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ช่ือเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ
ครูกับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผูวิจัย  นางสาวจีรวรรณ ผลไพร  
ปริญญา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
พ.ศ.   255 9 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ 
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปน การศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรูของครู กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา1) ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถาน ศึกษาตามการรับรู
ของครู 2) ระดับความผูกพันตอองคกรของครู  และ 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูของครู กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรากลุมตัวอยาง  ไดแก ครูในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6จํานวน308 คนไดมาโดยการสุมแบบงายดวยการ
ใชตารางTaro Yamane และการสุมแบบชั้นภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s correlation 
product moment coefficient) 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาอยูในระดับมาก คือ ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม รองลงมา คือ ภาวะผูนําดานการ
สงเสริมการมีสวนรวมภาวะผูนําดานการเรียนการสอนภาวะผูนําดานการบริหารจัดการภาวะผูนําดาน
การเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ ตามลําดับ 
  2) ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต6 
ในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ มาก คือ 
ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคมรองลงมาคือ ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกและ
ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง ตามลําดับ 
  3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู กับ
ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราในภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวกในระดับมากอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01  
 
คําสําคัญ:ภาวะผูนําความผูกพันตอองคกรผูบริหารสถานศึกษาความสัมพันธ 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to: 1) study the leadership of the principals 
perceived by teachers, 2) the organizational commitment of teachers, and 3)the correlation 
between the leadership of the principals perceived by teachers and the organizational 
commitment of teachers under the Secondary Educational Service Area - Office 6 in 
Chachoengsao Province. The sample group for this study were 308 teachers under the 
Secondary Educational Service Area - Office 6 in Chachoengsao Province, obtained by 
simple random sampling, using a Taro Yamane table and stratified sampling. The 
instrument used for data collection was a rating scale questionnaire. The statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s Correlation Product Moment 
Coefficient. 
 The results of the study were as follows: 
  1)The leadership of the principals perceived by teachers under the 
Secondary Educational Service Area – Office 6 in Chachoengsao Province, was at a high 
level in overall and individual aspects, ranked by the mean scores: ethical leadership, 
participative leadership, instructional leadership, management leadership, transformational 
leadership, and contingent leadership. 
  2)TheorganizationalcommitmentofteachersundertheSecondary Educational 
Service Area – Office 6 in Chachoengsao Province, was at a high level in overall and 
individual aspects, ranked by the mean scores; normative commitment, affective 
commitment and continuance commitment. 
  3) There was a positive correlation between the leadership of the principals 
perceived by teachers and the organizational commitment of teachers under the 
Secondary Educational Service Area - Office 6 in Chachoengsao Province, at a .01 level of 
statistical significance.  
 
Keywords: leadership, organizational commitment, principal, correlation 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธเลมนี้ สําเร็จไดดวยความชวยเหลือและจากการใหคําแนะนําของประธาน
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์และกรรมการท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพท่ีใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อันเปนประโยชนตอการวิจัย 
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดรับคําแนะนําท่ีมีคุณคาจากผูเชี่ยวชาญทุกทานในการตรวจสอบวิทยานิพนธ ผูวิจัย
รูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณอาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และคณาจารยประจํา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
และถายทอดประสบการณท่ีมีคุณคาอยางยิ่งตอผูวิจัย 
 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญ ดร.วีระชัย ตนานนทชัย ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
ดัดดรุณีจังหวัดฉะเชิงเทราดร. อุบล เพียรพิทักษนางเพียร เกตุพูลเฉลิม  และนางผองศรี นอยปรีชา
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 
ดร.อังคณา กุลนภาดล อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ฉะเชิงเทราท่ีกรุณาชวย ตรวจสอบ
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ขอขอบคุณ นายยงยุทธทรัพยเจรญิ อดีตผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3และผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีไดอํานวยความสะดวกในการ เก็บรวบรวมขอมูล ขอขอบพระคุณครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทราทุกทาน รวมท้ังคณะครูโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  จังหวัดสมุทรปราการท่ีไดใหความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ ท่ีใหคําแนะนําท่ีมีคุณคา         
ในการเพ่ิมความสมบูรณใหกับวิทยานิพนธเลมนี้ ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ทิวัตถ มณีโชติ ดร.ปรีชา 
ดิลกวุฒิสิทธิ์ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภรเอ่ียมพญา 
และดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี 
 คุณคาและคุณประโยชนของวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญุตาตอ บิดา มารดา 
พ่ี นอง ครู อาจารยและผูมีพระคุณ 
 
 

