิภาพ ( X = 3.94)  

  2) ดานพฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธอยูในระดับมาก ( X = 4.02) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานพฤติกรรมที่มุงสัมพันธทุกขออยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ มีการสรางความไววางใจรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา 

และผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.14) ใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาในการพัฒนาตนเอง ( X = 4.13) 

มีการเนนความรวมมือและการทํางานเปนหมูคณะ ( X = 4.12) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ คือ 

มีการพูดคุยติดตอสื่อสารและรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ( X = 3.88) มีการใหความสําคัญ

กับความรูสึกและความตองการของผูใตบังคับบัญชา ( X =3.93) และมีการสนับสนุนและพัฒนา

ความสัมพันธของผูใตบังคับบัญชา ( X =3.96) 

  3) ดานพฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก ( X = 4.09) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานพฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลงทุกขอ

อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ มีการรวมมือกันในการทํางานและ

ใหการสนับสนุนในการทํางาน ( X = 4.20) มีการคํานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง

การปกครอง การศึกษาและเศรษฐกิจ ( X = 4.13) ใหการสนับสนุน และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในทางสรางสรรค ( X = 4.12) และคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับ คือ มีการหลีกเลี่ยงปญหาที่ทําใหเกิด

ความยุงยากในการทํางาน ( X = 4.01) แสดงออกใหผูใตบังคับบัญชาทราบวามีความหวงใย ( X = 4.03) 

และมีแนวคิดเสนอกลยุทธท่ีแปลกใหมอยูเสมอ ( X = 4.06)  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

71 
 

 5.1.3 ผลการศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย

ตามลําดับ คือ วัฒนธรรมแบบสรางสรรค ( X = 4.06) วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – เฉ่ือยชา ( X = 3.71) 

และวัฒนธรรมแบบต้ังรบั – กาวราว ( X = 3.66) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

  1) ดานวัฒนธรรมแบบสรางสรรคอยูในระดับมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาดานวัฒนธรรมแบบสรางสรรคทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับ

จากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ มีความรูสึกภาคภูมิใจในงานท่ีทํา ( X = 4.17) สถานศึกษา

มีระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม ( X = 4.13) มีความกระตือรือรนในการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมกัน 

( X = 4.12) และคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับ คือ มีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหมีความกาวหนาและ

ตอเนื่อง ( X = 3.96) มีการติดตอประสานงานอยางเปนระบบ และชัดเจน ( X = 3.97) และ

ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังรวมกันชวยเหลือสมาชิก ( X = 3.99)  

  2) ดานวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-เฉ่ือยชา อยูในระดับมาก ( X =3.71) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาดานวัฒนธรรมแบบสรางสรรคสวนใหญอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ มีการระบุอํานาจ หนาท่ีของครูในแตละงานไดอยางชัดเจน 

( X = 4.06) เม่ือมีปญหาหรือความขัดแยงเกิดข้ึน จะหลีกเลี่ยงไมเผชิญหนากับปญหา ( X = 3.99) 

ครูปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี ( X = 3.95) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ คือ 

บุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะท่ีรับผิดชอบเทานั้น ( X = 3.36) แมจะทํางานดีเพียงใดก็ไมเคยไดรับ

คําชมเชยจากผูบังคับบัญชา ( X = 3.42) และบุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะท่ีตนเองรับผิดชอบเทานั้น 

( X = 3.46) 

  3) ดานวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-กาวราว โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.66) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาดานวัฒนธรรมแบบสรางสรรคอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ คือ สถานศึกษามีลักษณะการวางแผนงานท่ีละเอียดถ่ีถวน 

เปนระเบียบและชัดเจนมาก ( X = 3.90) การไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงานคือความคาดหวัง

ของบุคลากร ( X = 3.90) มีการแสดงออกในการแกปญหาเฉพาะหนา เนนการเจรจาตอรอง และ

การเผชิญหนา ( X = 3.86) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ คือ บุคลากรในสถานศึกษาสวนใหญ

แสดงลักษณะเจาระเบียบ ( X = 3.40) บุคลากรแสดงความคิดเห็นท่ีขัดแยงกันอยูเสมอ ( X  = 3.53)  

และเม่ือทํางานตองสรางผลงานใหมากกวาบุคคลอ่ืน เพ่ือวัดผลสําเร็จของงาน ( X = 3.53)  

 5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงมาก 

(rxy = .93) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และเม่ือพิจารณา
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ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา

รายดาน พบวา 

1)  พฤติกรรมท่ีมุงงาน (x1) มีความสัมพันธทางบวกกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

(y) ในระดับสูงมาก (rx1y = .91) เม่ือพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ วัฒนธรรมแบบสรางสรรค (rx1y1 = .91), วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – กาวราว 

(rx1y3 = .89), วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – เฉ่ือยชา (rx1y2 = .82) ตามลําดับ 

2)  พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ (x2 ) มีความสัมพันธทางบวกกับวัฒนธรรมองคการ

ในสถานศึกษา (y) ในระดับสูงมาก (rx2y = .91) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ วัฒนธรรม

ตั้งรับ – กาวราว (rx2y3 = .91), วัฒนธรรมแบบสรางสรรค (rx2y1 = .89), วัฒนธรรมแบบต้ังรับ – เฉ่ือยชา 

(rx2y2 = .79) ตามลําดับ 

3)  พฤติกรรมท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง (x3) มีความสัมพันธทางบวกกับวัฒนธรรมองคการ

ในสถานศึกษา (y) ในระดับคอนขางสูง (rx3y = .83) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา

ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ วัฒนธรรม

ตั้งรับ – เฉ่ือยชา (rx3y2 = .82), วัฒนธรรมแบบสรางสรรค (rx3y1 = .81), วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – 

กาวราว (rx3y3 = .79) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาวิจัยมีประเด็นสําคัญ ท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

 5.2.1 จากการศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลปรากฏวาโดยภาพรวมและรายดานมีพฤติกรรมผูนําอยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