นางสาวจีรวรรณ ผลไพร 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 การศึกษาเปน สิ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการพัฒนาประเทศในทุกดานตอง
อาศัยคนท่ีมีคุณภาพเปนประการสําคัญประเทศท่ีประชากรไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงท้ังประเทศก็จะ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเกือบทุกดาน ความสําคัญของการศึกษาตอการพัฒนาประเทศนี้จะ
เห็นไดจากแผนการศึกษาแหงชาติ  ฉบับปรบัปรุง (พ.ศ.2552 - 2559)  ซ่ึงสํานักงาน เลขาธิการสภา
การศึกษา (2553, หนา  8) ไดระบุเจตนารมณท่ีจะมุงพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณท้ังทาง
รางกายจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ สังคมสุขภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคม
สมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน การศึกษาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ถาสถานศึกษาขาดคุณภาพเสื่อมโทรมลงจะทําใหคุณภาพประชากรและกําลังคนของประเทศ
ต่ําลง ดวยเหตุนี้ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพของเยาวชนใหเปนคนดีมีความรูความสามารถเปนมนุษยท่ีสมบูรณและเปนกําลังสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศ  
 คุณภาพของสถานศึกษาข้ึนกับกระบวนการบริหารภายในสถานศึกษาท่ีผูบริหารตองแสดง
บทบาทเปนผูนําและทํางานรวมกับครูโดยใหครูมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ มีความพอใจและมี
ความสุขในการทํางาน กา รบริหารสถานศึกษาให มีประสิทธิภาพนั้นมักข้ึน อยูกับความเปน ผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนําและการใชอํานาจของผูบริหาร
มีความสามารถในการใชอิทธิพลท่ีทําใหผูอ่ืนยินยอมทําตามความตองการของตน ผูบริหารทุกคนตางมี
อํานาจในฐานะผูบริหารยอมมีอํานาจโดยตนเองไมแตเฉพาะตําแหนงเทานั้นท่ีมีอํานาจเหนือผูอ่ืนได 
(Benfari& Knox, 1991, p. 48; Hoy &Miskel, 1991, p. 82; อางถึงใน สุมาพร ทําทอง, 2553, หนา 
128-129 ) ในการเปนผูบริหารท่ีดีมีคุณภาพนั้น ผูบริหารท่ีดี จะตองมีภาวะผูนําและอํานาจจึงจะ
สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ภาวะผูนําเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารในการดําเนินการบริหารจัดการการศึกษา  
เนื่องจากเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของสถานศึกษาผูนําจึง
ควรมีบทบาทในการเปนผูรับรูผูประสานงาน สนับสนุนอํานวยความสะดวกเพ่ือใหสมาชิกในหนวยงาน
ไดใชความสามารถของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นภาวะผูนําของผูบริหารจึงมีผลต อการ
ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  (สุมาพร ทําทอง, 2553, หนา 
129) ผูบริหารตองทําหนาท่ีเปนผูนํา กลาวคือ  เปนผู นําการเปลี่ยนแปลงมาสูกลุมหรือองคการเพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณภาพของกลุมหรือองคการมีบทบาทสําคัญในการสรางวิสัยทัศนใหกับกลุม 
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โดยใหสมาชิกมี สวนรวม และตองถายทอดวิสัยทัศนนี้ใหกับกลุม สรางแรงบันดาลใจใหเกิดแกผูตาม 
โดยการสรางความม่ันใจใหเกิดแกผูตาม ทําใหผูตามเห็นคุณคาของงานท่ีทําและเชื่อม่ันวาสามารถ     
ท่ีจะทํางานใหสําเร็จได ทําใหผูตามมีความเชื่อความเขาใจวาสิ่งท่ีทํา นั้นมีคุณคา และในท่ีสุดผูตาม      
ก็จะมีความเพียรพยายามในการทํางานใหบรรลุจุดมุงหมาย เปนผูท่ีผูตามยอมรับและมอบหมาย      
ใหเปนผูนํากลุมบางครั้งอาจมีปญหาฉุกเฉินเกิดข้ึน ผูนําตองรูถึงความผิดปกติหรือความแปรเปลี่ยน    
ท่ีเกิดข้ึนจากปญหาตางๆ ตองมีความตั้งใจในการแกไขปญหาใหประสบผลสําเร็จมีสวนรวม             
ในการเจรจาตอรองตางๆ เพ่ือปกปองและแสวงหาผลประโยชนท่ีถูกตองและชอบธรรมใหแกผูตาม  
(Knezevich, 1984, pp. 16-18; อางถึงใน ประภาพรรณ รักเลี้ยง , ออนไลน, ม.ป.ป. ) ดังนั้น หาก
ผูบริหาร มีภาวะผูนําในการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาทําใหผูรวมงานรูสึก            
วา ผูบริหารมีความบริสุทธิ์ใจในการทํางานและเปนตัวอยางท่ีดีแกผูอ่ืนในเรื่องตางๆ  จะกอใหเกิด  
ความศรัทธา ความสามัคคี  ความรวมมือรวมใจในการทํางาน  สงผลใหการดําเนินการบริหาร                  
จัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามจุดประสงค 
 นอกจากนี้ คนหรือบุคลากรในองคกรก็ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเนื่องจากคนหรือบุคลากรในองคกรเปนหนวยพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญ 
เปนทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความคิด ความรู ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานและนําทรัพยากรอ่ืนๆ 
มาใชใหเกิดประโยชน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย             
ท่ีกําหนดไว (สัมฤทธิ์ ผิวบัวคํา, 2546, หนา 1) องคกรจะมีคุณภาพข้ึนกับบุคลากรภายในองคกร        
วามีความผูกพันตอองคกรมากนอยเพียงใด ดังนั้น ความผูกพันตอองคกร  (organizational 
commitment) จึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพขององคกร ความพึงพอใจ          
ของสมาชิก และเปนสิ่งพึงประสงคขององคกรท่ัวไป โดยลักษณะความสัมพันธท่ีบุคคล                  
มีการแสดงออกตอองคกรนั้น จะแสดงออกมาในรูปแบบของความปรารถนาจะอยูในองคกร          
(desire to remain) ความตั้งใจจะอยูในองคกร ( intent to remain) ความปรารถนาท่ีจะรักษา
สมาชิกภาพขององคกรไว ( retention) การมาทํางานเสมอ ( attendance) และการมีความพยายาม
ในการทํางาน ( job effort) (Mowday, Porter & Steers, 1982; อางถึงใน วรรณิภา นิลวรรณ, 
2554, หนา 2 ) ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญในสถานศึกษาอยางหนึ่ง               
ท่ีจะชวยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ 
 นอกจากนี้ ความผูกพันตอองคกรเปนตัวแปรท่ี สําคัญท่ีสุด ท่ีบอกถึงความแตกต างระหวาง
การคงอ ยูหรือลาออกจากองคกรและ บงชี้ถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ ถาสมาชิกคนไหน        
มีความผูกพันตอองคกรสูงจะมีความตั้งใจและเสียสละ ทุมเทใหกับงานมากก วาคนท่ีมีความผูกพัน          
ตอองคกรต่ํา ความผูกพันตอองคกรทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน เกิดความเขาใจอันดี ยอมรับ
เปาหมาย คานิยม เกิดขวัญกําลังใจเต็มใจท่ีจะทํางานและเ ปนสมาชิกขององ คกร อยากจะอุทิศสละ
เวลาท้ังแรงกายแรงใจ ให กับองคกร  และมีความผูกพันตออง คกรท่ีสังกัดอยู  พนักงาน                
มักจะมีความปรารถนาอยางแรง กลา ท่ีจะยังคงอยู กับองค กรตอไป เพ่ือทํางาน ขององคก รใหบรรลุ
เป าหมาย  (ชาตรี แฉงละมัย , 2550, หนา 1) ซ่ึงไดสอดคลองกับแนวคิดของ กรีนเบิรก และ           
บารอน (Greenberg & Baron, 1993, pp. 176-177; อางถึงใน ปรียาภรณ อัครดํารงชัย, 2541, 
หนา 43-44) ซ่ึงกลาวไววา หากมีความผูกพันตอองคกรสูง อัตราการขาดงานและลาออกจะต่ํา ระดับ
ความตั้งใจท่ีจะเสียสละทํางานใหกับองคกรสูง และความคิดเห็นสวนตัวจะเปนไปในทางบวก        
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และยังสอดคลองกับ อเลน และเมเยอร (Allen & Meyer, 1990, pp. 1-18) ซ่ึงกลาววาบุคลากร    
ท่ีมีความยึดม่ันผูกพันตอองคกรนอย ความตองการลาออกหรือโอนยายจะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะสงผล   
ทําใหองคกรตองรับภาระท้ังดานเวลา คาใชจาย และทรัพยากรตางๆ ในการสรรหาและฝกฝน
บุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม  เพ่ือทดแทน บุคลากร คนเกา  สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการ   
และทําใหการดําเนินงานตางๆ ชะงักงัน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย  ทองท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และจังหวัดสมุทรปราการ เปนองคกร ท่ีสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
สูความเปนเลิศ ปลูกฝงคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวน ทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ พัฒนาผูเรียน          
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความเปนไทยและดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน ยกระดับ               
สูความเปนสากล และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา         
สูความเปนมืออาชีพโดยมุงหวังให 19 สถานศึกษาในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานได             
ตามเปาหมายสูความเปนสากลและมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน  จัดกิจกรรม สงเสริม สนับสนุน
ใหทุกภาคสวน มีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสูสากล  สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสทางการศึกษา มีความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเปนไปตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษา          
ใหมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูตามหลักสูตร มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง  เพ่ือศึกษาตอ   
ในระดับอุดมศึกษา และมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  มีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง             
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 19 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 
ออนไลน, ม.ป.ป.) ซ่ึงจากความมุงหวังดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง          
ในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและจุดมุงหมาย 
ท่ีตั้งไว 
 เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานท่ีจะสงเสริมสนับสนุน                 
การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสนับสนุนทรัพยากรประสานงานและติดตามประเมินผล     
การจัดการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ดังนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจใหสอดรับกับการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษาขาราชการ คือกุญแจสําคัญ   
ตอผลสําเร็จและความลมเหลวของงานภาครัฐ ดังนั้นกลไกการบริหารงานบุคคลทุกเรื่องตองทําให
องคกรมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถมุงม่ันในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลและมีอุดมการณ           
ท่ีจะทําหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต (วิไลรัตน คันธาวัฒน, 2550, หนา 2) 
 เนื่องจาก ภาวการณขาดแคลนครูท้ังในภาพรวมในบางเขตพ้ืนท่ี เปนปญหาหนึ่งท่ีสงผลตอ
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษา
ท่ีขาดแคลนครูสวนมากเปนสถานศึกษา ในระดับ มัธยม สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษา           
ท่ีตั้งในเขตชนบท สาขาวิชาท่ีขาดครูมากท่ีสุด ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
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ภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสอง) ปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้สวนหนึ่งเปนผลจากการบรรจุครูใหมไมเพียงพอ   
กับความตองการ ( growth demand) กับการขาดแคลนครู  ทดแทนอัตราเกษียณ  ลาออก  หรือ
โอนยาย (replacement demand) ซ่ึงมีสาเหตุเนื่องมาจาก การเปลี่ยนนโยบายการศึกษา บอยครั้ง   
ทําใหครูตองเริ่มตนงานใหม อยู ตลอดเวลา ซ่ึงยอมไมไดผลดี  อีกท้ังยังมีระเบียบปฏิบัติบางประการ        
ท่ีไม เอ้ือตอการ พัฒนางานและการพัฒนาตนเองของครู  กลาวคือ  ระบบราชการท่ีไมคลองตัวและ      
การบริหารงานท่ีเปนแบบสั่งการแบบอํานาจนิย มทําใหสถานศึกษาขาดบรรยากาศของชุมชนวิชาการ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตนเองของครูทําใหครูขาดความม่ันคงในวิชาชีพ ขาดความ กาวหนา คาตอบแทน
ต่ํา แตภาระงานสูงและขาดอิสระในการปฏิบัติงานทําใ หพัฒนาตนเองได นอย (วิไลรัตน คันธาวัฒน, 
2550, หนา 3) 
 นอกจากนี้  การบริหารจัดการของ ผูบริหารสถานศึกษายังสงผลต อการขาดแคลนครู          
ได อีกทางหนึ่ง คือ ผู บริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถไมเพียงพอในการบรหิารและ           
ยึดความเห็นของตนเองเ ปนใหญ ใหครูมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ต่ํา ไมใหความสําคัญ      
ของการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนผูบริหารสถานศึกษา  ไมสนใจพัฒนาตนเอง                
เพ่ือใหการบริหารงานสถานศึกษาเปนไปเพ่ือสรางขวัญกําลงัใจกับครูในสถานศึกษา หรือเพ่ือพัฒนาครู
และการศึกษาในสถานศึกษา แตกลับทํางานใหนักการเมือง  ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสวนใหญไมไดประสานงานเพ่ือแสวงหาความรวมมือในการระดม
ทรัพยากรความเชี่ยวชาญจากชุมชน เอกชนเพ่ือการบริหาร เปนผลใหครูในสถานศึกษาไมไดรับ       
การพัฒนาเทาท่ีควร และการบริหารงานในสถานศึกษายังไมกาวทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
ท่ีควรจะนํามาใชเพ่ือการบริหารจัดการ  เปนตน (ชนิตา รักษพลเมือง, จรูญศรี มาดิลกโกวิท, อุบล
วรรณ หงสวิทยากร และชิตชยางค ยมาภัย, 2548, หนา 19-20)  
 จากการศึกษาสถิติการยื่นคํารองขอยายและลาออกของขาราชการครู และบคุลากร        
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตั้งแตปพุทธศักราช         
2555– 2557 ซ่ึงแบงตามป พ.ศ. ดังนี้ ป พ.ศ. 2555 มีผูยื่นคํารองขอยาย จํานวน 350 คน ลาออก 
จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น 355 คน ป พ.ศ. 2556 มีผูยื่นคํารองแบงออกเปน ขอยาย จํานวน 361 คน 
ลาออก จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้น 366 คน และ ป พ.ศ. 2557 มีผูยื่นคํารองแบงออกเปน ขอยาย 
จํานวน 322 คน ลาออก จํานวน 10 คน รวมท้ังสิ้น 332 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6, ออนไลน, 2557) ซ่ึงเปนจํานวนท่ีคอนขางสูง จึงสงผลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีมาตรการในกระบวนการสรรหาและการธํารงรักษาบุคลากรในสังกัด
ในหลายวิธีและหลายรูปแบบ เชน การบรรจุขาราชการครูจากลูกจางในสังกัดหรือจากผูมีภูมิลําเนา     
ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีสอน ลดจํานวนการยาย แตแนวโนมขาราชการครูท่ียื่นคํารองขอยาย
ยังคงมีจํานวนมาก เม่ือถึงกําหนดการสงคํารองขอยายประจําปของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นอกจากจะมีความยุงยากในการจัดการศึกษาภาคบังคับ       
ใหท่ัวถึงแลว ยังมีปญหาความยุงยากดานสภาพพ้ืนท่ีสถานศึกษาบางแหงท่ีอยูหางไกล และปญหา 
ดานอ่ืนๆ อีกหลายประการ จึงจําเปนตองจัดการศึกษาดวยรูปแบบนวัตกรรมหรือกลยุทธ           
การดําเนินการท่ีเหมาะสมกับการประกันโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษาใหเกิด       
ความท่ัวถึงตอเนื่องและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการแกปญหาการขาดแคลนครู         
ท่ีสืบเนื่องมาจากจากการยาย (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
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 จากปญหาดังกลาว การท่ีขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการยายสถานศึกษา 
หรือลาออกนั้น แสดงใหเห็นวาขาราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา ไมมีความผูกพันตอองคกร
หรือมีอยูนอย ทําใหมีการยื่นคํารองขอยายและลาออกในแตละปนั้นมีจํานวนมาก ซ่ึงปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งท่ีทําใหขาราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา ไมมีความผูกพันตอองคกรหรือมีอยูนอย  
นั่นก็คือ ภาวะผูนํา (Buchanan, 1974, p. 533) ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูกับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะเปนประโยชน
ในการบริหารงาน และเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหคงอยูกับองคกรมากท่ีสุด และ
สามารถนําขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงภาวะผูนําในการบริหาร
องคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุวัตถุประสงคขององคกรตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามสําหรับการวิจัย ดังนี ้
 1.2.1 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับใด 
 1.2.2 ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับใด 
 1.2.3 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือไม 
และสัมพันธกันทิศทางใด 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.3 เพ่ือศึกษา ความสัมพันธ ระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของ
ครูกับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก 
 1.4.2 ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 
ในจังหวัดฉะชิงเทรา อยูในระดับมาก 
 1.4.3 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู กับความผูกพันตอองคกร      
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัดฉะชิงเทรา มีความสัมพันธกัน     
ในทางบวก อยูในระดับมาก 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงท่ีจะศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับ ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา          
ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะชิงเทรา ตามขอบเขตของเนื้อหา ดังตอไปนี้ 
  1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาจาก แนวคิดของ  ไลธวูด และดุก 
(Leithwood & Duke, 1999; อางถึงใน 3สุเทพ พงศศรีวัฒน 3, 32550, หนา 3-4 3) โดยแบงภาวะผูนํา
ออกเปน 6 ดาน ไดแก (1) ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน ( instructional leadership)            
(2) ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) (3) ภาวะผูนําดานการสงเสริม
จริยธรรม (ethical leadership) (4) ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม (participative 
leadership) (5) ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ (management leadership) และ (6) ภาวะผูนํา
ดานความเทาทันสถานการณ (contingent leadership)  
  2) ความผูกพันตอองคกร ศึกษาจากแนวคิดของ อเลน  และเมเยอร ( Allen & 
Meyer, 1990, pp. 1-18) ใน 3 ดาน ดังนี้ (1) ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก ( affective 
commitment) (2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง ( continuance commitment)     
(3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม (normative commitment) 
 1.5.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะชิงเทรา จํานวน 29 โรง 
 1.5.3 ขอบเขตดานประชากร  
  1) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนท้ังสิ้น 1,347 คน  
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  2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะชิงเทรา ปการศึกษา  2557 จํานวน 308 คน ไดมาจากการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) และวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (stratified random sampling)  
 1.5.4 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 
   (1) ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน  
   (2) ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง  
   (3) ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม  
   (4) ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม  
   (5) ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ  
   (6) ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ  
  2) ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 
    (1) ความผูกพันตอองคกรดานความรู สึก     
    (2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง     
    (3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม  