มุงใหสถานศึกษาในสังกัดบริหารงานราชการตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการใหสามารถ

บรหิารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการกําหนดแผนงานการปฏิบัติราชการ มีระบบการพัฒนา

องคการใหมีประสิทธิภาพ และทันตอเหตุการณเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการจัดการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษาจึงตองแสดงพฤติกรรมผูนํา เพื่อบริหารสถานศึกษาไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 
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ซ่ึงในการบริหารงานนั้นจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา และเม่ือพิจารณาพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติสวนใหญมีการแสดงพฤติกรรม

ผูนําอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ สมคิด บางโม (2545, หนา 235) ท่ีไดกลาวถึง

ความสําคัญของพฤติกรรมผูนําวา ความสําคัญของพฤติกรรมผูนําเปนการปฏิบัติตนของผูนํา ตอกลุม

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด และสมาชิกคนอ่ืนๆยอมรับโดยสมัครใจวา บุคคลนั้นเปนผูนําของกลุม และสา

มารนํากลุมใหบรรลุเปาหมายได การบริหารงานในสถานศึกษา หรือองคการใดก็ตามผูนําจะตองแสดง

พฤติกรรมผูนําในการบริหารงาน เพ่ือนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงพฤติกรรมผูนํา

ในการบริหารงานนั้นจะตองมีความสัมพันธเก่ียวของกับปจจัยตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ผูนําหรือผูบริหารจะตองมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอความสําเร็จ หรือความอยูรอดขององคการ

เพราะสถานศึกษาจะเปนสิ่งท่ีสะทอนการบริหารงานของผูนํา ซึ่งตรงกับแนวความคิดของ ประภัสร 

จงสงวน (2546, หนา 4) กลาวถึงความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา วาการแสดงพฤติกรรมของผูนํานั้น 

มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะตองบงบอกถึงการท่ีผูนํา

มีความรู ความสามารถ มีความรับผิดชอบทันตอเหตุการณในทุกๆ ดาน โดยธรรมชาติของผูบริหาร

สถานศึกษาจะใหความสําคัญกับความม่ันคงและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา มีการปรับโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายท่ีเก่ียวของ ตามเจตนารมการปฏิรูปการเรียนการสอน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ สุขปญญา (2549, บทคัดยอ) ที่ศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงหบุรี พบวาพฤติกรรมผูนําที่มุงการเปลี่ยนแปลง

อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฐิติพงศ คลายใยทอง (2547, บทคัดยอ) ที่ศึกษา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1 

พบวาพฤติกรรมผูนําแบบมุงการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากเชนกัน และนอกจากนี้ผลการศึกษา

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 1 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยเปนเชนนี้ 

เพราะผูบริหารสถานศึกษามีการรวมมือกันในการทํางานกับผูใตบังคับบัญชา และใหการสนับสนุน

ในการทํางาน คํานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเศรษฐกิจ 

ใหการสนับสนุนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค สรางแรงจูงใจใหเห็นถึงความจําเปน

ในการเปลี่ยนแปลง มีการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกันกับผูใตบังคับบัญชา รวมถึงมีการกระตุน 

สงเสริม และอํานวยความสะดวกใหเพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิด

พฤติกรรมผูนําของยุคล (Yukl, 1998; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 42) ท่ีกลาววาพฤติกรรม

ผูนําท่ีมุงการเปลี่ยนแปลง ผูนําประเภทนี้จะใหความสาํคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

การตีความหมายเหตุการณภายนอกท่ีเกิดข้ึน การสรางวิสัยทัศนท่ีนาสนใจ การนําเสนอโครงการ/

กิจกรรมใหมๆ การผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การรวมมือในการใหการสนับและดําเนินการ
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เปลี่ยนแปลงในองคการ กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจะเก่ียวของกับการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

ใหเขากับสภาพแวดลอมการดําเนินการ การสรางความยึดม่ันตอการเปลี่ยนแปลงรวมกัน 

 5.2.2 จากการศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวา วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิลปชัย ศรีเกียรติ (2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในเขตการศึกษา 6 พบวาวัฒนธรรมองคการโรงเรียน

แบบสรางสรรคอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ละเอียด นาคชัยเนรมิตร (2546, บทคัดยอ) 

ท่ีไดศึกษาวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก พบวา

วัฒนธรรมองคการโรงเรียนลักษณะสรางสรรคอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความภูมิใจในงานของตน 

แมจะเปนงานงายๆ หรือยาก ก็จะทํางานนั้นดวยความเต็มใจ สามารถพัฒนางานตนเองอยางอิสระ และ

มีเปาหมายการทํางานของตนเองสอดคลองกับองคการ เปาหมายของการทํางานอยูท่ีคุณภาพมากกวา

ปริมาณท่ีไดรับ มีความรูสึกไวตอความรูสึกของผูรวมงาน เพ่ือนรวมทีม มีการแบงปนและเขาใจความรูสึก

ซ่ึงกันและกัน มุงใหความสัมพันธกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล มีความเปนกันเอง เปดเผยมีเหตุมีผล 

กระตือรือรน มีความสุขและสนุกกับการทํางาน มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มุงเนนบุคลากร

เปนศูนยกลาง ใหความสําคัญกับบุคลากรวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาท่ีสุดขององคการ และไดรับ

การสนับสนุนความกาวหนาจากการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ท่ีเปนเชนนี้เพราะบุคลากรในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สวนมากรูสึกภาคภูมิใจในงานท่ีทํา 

สถานศึกษามีระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม บุคลากรมีความกระตือรือรนในการทํางานท่ีรับผิดชอบ

รวมกัน เลือกทํางานอยางมีคุณภาพมากกวาปริมาณ มีสัมพันธภาพระหวางกันท่ีดี เปนกันเองเสมือน