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา     
ตามการรับรูของครู กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยยึดกรอบแนวคิดหลัก ดังนี้ 
  1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตาม แนวคิดของ ไลธวูด และดุก (Leithwood & Duke, 
1999; อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2550, หนา 3-4) แบงภาวะผูนําออกเปน 6 ดาน คือ  
    (1) ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน  
    (2) ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง  
    (3) ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม  
    (4) ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม  
    (5) ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ  
    (6) ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ  
   2) ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวคิดและทฤษฎีของ อเลน และเมเยอร ( Allen & Meyer, 1990, 
pp. 1-18) ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
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    (1) ความผูกพันตอองคกรดานความรู สึก     
    (2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง     
    (3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม  
  ผูวิจัยไดนําทฤษฏีและแนวคิดดังกลาวขางตนนํามาวิเคราะห และกําหนดกรอบความคิด    
ในการศึกษาคนควาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู  
ของครู กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6         
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังแสดงในภาพ 1 
 
         ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา              ความผูกพันตอองคกรของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
  1.7. 1 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การกระทํา หรือการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตลอดจนการแสดงออก   
ในลักษณะการใชอํานาจหนาท่ีในการจูงใจ  ท้ังทางกาย วาจา จิตใจ และอารมณ เพ่ือใหบุคลากร     
ในบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือท่ีไดรับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค ตามการรับรูของครู
แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 
   1) ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ
ตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  โดยมีบทบาทครอบคลุมตามภารกิจ  ไดแก การกําหนด
เปาหมายทางวิชาการท่ีชัดเจน  การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน  การนิเทศและประเมินผลการเรียนการสอน  การสรางบรรยากาศ  และวัฒนธรรม
การเรียนรู  การพัฒนาทางวิชาชีพแกบุคลากรการสรางความรวมมือกับชุมชน  เพ่ือความสําเร็จของ
สถานศึกษา และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา ตลอดจนการนําเทคโนโลยีมาใช

 
1. ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน  
2. ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง  
3. ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม 
4. ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม  
5. ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ  
6. ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ  

 

 
1. ความผูกพันตอองคกร 
   ดานความรูสึก 
2. ความผูกพันตอองคกร 
   ดานความตอเนื่อง 
3. ความผูกพันตอองคกร 
   ดานบรรทัดฐานทางสังคม 
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พัฒนาการเรียนการสอนและการใชขอมูล  เพ่ือการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและ
การเรียนรูของผูเรียนอันจะนําไปสูเปาหมายความสําเร็จ 
   2) ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความคิด
กวางไกล ทันสมัยตอสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทางดานการจัดการศึกษา ดูแลสอนทักษะ  และสามารถ
กระตุนความสามารถใหครูปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ มีการ ริเริ่ม กระตุนการมีสวนรวม     
ในการตัดสินใจท่ีสําคัญ การกระตุนการแขงขันความคิด การตระหนักในขอมูลท่ีเก่ียวของ การสงเสริม
ความรวมมือและการทํางานเปนทีมของครู รวมท้ังสงเสริมการแกปญหาแบบสรางสรรคในการบริหาร
ความขัดแยงตางๆ ดําเนินการป รับปรุงโครงสรางองคกรและระบบการบรหิาร เพ่ือเนนและ                
สรางคานิยมและวัตถุประสงคหลักขององคกร 
   3) ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม เปนท่ีศรัทธาตอผูรวมงาน เขาใจความรูสึกและเห็นอกเห็นใจผูรวมงาน เคารพและยอมรับ
ในความรู ความสามารถและความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความซ่ือสัตย ยุติธรรม เชื่อในคานิยม
ประชาธิปไตย ใชอํานาจโดยอาศัยหลักของเหตุผลบนกรอบของหลักกฎหมาย มีหลักธรรมาภิบาล     
มีอิทธิพลตอผูอ่ืนในประเด็นท่ีเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติถูกทํานองครองธรรม ทําใหทุกคนสามารถ
แยกแยะประเด็นใดถูกหรือผิดควรปฏิบัติหรือควรละเวน      
   4) ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา           
ท่ีเปนผู ใหความเชื่อม่ันและใหความไววางใจ ครู อยางเต็มท่ี เปนมิตรกับ ครู ใหความสําคัญ            
เห็นความสําคัญ และเห็นคุณคาของ ครูสรางบรรยากาศใหเกิด ความรวมมือ รวมใจ ในการทํางาน        
อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการทํางานเปนทีม กระตุนให ครูไดแสดงออก และใหความอิสระแก ครู 
ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ รับฟงความคิดเห็นของครู  จัดประชุมเพ่ือ
รับทราบปญหาการตัดสินใจและระดมความคิดพิจารณาการเสนอความคิดของ ครูอยางจริงจัง          
มีการนิเทศหรือติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของครโูดยใชกลุมนิเทศมากกวาจะนิเทศคนเดียว   
   5) ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีการแบงงาน
อยางเปนระบบ มีการกระจายงานออกเปนฝาย หรือกลุมงานอยางชัดเจนมีการวางแผนจัดระบบงาน
ภายใน จัดทําขอมูลสารสนเทศ รวมมือกับทุกฝายในการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติงาน          
เพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุงพัฒนาในอนาคต มีเทคนิคในการปรับปรุงอุปสรรคใหเปนโอกาส   
ท่ีจะทํางานท่ีปฏิบัติไดอยางกาวหนา มีการพัฒนาเทคนิค และวิธีการตางๆ เพ่ือใหงานประสบ
ความสําเร็จ จัดวางระบบสื่อสารในองคกรเปนอยางดี เลือกใชอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงาน         
ไดอยางเหมาะสม และใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ   
   6) ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ  หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
เผชิญสถานการณตางๆ ไดอยางฉลาดและเฉียบคม สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจนเกิดผลดี         
เปนท่ีนาพอใจแกผูรวมงาน ใสใจและเขาใจความตองการของผูรวมงาน การสรางความสามารถของ
ฝายตางๆ ใหมีความยืดหยุนเพ่ือรองรับสถานการณ ใหมๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ตลอดเวลาใชเง่ือนไขและ
เหตุผลของผูรวมงานเปนหลักพิจารณาแกปญหาและการทํางาน เขาใจถึงปญหาดวยการวิเคราะห
อยางรอบคอบ 
 1.7.4 ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของครูท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออก      
ตอองคกรหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยู และมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกในองคกร โดยยอมรับ
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นโยบายและเปาหมายขององคกร เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จขององคกร และพรอมท่ีจะอยู
กับองคกรตอไป ประกอบดวย 3 ดาน คือ  
   1) ความผูกพันตอองคกรดานความรู  สึก หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดข้ึน            
จากความรูสึกภายในของบุคคลตอองคกรหรือหนวยงาน ซ่ึงปรารถนาท่ีจะทํางานกับองคกร ตั้งใจและ
อุทิศตนทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร เนื่องจากเห็นพองกับเปาหมายและคานิยมของ
องคกร 
   2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง หมายถึง การท่ีบุคคลตองการอยูทํางาน
กับองคกร หรือหนวยงาน เปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนาน เพราะมีความเชื่อวาหากลาออก            
จะทําใหสูญเสียผลตอบแทนท่ีควรจะไดรับจากการลงทุนกับองคกรท้ังเวลา แรงกายและแรงใจ  
ในชวงเวลาท่ีผานมา เชน สวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนตน 
   3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง ความรูสึกของบุคคล  
ท่ีเห็นวาเขาควรจะทํางานอยูในองคกรหรือหนวยงานตอไป เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอองคกร 
เพราะเปนสิ่งท่ีถูกตองและเหมาะสมในสังคม หรืออาจเปนเพราะแรงกดดันจากคนรอบขางและ      
เพ่ือนรวมงานอาจรูสึกไมดีหากเขาจะออกจากองคกรไป 
 1.7.5 ครู หมายถึง ขาราชการครูครูอัตราจาง และพนักงานราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอน      
อยูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้ 
  1.8.1 ทําใหทราบขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนแนวทาง       
การพัฒนาภาวะผูนําและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
  1.8.2 ทําใหทราบขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษานําไปใช
ในการสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนภายในองคกร 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู
กับความผูกพันตอองคกรของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
นําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปนี้ 

 2.1  บริบทท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
   2.1.1 ความเปนมา 
   2.1.2 ขอมูลท่ัวไป 
   2.1.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 2.2  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
   2.2.1 ความหมายของความผูกพันตอองคกร 
   2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
   2.2.3 ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 
   2.2.4 แนวทางในการสรางความผูกพันตอองคกร 

   2.2.5 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกร 
 2.3  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาวะผูนํา 
   2.3.1 ความหมายของภาวะผูนํา 
   2.3.2 องคประกอบของภาวะผูนํา 
   2.3.3 บทบาทของภาวะผูนํา 