พ่ีนองท่ีชวยเหลือกัน และสนับสนุนกันในการทํางานโดยมุงเนนคุณภาพ เปดโอกาสใหทุกคน

แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงเหตุผลซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับแนวความคิดของ จตุพร คําแกว 

(2546, หนา 19) ท่ีกลาววา วัฒนธรรมองคการสถานศึกษาเปนตัวชวยใหบุคคลในโรงเรียนเขาใจสมรรถนะ

การทํางาน และการเลือกแนวทางท่ีถูกตองในการแกปญหาและปฏิบัติงานรวมกัน จึงจําเปนตองเขาใจถึง

ความสําคัญของวัฒนธรรมสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับความคิด ความเชื่อ การประพฤติปฏิบัติของบุคลากร

ในสถานศึกษา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการบริหารงาน และการพัฒนาสถานศึกษา ถาสามารถเขาใจถึง

วัฒนธรรมของสถานศึกษา และปรับใหเขากับสภาพแวดลอม และเทคโนโลยีในสังคมปจจุบันไดแลว

จะสงผลใหการบริหารงานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ ดังท่ี คุก และคนอ่ืนๆ (Coke et al., 

1989, อางถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545, หนา 10) ไดกลาวถึง วัฒนธรรมแบบสรางสรรควา 

เปนองคการท่ีใหความสําคัญของคานิยมในการทํางานโดยมุงเนนท่ีความพึงพอใจของสมาชิกในองคการ 
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คือความตองการความสําเร็จ ตองการไมตรีสัมพันธ รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากรมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

และสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความรักและลักษณะการทํางานที่สงผลใหบุคลากรในองคการ

ประสบความสําเร็จ   

 5.2.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

พบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงมากกับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษา สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับผลการวิจัยของ สาทร ภูริโสภิษฐ 

(2549, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวามีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง 

และผลการวิจัยของดรุณี วัฒฐานะ (2550, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

กับผลการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวามีความสัมพันธกัน

อยูในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ ประภัสร จงสงวน (2546, หนา 4) ท่ีกลาววา วัฒนธรรม

สถานศึกษาเปนตัวกําหนดลักษณะและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงเกิดจากความเชื่อ

คานิยมและพฤติกรรมตางๆ ท่ีสั่งสมมาจนเปนกลายแนวความคิด โดยเฉพาะผูบริหารเปนบุคคลสําคัญ

ท่ีสุดในการเสริมสรางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ นภัต โอสถานนท (2549, หนา 33-34) 

ท่ีกลาววา วัฒนธรรมองคการมีความเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการท้ังในดานความคิด 

การตัดสินใจ พฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติ ระบบโครงสรางในการบริหาร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช 

และเทคโนโลยีตางๆ ถาบุคคลมีความเขาใจจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิผล ดังนั้น

วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

จึงมีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   1) หนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 1 ควรมุงเนนการอบรมและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และ

คุณลักษณะดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

   2) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 1 ควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และเสริมสรางสัมพันธไมตรีกับ

ผูใตบังคับบัญชา 
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   3) สถานศึกษาควรมีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไปทางทิศทางเดียวกัน เพ่ือนําไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษาท่ีตั้งไว 

 

 

 

 5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

    1) ควรศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของสถานศึกษา 

    2) ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ท่ี        โรงเรียน 
ผูบริหารสถานศึกษา คร ู

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 

 

อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

    1 ชุมชนบานขอนขวาง 1 1 15 3 

2 ชุมชนวักหนองจวง 1 1 16 4 

3 บอแร - ธารเลา 1 1 5 1 

4 บานดงบัง 1 1 9 2 

5 บานเนินหอม 1 1 10 2 

6 บานหนองชะอม 1 1 4 1 

7 บานหนองเตา 1 1 6 1 

8 บานหวยเกษียร 1 1 10 2 

9 บานแหลมไผ 1 1 7 2 

10 บานแหลมหิน 1 1 40 9 

11 เมืองปราจีนบรุี 1 1 37 8 

12 วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ) 1 1 7 2 

13 วัดทาวอูทอง 1 1 10 2 

14 วัดทุงตะลุมพุก 1 1 7 2 

15 วัดนิโครธาวาส 1 1 5 1 
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16 วัดเนินไมหอม 1 1 5 1 

17 วัดเนินสูง 1 1 4 1 

18 วัดบางคาง 1 1 4 1 

19 วัดบานพระ 1 1 5 1 

20 วัดบานยาง 1 1 3 1 

21 วัดโบสถวิทยา 1 1 8 2 

22 วัดประชาวาส 1 1 5 1 

23 วัดประสาธนรังสรรค 1 1 20 5 

24 วัดภักดีสุนทราวาส 1 1 3 1 

ประชากรและกลุมตัวอยาง (ตอ) 

 

ท่ี        โรงเรียน 
ผูบริหารสถานศึกษา คร ู

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 

25 วัดลําดวน 1 1 20 5 

26 วัดเลียบ (หร่ําวิทยานุกูล) 1 1 4 1 

27 วัดสงางาม (สุทธิเกียรติวิทยา) 1 1 5 1 

28 วัดสามัคคีภิรมย 1 1 5 1 

29 วัดหัวกรด 1 1 16 4 

30 วัดหาดสะแก 1 1 6 1 

31 อนุบาลปราจีนบรุี 1 1 37 8 

32 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1 1 32 7 

 

อําเภอบานสราง 

    33 ชุมชนวัดบางแตน 1 1 18 4 

34 นิคมพัฒนา 1 1 5 1 

35 บานคลองบางไซ 1 1 4 1 

36 บานคลองสอง (ราษฎรบํารุง) 1 1 7 2 

37 บานคลองสารภี 1 1 4 1 

38 บานบางขาม 1 1 8 2 

39 บานบางปลารา 1 1 2 1 
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40 บานบางรุงโรจน 1 1 5 1 