   2.3.4 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผูนํา  
   2.3.5 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.4.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
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2.1 บริบททั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
 
 2.1.1 ความเปนมา 
 สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
เห็นชอบใหมีการจัดตั้งเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  (มัธยมศึกษา) โดยใหดําเนินการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ            
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการไปพลางกอนเทาท่ีไมขัดกับกฎหมาย 
 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดมาตรการระยะสั้น เพ่ือให
การจัดการมัธยมศึกษาไดขับเคลื่อนตอไปอยางมีคุณภาพ และเปนไปตามมติของสภาการศึกษา จึงได
กําหนดใหจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จํานวน 41 ศูนย และเครือขายการนิเทศ  
การมัธยมศึกษา จํานวน 19 เครือขาย พรอมท้ังกําหนดเปาหมายและตัวบงชี้คุณภาพความสําเร็จของ
การจัดการมัธยมศึกษา ซ่ึงตอมา กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกําหนดศูนยประสานงานการจัดการ
มัธยมศึกษา จํานวน 41 ศูนย ประกาศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธกิาร (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ) ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ศูนยท่ี 5 
ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ มีท่ีตั้งอยูท่ีอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตอมาไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 98ง ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 109ง ลงวันท่ี14 กันยายน 2553 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง         
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.  2553 และการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.  255 5 ซ่ึงจากประกาศขางตน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาข้ึน เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต 
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ออนไลน, 2553)  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานท่ีจะสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา        
ทุกระดับ ทุกประเภท สนับสนุนทรัพยากรประสานงาน และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาให
เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ดังนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจใหสอดรับกับ
การปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรปูการศึกษาขาราชการ  คือกุญแจสําคัญตอผลสําเร็จและ     
ความลมเหลวของงานภาครัฐ ดังนั้น กลไกการบริหารงานบุคคล ทุกเรื่องตองทําใหองคกรมีบุคลากร  
ท่ีมีความรู ความสามารถ มุงม่ันในการปฏิบัติงานใหบรรลุผล และมีอุดมการณท่ีจะทําหนาท่ีดวย   
ความซ่ือสัตยสุจริต (วิไลรัตน คันธาวัฒน, 2550, หนา 2) 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา   
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 29 โรง และจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรง รวมท้ังสิ้น 5 4 โรง 
โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตั้งอยูท่ี อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
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 อํานาจหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและการสงเสริม
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีอํานาจหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2555 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6, ออนไลน, ม.ป.ป.)  
  1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และ 
ความตองการของทองถ่ิน 
  2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงาน  
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  รวมท้ัง
กํากับตรวจสอบติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
  3) ประสานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  4) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  ดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพ่ือสงเสริม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  8) ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เอกชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง บุคคล องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  9) ดําเนินการและประสานสงเสริมสนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
  10) ประสาน  สงเสริม  การดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดาน
การศึกษา 
  11)  ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ  ท้ังภาครัฐ
เอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  12)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปน
หนาท่ีของหนวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 2. 1.2 ขอมูลท่ัวไป 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตั้งอยู ณ เลขท่ี 410/1 ถนนมรุพงษ ตําบล
หนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 โทรศัพท  0–3851–7280 
โทรสาร 0–3851 –7279 เว็บไซด http://www.spm6.go.th รับผิดชอบสถานศึกษาในจังหวัด

http://www.spm6.go.th/
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ฉะเชิงเทรา จํานวน 29 โรง และจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรง รวม 5 4 โรง (สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
  1) วิสัยทัศน (vision) 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนองคกรท่ีสงเสริมสนับสนุน  
ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสูความเปนเลิศ ปลูกฝงคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   2) พันธกิจ (mission) 
    ( 1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ  
    ( 2) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความเปนไทยและดํารงตน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ( 3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดตาม
มาตรฐาน ยกระดับสูความเปนสากล และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน ภายใตการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน  
    ( 4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ 
   3) เปาประสงค 
    ( 1) สถานศึกษาในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไดตามเปาหมายสู     
ความเปนสากลและมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
    ( 2) สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวน มีสวนรวม
ในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสูสากล 
    ( 3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสทาง
การศึกษา มีความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    ( 4) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษา ใหมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูตามหลักสูตร มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง   
เพ่ือศึกษาตอระดับอุดมศึกษาและมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
    ( 5) สถานศึกษาในสังกัดมีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    ( 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
  4) คานิยม 
   “ยึดหลักธรรมาภิบาล มีจิตบริการ ทํางานเปนทีม” 
 2.1.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบไปดวย  สถานศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 29 โรง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 
ออนไลน, ม.ป.ป.) ไดแก 
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1) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
2) โรงเรียนดัดดรุณี 
3) โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
4) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 
5) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 
6) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 
7) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 
8) โรงเรียนกอนแกวพิทยาคม 
9) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ 
10) โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา 
11) โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 
12) โรงเรียนหมอนทองวิทยา 
13) โรงเรียนไผดําพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 
14) โรงเรียนการทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ 
15) โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 
16) โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
17) โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค 
18) โรงเรียนผาณิตวิทยา 
19) โรงเรียนวัดเปยมนิโครธาราม 
20) โรงเรียนบางคลาพิทยาคม 
21) โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
22) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา 
23) โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) 
24) โรงเรียนราชสาสนวิทยา 
25) โรงเรียนสนามชัยเขต 
26) โรงเรียนไผแกววิทยา 
27) โรงเรียนหนองไมแกนวิทยา 
28) โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
29) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูของครู กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 29 โรง จํานวน 308 คน 
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2.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 
 