41 ปากคลองบางกระดาน 1 1 4 1 

42 บานหนองงูเหลือม 1 1 15 3 

43 ประชุมเขตศึกษา 1 1 10 2 

44 ไผแถวอนุสรณ 1 1 6 1 

45 วัดกระทุมแพว 1 1 13 2 

46 วัดคลองเฆ 1 1 9 2 

47 วัดเทพพิทักษบุญญาราม 1 1 4 1 

48 วัดบางกระเบา 1 1 10 2 

ประชากรและกลุมตัวอยาง (ตอ) 

 

ท่ี       โรงเรียน 
ผูบริหารสถานศึกษา คร ู

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 

49 วัดบางเตย 1 1 10 2 

50 วัดพิกุลวนาราม 1 1 4 1 

51 วัดมูลเหล็ก 1 1 4 1 

52 วัดหัวไผ 1 1 6 1 

53 วัดใหมโพธเย็น 1 1 19 4 

54 วัดอินทาราม 1 1 14 3 

55 อนุบาลวัดบานสราง 1 1 29 7 

 

อําเภอศรีมโหสถ 

    56 บานโคกพนมดี 1 1 9 2 

57 บานโปงตะเคียน 1 1 17 4 

58 วัดคูลําพัน 1 1 4 1 

59 วัดตนโพธิ์ศรีมหาโพธ ิ 1 1 5 1 

60 วัดไผงาม 1 1 9 2 

61 วัดสระขอย 1 1 7 2 

62 วัดสระมะเขือ 1 1 7 2 

63 วัดแสงสวาง 1 1 5 1 
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64 วัดหนองเกตุ 1 1 5 1 

65 อนุบาลศรีมโหสถ 1 1 11 2 

 

อําเภอศรีมหาโพธ ิ

    66 ชุมชนบานเกาะสมอ 1 1 10 2 

67 บานโคกกระเจียว 1 1 7 2 

68 บานดงกระทงยาม 1 1 17 4 

69 บานทาตูม 1 1 15 3 

70 บานประพาส 1 1 25 7 

71 บานปรือวายใหญ 1 1 17 4 

ประชากรและกลุมตัวอยาง (ตอ) 

 

ท่ี        โรงเรียน 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 

72 บานโปงกะพอ 1 1 4 1 

73 บานโปงไผ 1 1 10 2 

74 บานมาบเหียง 1 1 3 1 

75 บานยานนาวิ่ง 1 1 7 2 

76 บานวังขอน 1 1 9 2 

77 บานวังทะลุ 1 1 17 4 

78 บานหนองกระทุม 1 1 9 2 

79 บานหนองปรือนอย 1 1 9 2 

80 บานหนองหอย 1 1 7 2 

81 บานหวาเอน 1 1 15 3 

82 วัดโคกเจริญเนตร 1 1 2 1 

83 วัดนพคุณทอง 1 1 9 2 

84 วัดเนินผาสุก 1 1 5 1 

85 วัดบุพพาราม 1 1 6 1 

86 วัดบุยายใบ 1 1 5 1 

87 วัดระเบาะไผ 1 1 31 6 
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88 วัดราฎรเจริญศรัทธาธรรม 1 1 20 5 

89 วัดลิรัญดอน 1 1 5 1 

90 วัดสัมพันธ 1 1 10 2 

91 วัดหนองโพรง 1 1 10 2 

92 วัดหนองหูชาง 1 1 6 1 

93 วัดหลังถํ้าวิทยาคาร 1 1 3 1 

94 วัดใหมประชุมชนมิตรภาพท่ี76 1 1 6 1 

95 วัดอรัญไพรศรี 1 1 7 2 

96 หัวซาวิทยา 1 1 16 4 

ประชากรและกลุมตัวอยาง (ตอ) 

 

ท่ี        โรงเรียน 
ผูบริหารสถานศึกษา คร ู

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 

97 อนุบาลศรีมหาโพธิ 1 1 11 2 

 

อําเภอประจันตคาม 

    98 ชุมชนวัดบานโงว 1 1 15 3 

99 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1 1 17 4 

100 บานเขานันทา 1 1 9 2 

101 บานคลองแกมช้ํา 1 1 8 2 

102 บานโคกสวาง 1 1 12 3 

103 บานดาน 1 1 8 2 

104 บานทุงยาว 1 1 4 1 

105 บานประเถท(โพธิพิทยาราม) 1 1 5 1 

106 บานวานดาน 1 1 13 3 

107 บานหอย 1 1 17 4 

108 วัดเกาะมะไฟ 1 1 9 2 

109 วัดเกาะลอย 1 1 7 2 

110 วัดขิงกระชาย 1 1 5 1 

111 วัดคําภ ู 1 1 2 1 
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112 วัดโคกเข่ือน 1 1 7 2 

113 วัดไชยมงคล 1 1 10 2 

114 วัดดงไชยมัน 1 1 5 1 

115 วัดดงบัง (ดงบังบํารุงวิทยา) 1 1 13 3 

116 วัดตะเคียนทอง 1 1 4 1 

117 วัดทุงสบก  1 1 6 1 

118 วัดเนินสูง 1 1 3 1 

119 วัดบานโนน 1 1 16 4 

120 วัดบุฝาย 1 1 10 2 

ประชากรและกลุมตัวอยาง (ตอ) 

 

ท่ี        โรงเรียน 
ผูบริหารสถานศึกษา คร ู

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 

121 วัดประดิษฐาราม 1 1 5 1 

122 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1 1 7 2 

123 วัดพรหมรังษีมิตรภาพท่ี 1 1 1 18 4 

124 วัดโพธิ์งาม 1 1 4 1 

125 วัดศรีมงคล 1 1 10 2 

126 วัดศรีสุทธาวาส 1 1 5 1 

127 วัดหนองแกว 1 1 5 1 

128 วัดหนองคุม 1 1 14 3 

129 วัดใหมกวางทอง 1 1 6 1 

130 วัดอินทรไตรย 1 1 5 1 

131 อนุบาลประจันตคาม 1 1 39 9 

  รวม 131 131 1,315 298 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการ 

   ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

2. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 

3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี  1   แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

4. กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงตามความเปนจริง 

5. ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําไปใชสําหรับการวิจัยเทานั้น 

 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถาม

ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 

 

       นางสาวอรุณรัตน โสดาวงษ 

นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน   

               เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของทานเก่ียวกับพฤติกรรมผูนํา 

              ของผูบริหารสถานศึกษาของทาน วามีระดับพฤติกรรมท่ีมากนอยเพียงใด โดยการทํา 

                เครื่องหมาย       ลงในชองตามความเปนจริง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

    

   5  หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับมาก  

   3  หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับนอย   

   1     หมายถึง        มีพฤติกรรมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

 

ขอ พฤติกรรมท่ีปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

0. 

 

00. 

ผูบริหารชวยเหลือเรื่องสวนตัวของผูรวมงาน 

 

แสดงใหผูรวมงานเขาใจในทรรศนะของตนเอง 
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 จากตารางแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาชวยเหลือเรื่องสวนตัวของครูใน

สถานศึกษามากท่ีสุด และผูบริหารสถานศึกษาแสดงใหครูและผูรวมงานเขาใจทัศนะของผูบริหาร

สถานศึกษาปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 

 

ขอ พฤติกรรมท่ีปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

 

1 

พฤติกรรมที่มุงงาน 

มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     

2 มีการแจกแจงงานใหบุคลากรทราบ      

3 มีการกําหนดบทบาทผูรวมงานอยางชัดเจน      

4 มีการวางแผนและการจัดการในการปฏิบัติงาน      

5 มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ      

6 

 

มีการใชบุคลากรและทรัพยากรอยางคุมคาและ 

มีประสิทธิภาพ 

     

7 มีการบํารุงรักษากระบวนการทํางานใหมี 

ความเท่ียงตรงและม่ันคง 
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8 มีการปรับปรุงการทํางานใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน      

9 มีการใชเทคนิควิธีการทํางานใหมๆมาเสนอ

ผูใตบังคับบัญชา 

     

10 การบริหารงานเนนท่ีความสําคัญและความสําเร็จ

ของงาน 

     

 

11 

พฤติกรรมที่มุงความสมัพันธ 

มีการสรางความไววางใจรวมกันระหวาง

ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

     

12 มีการพูดคุยติดตอสื่อสาร และรับฟงความคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชา 

     

13 มีการใหความสําคัญกับความรูสึกและ 

ความตองการของผูใตบังคับบัญชา 

     

14 มีความหวงใย ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา 

ในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 

     

15 มีการสนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธของ

ผูใตบังคับบัญชา 

     

 

 

      

ขอ พฤติกรรมท่ีปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

16 มีการใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชาท้ังเรื่องงานและ

เรื่องสวนตัว 

     

17 ใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาในการพัฒนา

ตนเอง 

     

18 เขาใจในปญหาของผูใตบังคับบัญชา และยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

     

19 มีการบริหารความขัดแยง และเสริมสราง

ความสัมพันธของผูใตบังคับบัญชา 

     

20 มีการเนนความรวมมือและการทํางาน 

เปนหมูคณะ 
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21 

พฤติกรรมที่มุงการเปลี่ยนแปลง 

มีการคํานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การเมืองการปกครอง การศึกษาและเศรษฐกิจ 

     

22 ใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ

นํามากําหนดกลยุทธเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

     

23 มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายรวมกัน      

24 มีแนวคิด  เสนอกลยุทธท่ีแปลกใหมอยูเสมอ      

25 สรางแรงจูงใจใหเห็นถึงความจําเปนของ 

การเปลี่ยนแปลง 

     

26 มีการหลีกเลี่ยงปญหาท่ีทําใหเกิดความยุงยาก 

ในการทํางาน 

     

27 มีการกระตุน สงเสริม และอํานวยความสะดวก 

ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง   

     

28 มีการรวมมือกันในการทํางานและให 

การสนับสนุนในการทํางาน 

     

29 แสดงออกใหผูใตบังคับบัญชาทราบวา 

มีความหวงใย 

     

30 

 

ใหการสนับสนุน และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในทางสรางสรรค 

     

 

 

 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

              ประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของทาน เก่ียวกับวัฒนธรรม

องคการในสถานศึกษาของทาน วามีระดับการปฏิบัติท่ีมากนอยเพียงใด โดยการทํา

เครื่องหมาย        ลงในชองตามความเปนจริง โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

    

   5  หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
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   4  หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

   3  หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย   

   1     หมายถึง        มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

 

ขอ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 

0. 

 

 

สถานศึกษามีระบบบริหารแบบมีสวนรวม 

 

     

 

 จากตารางแสดงใหเห็นวา ในสถานศึกษามีระบบบริหารแบบมีสวนรวมมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

              ประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 
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ขอ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 

 

1 

วัฒนธรรมแบบสรางสรรค 

มิติเนนความสําเร็จ 

มีการทํางานดวยการสรางจุดมุงหมาย และกําหนด

เปาหมายรวมกัน 

     

2 มีความกระตือรือรนในการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมกัน      

3 มีความสขุกับงานท่ีทํา      

4 เม่ือปฏิบัติงานทุกครั้งบุคลากรจะตั้งเปาหมายใหการ

ทํางานสําเร็จลุลวง 

     

5 มีการทํางานโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนหลัก      

6 มีความรูสึกภาคภูมิใจในงานท่ีทํา      

 

7 

มิติเนนสัจการแหงตน 

มีการรวมกันคิดสรางสรรคงานใหมๆใหเกิดข้ึน 

     

8 เลือกท่ีจะทํางานอยางมีคุณภาพมากกวาปริมาณ      

9 มีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหมีความกาวหนาและตอเนื่อง      

 

10 

มิติเนนการกระตุน 

สถานศึกษามีระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม 

     