 2.2.1 ความหมายของความผูกพันตอองคกร 
 อเลน และเมเยอร ( Allen & Meyer, 1990, pp. 1-18) ไดใหความหมายไววา ความผูกพัน
ตอองคกรเปนความรูสึกท่ีพนักงานมีตอองคกร โดยเปนสิ่งเหนี่ยวรั้ง ( colden handguff) ใหคนยังอยู
ในองคกร ซ่ึงแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก ความผูกพันตอองคกร
ดานความตอเนื่อง และความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานสังคม ความผูกพันตอองคกรเปนสิ่ง
เชื่อมโยงพนักงานเขากับองคกร โดยท่ีความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคล    
มีความปรารถนาท่ีจะอยูกับองคกร สวนความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่องเปนความรูสึก        
ท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับผลตอบแทนจากองคกร และการรับรูถึงการขาดทางเลือก หรือไดรับ                
ความยากลําบากในการหางานใหม ทําใหบุคคลจําเปนท่ีจะอยูในองคกร ในขณะท่ีความผูกพันตอ
องคกรดานบรรทัดฐานสังคมเกิดข้ึนจากคานิยมสวนบุคคล และความรูสึกรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี   
ท่ีไดรับมอบหมายจากองคกรทําใหบุคคลรูสึกวาเขาควรอยูในองคกรนั้นตอไป 
 ฮรีบิเนียค และอลูตโต (Hrebiniak & Alutto, 1972; อางถึงใน วิโรจน สวางเถ่ือน , 2547, 
หนา 13) เห็นวาความผูกพันตอองคกร  คือ ความสัมพันธหรือปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับองคกรในรูป
ของการลงทุนทางกายและสติปญญาในชวงเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึกเต็มใจท่ีจะชวยองคกร
ในการเพ่ิมรายได สถานภาพ ความเปนอิสระทางอาชีพ หรือการมีเพ่ือนรวมงานมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 
 บุชนัน (Buchanan, 1974, p. 533) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรไววา คือ
ความเปนพวกเดียวกัน ( partisan) เปนความผูกพันท่ีมีตอเปาหมายและคานิยมขององคกรและ       
การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและคานิยมขององคกร ซ่ึงความผูกพัน ตอ
องคกรจะประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 
   1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร ( identification) เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน
ยอมรับในคานิยมและวัตถุประสงคขององคกรซ่ึงถือเสมือนหนึ่งวาเปนของตนเชนกัน 
   2) การเขามามีสวนรวมในองคกร ( involvement) คือ มีสวนรวมในกิจกรรมของ  
องคกรตามบทบาทของตนอยางเต็มท่ี 
   3) ความจงรักภักดีตอองคกร (loyalty) คือความรูสึกและผูกพันตอองคกร 
 เอ็ดวารด แอล กับแมน ( Edward L. Gubman, 1998; อางถึงใน สมชื่น นาคพลั้ง 2547, 
หนา 7) กลาวไววา ความผูกพันตอองคกร คือ การทุมเทพลังกาย พลังใจอยางเต็มท่ีใหกับงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ซ่ึงพลังกายและพลังใจ จะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เชน การทํางานสรางสรรคและ        
มีคุณคาเกินความคาดหมายของลูกคาและองคกร 
 ชารค และฟรีส ( Schalk & Freese, 1997; อางถึงใน อุษา เผื่อนดวง, 2551, หนา 9)      
ใหความหมายของความผูกพันตอองคกรวาเปนความเต็มใจของพนักงานท่ีจะทํางานใหกับองคกร    
โดยใหอยูในระดับมาตรฐานตามความสําคัญท่ีตกลงกันไวกับองคกร  
 เจนนิเฟอร  และการเร็ท ( Jennifer & Gareth, 1999; อางถึงใน ภาณุกร สุขเกษม, 2551, 
หนา 11) ไดใหความหมายของคําวาความผูกพันตอองคกรวาเปนรูปแบบของความรูสึกและความเชื่อ
ท้ังหมดท่ีสมาชิกมีตอองคกร ระดับความผูกพันสามารถมีตั้งแตระดับสูงสุดถึงต่ําสุด และสมาชิกของ
องคกรสามารถท่ีจะมีทัศนคติในหลายแงมุมเก่ียวกับองคกรของตนได 
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 อลิษา สุขปติ ( 2548, หนา 9) ใหความหมายของความผูกพันตอองคกรเปนความรูสึกของ
พนักงานท่ีมีตอองคการ โดยมีทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมตั้งใจท่ีจะทํางานเพ่ือใหองคกรประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีองคกรไดตั้งไวพนักงานจะทุมเทท่ีจะใชความคิดอยางสรางสรรค และใช
ความสามารถท่ีมีท้ังหมดเพราะคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญขององคกร  และตองการท่ีจะเปน
สมาชิกขององคกรตลอดไป 
 อุษณะ  อํานาจสกุลฤทธิ์ (2550, หนา 10) ไดใหความหมายความผูกพันตอองคกร 
ความรูสึกและลักษณะความสัมพันธของบุคคล  ซ่ึง แสดงออกถึงการกระทําตอองคการดวย                    
ความภาคภูมิใจวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกรนั้น โดยพิจารณาจากความเชื่อม่ันยอมรับเปาหมายและ
คุณคาขององคกร ความตั้งใจและพรอมท่ีจะใชความสามารถท่ีมีอยูทํางานเพ่ือองคกรและมี                  
ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกองคกรไว 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของครูท่ีมีพฤติกรรม   
การแสดงออกตอองคกรหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยู และมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกในองคกร 
โดยยอมรับนโยบายและเปาหมายขององคกร เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จขององคกร และ
พรอมท่ีจะอยูกับองคกรตอไป 
 2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 
 จากการศึกษา แนวคิดและ ทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร ไดมีผูเสนอแนวคิด และ
ทฤษฎีไวเปนจํานวนหลากหลาย ดังนี้ 
 อเลน และเมเยอร ( Allen & Meyer, 1990, pp. 1-18) กลาววา พนักงานท่ีมีความผูกพัน
ตอองคกรจะมีลักษณะเปนบุคคลท่ีอยูกับองคกรไมวาจะเปนอยางไร มาทํางานสมํ่าเสมอ ทุมเท         
ในการทํางาน ปกปองทรัพยสินของบริษัท และมีเปาหมายรวมกับองคการ 
 อเลน และเมเยอร มีแนวคิดท่ีวาความผูกพันตอองคกรประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 
   1) ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก ( affective commitment) นั้นหมายถึง  
ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกภายในสวนบุคคล เปนความรูสึกผูกพันและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับองคกร รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร เต็มใจท่ีจะทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร 
   2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง ( continuance commitment) 
หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากการคิดคํานวณของบุคคลท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการลงทุนท่ีบุคคล
ใหกับองคกร และผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับจากองคกร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเนื่อง
ในการทํางานวาจะทํางานอยูกับองคกรนั้นตอไปหรือจะโยกยายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน 
   3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม ( normative commitment) 
หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากคานิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึน             
เพ่ือตอบสนองแทนสิ่งท่ีบุคคลไดรับจากองคกร แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคล        
ตอองคกรความผูกพันดานนี้ คือ การแสดงออกถึงความคิดท่ีวาเขาควรจะอยูในองคการ การอยูใน
องคการเปนสิ่งท่ีควรกระทําเพ่ือความถูกตองเหมาะสมในสังคม 
 อเลน และเมเยอร  (Allen & Meyer, 1990, pp. 1-18) กลาววา ความผูกพันตอองคกร     
มีความสัมพันธกับแนวโนมในการลาออกและพฤติกรรมการลาออก โดยเฉพาะความผูกพัน            
ดานความรูสึกจะมีความสัมพันธมากท่ีสุด ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกมีความสัมพันธกับ      
ความตั้งใจขาดงานของพนักงาน แตไมพบความสัมพันธนี้กับความผูกพันตอองคกรดาน ความตอเนื่อง  
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แตจะพบความสัมพันธระหวางการขาดงานอยางจงใจกับปฏิกิริยาระหวางความผูกพันตอองคกร     
ดานความรูสึกกับความผูกพันตอองคกรดาน ความตอเนื่อง และพบวามีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรดานบรรทัดฐาน ทางสังคม เพียงเล็กนอยเทานั้น โดย  อเลน  และเมเยอร  มีแนวคิดท่ีวา 
พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกสูงจะทํางานหนักและมีผลการปฏิบัติงานดีกวา
พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกต่ํากวา และมีความสัมพันธในทางบวก                             
กับความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน ทางสังคม  แตไมพบวามีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรดานความตอเนื่อง พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกและความผูกพันตอองคกร       
ดานบรรทัดฐาน ทางสังคม สูง นั้น จะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยจะพบมาก             
ในความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก สวนความผูกพันตอองคกรดาน ความตอเนื่อง พบวา              
มีท้ังความสัมพันธเชิงลบและไมมีความสัมพันธ 
 มาวเดย พอรตเตอร และสเตียรส ( Mowday, Porter & Steers, 1982, p. 30) ไดแบง
ประเภทของความผูกพันตอองคกรเปน 2 ประเภท ซ่ึงนิยมนําไปใชอยางกวางขวาง ไดแก 
 แนวคิดท่ี 1  ประเภททัศนคติ ( attitudinal type) ซ่ึงถือวา  ความผูกพันตอองคกร                                     
เปนทัศนคติท่ีสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคการ เปนการแสดงตนเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และรูสึกเก่ียวพันกับองคการอยางแนบแนน เนื่องจากมีความเชื่อในเปาหมายและคานิยม
ขององคการมีความตั้งใจท่ีจะ ทุมเทความพยายามเพ่ือองคการ และมีความปรารถนาอยางแรงกลา    
ท่ีจะอยูกับองคการ นักทฤษฎีท่ีเชื่อตามแนวคิดนี้ ก็จะมองความผูกพันตอองคการวาเปนบางสิ่ง          
อยูในกลองดํา ซ่ึงถูกกําหนดจากท้ังองคการและตัวบุคคล เชน ลักษณะสวนบุคคล บทบาทท่ีเก่ียวของ 
ลักษณะโครงสรางองคการ ซ่ึงมีผลกระทบตอผลลัพธตางๆ เชนการลาออกจากงานการตรงตอเวลา 
ความพยายามในงาน และพฤติกรรมการใหความรวมมือเปนตน 
 แนวคิดท่ี 2 ประเภทพฤติกรรม ( behavioral type) ไดมองวา  ความผูกพันตอองคกร      
เปนกระบวนการท่ีบุคคลเขามาสูองคการ โดยสรางความผูกพันข้ึนมาเพ่ือผลประโยชนของตนเอง มิใช
เพ่ือองคการ มีสาระสําคัญวา การลงทุนเปนสาเหตุทําใหบุคคลเกิดความรูสึกผูกพัน โดยสิ่งท่ีลงทุนไป 
เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ ระยะเวลา เปนตน ทําใหเขาไดรับผลประโยชนตอบแทน           
จากองคการ เชน คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ การเลื่อนตําแหนง การลาออกจากงานจะทํา
ใหเขาสูญเสียประโยชนนั่นเอง 
 เนียร (Near, 1989, pp. 281-300) ไดกลาวไววา มีทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีอธิบายความผูกพันตอ
องคกรอยู 2 ทฤษฎี ไดแก 
   1) โมเดลจิตวิทยา  (the psychological model) ทฤษฎีนี้อธิบายความผูกพันตอ
องคกรวาเปนความสอดคลองหรือลงรอยกันระหวางคานิยมสวนบุคคลและคานิยมขององคการ 
พนักงานท่ีเชื่อเปาหมายขององคการจะรูสึกจงรักภักดีตองคการอยางมาก และตั้งใจท่ีจะอยูกับ
องคการ นําไปสูการทุมเทความพยายามในงานเพ่ือองคการ 
   2) โมเดลโครงสราง ( the structural model) ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดท่ีวาพนักงาน   