11 ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ      

12 ทุกคนสนับสนุนและชวยเหลือการทํางานซ่ึงกันและกัน      

 

13 

มิติเนนไมตรีสัมพันธ 

มีการติดตอ ประสานงานอยางเปนระบบ และชัดเจน 

     

14 ทุกคนทํางานรวมกันอยางอบอุน และมีความเขาใจ      

15 บรรยากาศเปนกันเอง เปดเผยจริงใจตอกัน      

16 มีความรักใครผูกพันและมีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน      

17 บุคลากรยอมรับฟงเหตุผล และใหการยอมรับ 

ซ่ึงกันและกัน 
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ขอ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

18 มีความเอ้ืออาทรตอผูรวมงาน      

19 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ัง

รวมกันชวยเหลือสมาชิก 

     

20 สัมพันธภาพระหวางบุคลากรมีความเปนกันเองเสมือน 

พ่ีนอง และชวยเหลือการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน 

     

 

 

21 

วัฒนธรรมแบบตั้งรับ – เฉื่อยชา 

มิติเนนการเห็นพองดวย 

เม่ือมีปญหาหรือความขัดแยงเกิดข้ึน จะหลีกเลี่ยง 

ไมเผชิญหนากับปญหา 

     

22 ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันมักไมไดรับการยอมรับจาก

เพ่ือนรวมงาน 

     

23 การปฏิบัติงานท่ียึดถือ คือกฎระเบียบการทํางาน 

แบบเกาท่ีเคยปฏิบัติกันมา 

     

24 สิ่งท่ีถูกตองในการทํางานคือการปฏิบัติตนและ 

การปฏิบัติงานใหเหมือนกับบุคคลอ่ืน 

     

 

25 

มิติเนนกฎระเบียบ 

ผูท่ีปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนดไวจะไดรับ 

การประเมินผลวาปฏิบัติงานไดดี 

     

26 คอยรับงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 

หรือหัวหนาสายงาน 

     

27 ผูบริหารยึดถือระเบียบราชการเปนหลักสําหรับ 

การบริหารจดัการในสถานศึกษา 

     

28 บุคลากรยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีตั้งไว 

อยางเครงครัด 

     

29 ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายยึดระบบอาวุโส      

30 สถานศึกษามีนโยบายการดําเนินงาน โดยการปฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้ันตอน อยางเครงครัด 

     

31 มิติเนนการพ่ีงพา      
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การตัดสินใจของผูบริหารเปนแบบ Top  Down 

(สั่งการสูผูปฏิบัติ) 

32 ครูยอมรับการนิเทศงานและการตัดสินใจของผูบริหาร      

33 ครูปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี      

ขอ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

34 มีการระบุอํานาจ หนาท่ีของครูในแตละงาน 

ไดอยางชัดเจน 

     

 

35 

มิติเนนการหลีกเลี่ยง 

เม่ือทําผิดวินัยตองไดรับโทษตาม กฎ ระเบียบ ท่ีวางไว 

     

36 บุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะท่ีรับผิดชอบเทานั้น      

37 แมจะทํางานดีเพียงใดก็ไมเคยไดรับคําชมเชย 

 จากผูบังคับบัญชา 

     

38 บุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะท่ีตนเองรับผิดชอบ

เทานั้น 

     

39 รูสึกผิดและตําหนิตนเองเม่ือกระทําผิด หรือทําใหเกิด

ความขัดแยงในหนวยงาน 

     

40 หลีกเลี่ยงการโตแยงกับหัวหนาสาย หรือผูอาวุโส 

ในหนวยงาน 

     

 

 

41 

วัฒนธรรม แบบตั้งรับ – กาวราว 

มิติเนนความเห็นตรงกันขาม 

มีการแสดงออกในการแกปญหาเฉพาะหนา 

เนนการเจรจาตอรอง และการเผชิญหนา 

     

42 บุคลากรแสดงความคิดเห็นท่ีขัดแยงกันอยูเสมอ      

43 สถานศึกษาไมมีการวางแผนลวงหนาในการทํางาน      

44 บุคลากรไมมีความไววางใจในการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน 

     

45 บุคลากรสวนใหญยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมไดยาก      

46 มีการตอตานความคิดเห็นของผูบริหาร/หัวหนาสายใน

การทํางานอยูเสมอ 

     



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

101 

 

47 

มิติเนนอํานาจ 

บุคลาการในสถานศึกษารูสึกมีคุณคา ท่ีไดควบคุม 

การปฏิบัติงานของผูอ่ืน 

     

48 บุคลากรสวนใหญมีจุดมุงหมายหลักในการทํางานคือ 

ตองการเลื่อนข้ันเงินเดือนและความกาวหนาในหนาท่ี

การงาน 

     

 

 

      

ขอ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

49 สถานศึกษามีโครงสราง สายการบังคับบัญชาท่ีแสดงถึง

อํานาจ หนาท่ีของแตละคนอยางชัดเจน 

     

50 การไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงาน คือ 

ความคาดหวังของบุคลากร 

     

51 การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง คือการประสบ

ความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน 

     

 

52 

มิติเนนการแขงขัน 

บุคลากรมีเปาหมายในการทํางาน คือการแขงขันกัน 

ในทุกๆ ดาน 

     

53 เม่ือทํางานตองสรางผลงานใหมากกวาบุคคลอ่ืน  

เพ่ือวัดผลสําเร็จของงาน 

     

54 บุคลากรมีความคิดเห็นวาลักษณะของการทํางานท่ีดี

ท่ีสุดคือการสรางผลงาน 

     

55 บุคลากรสวนใหญมีการแขงขันกันเพ่ือใหไดผลสําเร็จ 

ของการทํางาน 

     

 

56 

มิติเนนความสมบูรณแบบ 

สถานศึกษามีลักษณะการวางแผนงานท่ีละเอียด 

ถ่ีถวน เปนระเบียบและชัดเจน 

     

57 บรรยากาศในสถานศึกษาอยูแบบตัวใครตัวมัน  

ไมคอยยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน 

     