มีความผูกพันตองคการเนื่องจากการมีสวนรวมในองคการ และการตระหนักวาการเปนสมาชิกของ
องคการเปนสิ่งสมเหตุสมผล 
 สเตียรส (Steers, 1977, pp. 46-56; อางถึงใน ธนยุทธ บุตรขวัญ, 2554, หนา 13-15 )   
ซ่ึงไดศึกษาปจจัยเบื้องตนของความผูกพันตอองคกร โดยแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ  คือ 
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   1) ลักษณะสวนบุคคล ( personal characteristics) ไดแก อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร และระดับตําแหนง 
    (1)  อายุ เปนสิ่งท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความคิด 
มีความรอบคอบในการตัดสินใจมากกวาบุคคลท่ีมีอายุนอย บุคคลท่ีมีอายุมากทํางานอยูกับองคกร    
มาระยะหนึ่งแลวจะเกิดความคุนเคยกับสิ่งแวดลอมขององคกร การท่ีจะเปลี่ยนงานเขาก็ไมแนใจ      
วาตนเองจะมีความสามารถเหมาะสมกับงานใหม องคกรสวนใหญจึงมีความจํากัดในเรื่องอายุการรับ
บุคลากรใหมโดยเริ่มจากอายุนอยและจะไมรับผูท่ีมีอายุมาก ดังนั้น บุคคลท่ีมีอายุมากจึงเลือกท่ีจะอยู
กับองคกรเดิมตอไป 
    ( 2) ระดับการศึกษา บุคคลท่ีมีโอกาสศึกษาในระดับสูงมีประสบการณชีวิตจะมี
ขอมูลตางๆ ในการประกอบการตัดสินใจและมีวุฒิการศึกษาเปนขอตอรองมากกวา ดังนั้น ผูท่ีมี
การศึกษาสูงจึงมีโอกาสเลือกท่ีทํางานและมีโอกาสยายงานจากองคกรหนึ่งไปยังอีกองคกรหนึ่ง 
    ( 3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานของสมาชิก     
ในองคกรนั้นเปนระยะเวลาท่ีสมาชิกเสียสละกําลังกาย กําลังสติปญญา สะสมประสบการณ สะสม
ทักษะความชํานาญในงานตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น เม่ือสมาชิกในองคกรปฏิบัติงาน          
นานเทาใดก็จะมีความยึดม่ันผูกพันตอองคกรมากข้ึนเทานั้น 
    ( 4) ระดับตําแหนง เปนตัวแสดงสถานภาพทางสังคมประการหนึ่ง เพราะเม่ือ
บุคคลนั้นมีตําแหนงหนาท่ีสูงมากข้ึนเทาไร การไดรับการยกยอง ยอมรับ และสิทธิประโยชนตางๆ เชน 
อํานาจการตัดสินใจ ตลอดจนสิทธิการบังคับบัญชาก็จะมีมากข้ึนตามไปดวย 
   2) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ( working characteristics) ไดแก ความมีอิสระในงาน   
งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การมีสวนรวมในการบริหารงาน ความหลากหลายในงาน 
    ( 1) ความมีอิสระในงาน จะเห็นไดวากฎระเบียบภายในองคกรจะเปนตัวกําหนด
หนาท่ีของบุคคลในองคกร หากเขมงวดเกินไปก็จะทําใหเกิดผลเสียกับองคกร กลาวคือสํานัก
หอสมุดกลางจะเปนตัวบิดเบือนเปาหมายขององคกร เพราะจะกลายเปนวาพฤติกรรมท่ีดี คือ            
การยึดติดอยูกับกฎระเบียบเทานั้น โดยไมคํานึงถึงวัตถุประสงคขององคกรท่ีแทจริง นอกจากนี้         
ยังจะทําใหสมาชิกในองคกรขาดความผูกพันกับงาน เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงจะทําให
สมาชิกในองคกรรูสึกไมเปนอิสระในการทํางาน และจะไมเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งท่ีจะเปน
ประโยชนตอองคกร ทําใหเขาเบื่อหนายและไมรูสึกเก่ียวของหรือผูกพันตอองคกร 
    ( 2) งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การท่ีสมาชิกในองคกรมีโอกาสท่ีจะติดตอ
สัมพันธกับบุคคลอ่ืน การไดเขาสังคมทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอ่ืนกอใหเกิด
ความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เม่ือมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนก็จะกระตุนใหเกิด
ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร เปนเจาของและจะรูสึกผูกพันกับองคกร 
    ( 3) การมีสวนรวมในการบริหารงาน  เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธตอ         
ความผูกพันตอองคกร กลาวคือ การท่ีผูบริหาร ได เปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวม                  
ในการตัดสินใจ  ท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติ มีการกระจายการตัดสินใจใหแกผูปฏิบัติงาน แมจะ  
ไมใชอํานาจหนาท่ีมากเกินไป จะเปนปจจัยใหสมาชิกมีความผูกพันตอองคกรไดเปนอยางดี 
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    ( 4) ความหลากหลายของงาน จะมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคกรโดย
สมาชิกในองคกรท่ีมีความรูสึกวาเขาไดรับผิดชอบและตองเอาชนะปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในงานมาก
เทาใดก็จะยิ่งทําใหเขามีความรูสึกผูกพันตอองคกรมากข้ึนเทานั้น 
   3) ประสบการณในการปฏิบัติงาน ( working experience) หมายถึง ความรูสึกของ
ผูปฏิบัติงานแตละคนวามีความรับรูตอการทํางานในองคกรท่ีผานมาอยางไร โดยกําหนดไว  4 ลักษณะ 
คือความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ความนาเชื่อถือและพ่ึงพาไดขององคกรทัศนคติของ       
เพ่ือนรวมงานตอองคกร และความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคกร 
    ( 1) ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร กลาวคือเม่ือพนักงานเขาไป
ปฏิบัติงานในองคกรก็ตองการเปนสวนหนึ่งขององคกร ถาผูบริหารใหความสําคัญแกบุคลากร           
โดยการใหเกียรติ ใหความวางใจ  ใหบุคลากร มีสวนรวมในการบริหาร มอบหมายอํานาจหนาท่ี           
ใหตรงกับความสามารถ บุคลากรจะรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคกรเขาจะเกิดความจงรักภักดี 
และคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกรทําใหเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร ความนาเชื่อถือและ
พ่ึงพาไดขององคกร เปนสิ่งท่ีทําใหสมาชิกในองคกรมีความม่ันใจวาจะปฏิบัติงานไดอยางมีเสถียรภาพ 
เม่ือเขารูสึกวาองคกรเปนท่ีพ่ึงพาของเขาไดก็จะรูสึกผูกพันตอองคกรมากข้ึน ถาองคกรไมสามารถ  
สรางความรูสึกม่ันคงในการทํางานก็จะเปนสาเหตุทําใหเขาไมอยากทํางานซ่ึงอาจจะลาออก และ
โอนยายไปจากองคกรเดิมสํานักหอสมุดกลาง 
    ( 2) ทัศนคติตอเพ่ือนรวมงาน ความเก่ียวพันทาง ดานสังคมกับเพ่ือนรวมงาน เชน  
การมีโอกาสเขาสังคม พบปะพูดคุยกับเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังผูบังคับบัญชาจะเปนปจจัยกําหนด
ความรูสึกผูกพันตอองคกร ซ่ึงความไววางใจระหวางบุคคลมีความสําคัญตอโครงสรางของระบบสังคม
และทัศนคติ พฤติกรรมของผูรวมอยูในสังคม และการท่ีบุคคลมองเห็นวาสภาพแวดลอมทางสังคม              
ในองคกรมีลักษณะของความรวมมือเปนมิตรจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกผูกพันตอองคกร         
และมีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
    ( 3) ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคกร ผลตอบแทนหรือรางวัล    
ท่ีไดรับจากการทํางานเปนสิ่งจูงใจทําใหสมาชิกมีพลังในการทํางาน เม่ือสมาชิกลงทุนกับองคการแลว
เขาก็คาดหวังจะไดรับผลตอบแทนอยางเพียงพอและยุติธรรม เชน คาตอบแทน ระบบการพิจารณา
ความดีความชอบ เม่ือองคการตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกได จะทําใหเกิดความรูสึกผูกพัน      
ตอองคกร 
 แนวคิดดานวัฒนธรรมองคกร ของ ฮอฟสเตด (Hofstede, 1997, pp. 23-26; อางถึงใน   
ธนยุทธ บุตรขวัญ, 2554, หนา 15 ) ซ่ึงแตละลักษณะไดกําหนดปจจัยบงชี้ไวอยางละเอียดและ
ครอบคลุมลักษณะตางๆ ภายในองคกรอยางท่ัวถึงดังจะเห็นไดจากลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจ 
(power distance) แสดงถึงลักษณะการทํางาน  การมีสวนรวม ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังความแตกตางของผลตอบแทนและสิทธิพิเศษตางๆ ระหวางบุคคล         
ท่ีมีอํานาจแตกตางกัน ลักษณะความเปนปจเจกนิยม  (individualism) และกลุมนิยม ( collectivism) 
แสดงถึงพฤติกรรมในการทํางาน ของบุคคล  เชน การทํางานเดี่ยว  การทํางานเปนทีม บรรยากาศ      
ในการทํางานและการใชชีวิต ลักษณะความเปนเพศชาย  (masculinity) และเพศหญิง ( ferminity) 
แสดงถึงบทบาทและคานิยมในการทํางานของแตละองคการ ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน 
(uncertainly avoidance) แสดงถึงลักษณะการทํางาน กฎระเบียบ  กฎเกณฑตางๆ และบรรยากาศ             
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ในการทํางาน และลักษณะการมุงเนนระยะยาว ( long-term orientation) แสดงถึงนโยบายและ
แนวทางในการทํางาน 
 รังสรรค ประเสริฐศรี ( 2544, หนา 90-91) ไดกลาวถึง ทฤษฎีลําดับข้ัน ตามความตองการ
ของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs theory) เปนทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความตองการ     
ข้ันพ้ืนฐานของมนุษยซ่ึงกําหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อมาสโลว (Abraham Maslow) เปนทฤษฎีการจูงใจ
ท่ีมีการกลาวขวัญกันอยางแพรหลาย มาสโลวมองวาความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับข้ัน
จากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด เม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว  มนุษยก็จะ 
มีความตองการอ่ืนในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป เรียกลําดับความตองการนี้วา Hierarchy of needs                            
ซ่ึงประกอบดวยลําดับความตองการของมนุษยจากระดับต่ําไประดับสูง 5 ระดับ ดังนี้ 
   1) ความตองการทางรางกาย ( physiological needs) คือ เปนความตองการ ใน   
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร อากาศ น้ํา และท่ีอยูอาศัย เปนตน 
   2) ความตองการความปลอดภัยและความม่ันคง ( safety needs) คือ ความตองการ
ความปลอดภัย  เปนความตองการลําดับท่ีสองของ มาสโลว (Maslow) จะถูกกระตุนภายหลังจาก      
ท่ีความตองการทางรางกายถูกตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัยจะหมายถึงความตองการ
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยปราศจากอันตรายทางรางกายและจิตใจ 
   3) ความตองการทางสังคม ( social needs) คือ ความตองการระดับสามท่ีระบุโดย 
มาสโลว (Maslow) ความตองการทางสังคมจะหมายถึงความตองการท่ีจะเก่ียวพันการมีเพ่ือนและ  
การถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืน เพ่ือการตอบสนองความตองการทางสังคม 
   4) ความตองการการยกยองหรือความภาคภูมิใจในตนเอง ( esteem needs) คือ 
ความตองการระดับท่ีสี่ความตองการเหลานี้หมายถึง ความตองการของบุคคลท่ีจะสรางการเคารพ
ตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน ความตองการชื่อเสียงและการยกยองจากบุคคลอ่ืนจะเปน         
ความตองการประเภทนี้ 
   5) ความตองการความสําเร็จในชีวิต (self-actualization needs) คือ ความตองการ
ระดับสูงสุด บุคคลมักจะตองการโอกาสท่ีจะคิดสรางสรรคภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการ  
ความเปนอิสระและความรับผิดชอบ ซ่ึงความตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการท่ีจะ
บรรลุความสมหวังของตนเองดวยการใชความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอยางเต็มท่ีบุคคล            
ท่ีถูกจูงใจดวยความตองการความสมหวังของชีวิต  จะแสวงหางานท่ีทาทายค วามสามารถของพวกเขา 
การเปดโอกาสใหพวกเขาใชความคิดสรางสรรคหรือการคิดคนสิ่งใหม 
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5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต   