58 บุคลากรในสถานศึกษาสวนใหญแสดงลักษณะเจา      
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    ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ระเบียบ 

59 การปฏิบัติงานท่ีไดนับมอบหมายจะปฏิบัติ 

อยางระมัดระวังเพ่ือปองกันความผิดพลาด 

     

60 ระยะเวลาในการทํางานนาน แตไดผลผลิตของงาน 

ท่ีนอย 
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ภาคผนวก ค 

การหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

 (IOC) 
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
 

 

 

 การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนคนพิจารณาขอสอบวาขอคําถาม

แตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการจะวัด เนื้อหา หรือวัตถุประสงค มากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑการ

ประเมิน มีดังนี้ 
 

 ใหคะแนน +1  แนใจวาขอคําถาม สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน  0 ไมแนใจวาขอคําถาม สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน  -1 แนใจวาขอคําถาม ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 

 แลวนําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม

แตละขอกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา (หรือ IOC) ดังสูตร 

 

สูตร IOC  = ∑ N
R    

            

เม่ือ    ΣR    แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

                                           N       แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

เกณฑการตัดสิน 

 

     คา   IOC   ท่ีคํานวณไดมากหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 

     คา   IOC   ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตอง 

           นําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีข้ึน 
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ตอนท่ี 1    แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 

ขอ พฤติกรรมท่ีปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเช่ียวชาญ รวม 

คา 

IOC 

สรุป 

5 4 3 2 1 

 

1 

พฤติกรรมท่ีมุงงาน 

มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

2 มีการแจกแจงงานใหบุคลากรทราบ 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

3 มีการกําหนดบทบาทผูรวมงานอยางชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4 มีการวางแผนและการจัดการในการปฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5 มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6 มีการใชบุคลากรและทรัพยากรอยางคุมคาและ 

มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7 มีการบํารุงรักษากระบวนการทํางานใหมี 

ความเท่ียงตรงและม่ันคง 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

8 มีการปรับปรุงการทํางานใหไดผลผลิต 

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

9 มีการใชเทคนิควิธีการทํางานใหมๆ มาเสนอ

ผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

10 การบริหารงานเนนท่ีความสําคัญและ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ความสําเร็จของงาน 

 

11 

พฤติกรรมท่ีมุงสัมพันธ 

มีการสรางความไววางใจรวมกันระหวาง

ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

12 มีการพูดคุยติดตอสื่อสาร และรับฟงความคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

13 มีการใหความสําคัญกับความรูสึกและ 

ความตองการของผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

14 มีความหวงใย ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา 

ในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

15 มีการสนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธของ

ผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

ขอ พฤติกรรมท่ีปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเช่ียวชาญ 
รวม 

คา 

IOC 

สรุป 

5 4 3 2 1  

16 มีการใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชาท้ังเรื่องงาน

และเรื่องสวนตัว 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

17 ใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาในการพัฒนา

ตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

18 เขาใจในปญหาของผูใตบังคับบัญชา และยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

19 มีการบริหารความขัดแยง และเสริมสราง

ความสัมพันธของผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

20 มีการเนนความรวมมือและการทํางาน 

เปนหมูคณะ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

 

21 

พฤติกรรมท่ีมุงการเปล่ียนแปลง 

มีการคํานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การเมืองการปกครอง การศึกษาและเศรษฐกิจ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

-1 

 

1 

 

3 

 

0.60 

 

ใชได 

22 ใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม

และนํามากําหนดกลยุทธเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

23 มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายรวมกัน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

105 
 

 

 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

           ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

 

24 มีแนวคิด เสนอกลยุทธท่ีแปลกใหมอยูเสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

25 สรางแรงจูงใจใหเห็นถึงความจําเปนของ 

การเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

26 มีการหลีกเลี่ยงปญหาท่ีทําใหเกิดความยุงยาก 

ในการทํางาน 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใชได 

27 มีการกระตุน สงเสริม และอํานวยความสะดวก

ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง   

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

28 มีการรวมมือกันในการทํางานและ 

ใหการสนับสนุนในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

29 แสดงออกใหผูใตบังคับบัญชาทราบวา 

มีความหวงใย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

30 ใหการสนับสนุน และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในทางสรางสรรค 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

ขอ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเช่ียวชาญ รวม 

คา 

IOC 

สรุป 

5 4 3 2 1 

 

1 

วัฒนธรรมแบบสรางสรรค 

มีการทํางานดวยการสรางจุดมุงหมาย และกําหนด

เปาหมายรวมกัน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

2 มีความกระตือรือรนในการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมกัน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3 มีความสุขกับงานท่ีทํา 1 1 1 1 -1 3 0.60 ใชได 

4 เมือปฏิบัติงานทุกครั้งบุคลากรจะตั้งเปาหมาย 

ใหการทํางานสําเร็จลุลวง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5 มีการทํางานโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนหลัก 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 
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6 มีความรูสึกภาคภูมิใจในงานท่ีทํา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7 มีการรวมกันคิดสรางสรรคงานใหมๆ ใหเกิดข้ึน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

8 เลือกท่ีจะทํางานอยางมีคุณภาพมากกวาปริมาณ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

9 มีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหมีความกาวหนาและ

ตอเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

10 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

11 ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

12 ทุกคนสนับสนุนและชวยเหลือการทํางานซ่ึงกันและกัน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

13 มีการติดตอ ประสานงานอยางเปนระบบ และชัดเจน 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

14 ทุกคนทํางานรวมกันอยางอบอุน และมีความเขาใจ 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

15 บรรยากาศเปนกันเอง เปดเผยจริงใจตอกัน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

16 มีความรักใครผูกพันและมีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

17 บุคลากรยอมรับฟงเหตุผล  

และใหการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

18 มีความเอ้ืออาทรตอผูรวมงาน 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

19 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 

รวมท้ังรวมกันชวยเหลือสมาชิก 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

20 สัมพันธภาพระหวางบุคลากรดวยความเปนกันเอง

เสมือนพ่ีนอง และชวยเหลือการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

ขอ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเช่ียวชาญ รวม 

คา 

IOC 

สรุป 

5 4 3 2 1 

 

21 

วัฒนธรรมแบบตั้งรบั - เฉื่อยชา 

เม่ือมีปญหาหรือความขัดแยงเกิดข้ึน จะหลีกเลี่ยง 

ไมเผชิญหนากับปญหา 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

4 

 

0.80 

 

ใชได 

22 ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันมักไมไดรับการยอมรับ 

จากเพ่ือนรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

23 การปฏิบัติงานท่ียึดถือ คือกฎระเบียบการทํางาน 

แบบเกาท่ีเคยปฏิบัติกันมา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ขอ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเช่ียวชาญ 
รว

ม 

คา 

IOC 

สรุป 

5 4 3 2 1 

37 แมจะทํางานดีเพียงใดก็ไมเคยไดรับคําชมเชย  

จากผูบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

38 บุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะท่ีตนเองรับผิดชอบ

เทานั้น 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

24 สิ่งท่ีถูกตองในการทํางานคือการปฏิบัติตนและ 

การปฏิบัติงานใหเหมือนกับบุคคลอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

25 ผูท่ีปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนดไวจะไดรับ 

การประเมินผลวาปฏิบัติงานไดด ี

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

26 คอยรับงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 

หรือหัวหนาสายงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

27 ผูบริหารยึดถือระเบียบราชการเปนหลักสําหรับ 

การบริหารจดัการในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

28 บุคลากรยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีตั้งไว

อยางเครงครัด 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

29 ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายยึดระบบอาวุโส 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

30 สถานศึกษามีนโยบายการดําเนินงาน โดยการปฏิบัติ

ตามระเบียบ ข้ันตอน อยางเครงครัด 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

31 การตัดสินใจของผูบริหารเปนแบบ Top Down 

(สั่งการสูผูปฏิบัติ) 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

32 ครูยอมรับการนิเทศงานและการตัดสินใจของผูบริหาร 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

33 ครูปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

34 มีการระบุอํานาจ หนาท่ีของครูในแตละงาน 

ไดอยางชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

35 เมือทําผิดวินัยตองไดรับโทษตาม กฎ ระเบียบ ท่ีวางไว 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชได 

36 บุคลากรจะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะท่ีรับผิดชอบเทานั้น 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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39 รูสึกผิดและตําหนิตนเองเม่ือกระทําผิด หรือทําให

เกิดความขัดแยงในหนวยงาน 

1 1 1 0 0 3 0.60 ใชได 

40 หลีกเลี่ยงการโตแยงกับหัวหนาสาย หรือผูอาวุโส 

ในหนวยงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

 

41 

วัฒนธรรม แบบตั้งรับ – กาวราว 

มีการแสดงออกในการแกปญหาเฉพาะหนา  

เนนการเจรจาตอรอง และการเผชิญหนา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

ใชได 

42 บุคลากรแสดงความคิดเห็นท่ีขัดแยงกันอยูเสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

43 สถานศึกษาไมมีการวางแผนลวงหนาในการทํางาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

44 บุคลากรไมมีความไววางใจในการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

45 บุคลากรสวนใหญยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม 

ไดยาก 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

46 มีการตอตานความคิดเห็นของผูบริหาร/หัวหนา

สายในการทํางานอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

47 บุคลาการในสถานศึกษารูสึกมีคุณคา ท่ีไดควบคุม

การปฏิบัติงานของผูอ่ืน 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

48 บุคลากรสวนใหญมีจุดมุงหมายหลักในการทํางานคือ 

ตองการเลื่อนข้ันเงินเดือนและความกาวหนาใน

หนาท่ีการงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

49 สถานศึกษามีโครงสราง สายการบังคับบัญชา 

ท่ีแสดงถึงอํานาจ หนาท่ีของแตละคนอยางชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

50 การไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงาน คือ 

ความคาดหวังของบุคลากร 

1 1 1 1 -1 3 0.60 ใชได 

51 การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง คือการประสบ

ความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

 

 

 

 

ขอ วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ของผูเช่ียวชาญ 
รวม 

คา 

IOC 

สรุป 
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5 4 3 2 1 

52 บุคลากรมีเปาหมายในการทํางาน คือ 

การแขงขันกันในทุกๆ ดาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

53 เม่ือทํางานตองสรางผลงานใหมากกวาบุคคลอ่ืน 

เพ่ือวัดผลสําเร็จของงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

54 บุคลากรมีความคิดเห็นวาลักษณะของการทํางาน

ท่ีดีท่ีสุดคือการสรางผลงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

55 บุคลากรสวนใหญมีการแขงขันกันเพ่ือใหได 

ผลสําเร็จของการทํางาน 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

56 สถานศึกษามีลักษณะการวางแผนงานท่ีละเอียด 

ถ่ีถวน เปนระเบียบและชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

57 บรรยากาศในสถานศึกษาอยูแบบตัวใครตัวมัน  

ไมคอยยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

58 บุคลากรในสถานศึกษาสวนใหญแสดงลักษณะ 

เจาระเบียบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

59 การปฏิบัติงานท่ีไดนับมอบหมายจะปฏิบัติ 

อยางระมัดระวังเพ่ือปองกันความผิดพลาด 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

60 ระยะเวลาในการทํางานนาน แตไดผลผลิต 

ของงานท่ีนอย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือราชการ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล   นางสาวอรุณรัตน โสดาวงษ 

วัน เดือน ปเกิด   3 กุมภาพันธ 2528 

สถานท่ีเกิด   จังหวัดปราจีนบุรี 

ท่ีอยู    31 หมู 10 ตําบลบานสราง อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน  ครู คศ. 1  

สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนบานประพาส 5 หมู 4 ตําบลกรอกสมบูรณ 

อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2552 
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