  
    

(self-actualization needs)   

  
   

4. ความตองการการยกยอง (ความภาคภูมิใจในตนเอง)   

  
   

(esteem needs)   

  
  

3. ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม)    

  
  

(affiliation or acceptance needs)   

  
 

2. ความตองการความปลอดภัยและความม่ันคง   

  
 

(Security of safety needs   

  1. ความตองการทางรางกาย   

  (physiological needs)   
              

ภาพ 2  ลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs theory) 

ท่ีมา: (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544, หนา 89) 
 
 การศึกษาทฤษฎีลําดับข้ัน ตาม ความตองการของมนุษยของมาสโลว ( Maslow)              
เปนการศึกษาเพ่ือท่ีจะทําใหทราบถึงความตองการของมนุษยนั้นมีลําดับข้ันตอนท่ีแนนอนจากข้ันต่ํา
ไปข้ันสูง  ซ่ึงความปรารถนาข้ันสูงสุดของมนุษยทุกคน คือ  ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จ      

ในชีวิตตามท่ีตนเองมุงหวัง แตการท่ีมนุษยจะเกิดความตองการในแตระดับไดนั้น จําเปนอยางยิ่ง       
ท่ีมนุษยทุกคนจะตองไดรับการตอบสนองความตองการในระดับท่ีต่ํากวาเสียกอนเพ่ือท่ีจะทําใหเกิด
ความตองการในระดับตอไป  ซ่ึงถาบุคลากรท่ีไดรับการตอบสนองตามความตองการแลวก็จะเกิด             
ความพึงพอใจ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน รวมถึงสามารถทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 สเตียรส และพอรตเตอร ( Strees & Porter, 1983, p. 444; อางถึงใน ธนยุทธ บุตรขวัญ, 
2554, หนา 18 ) ไดสรุปความผูกพันตอองคกรดวยทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ( theory of exchange)   
วาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันในองคการ คือ  ธรรมชาติของมนุษยประกอบดวย ความตองการ 
ความปรารถนา ทักษะความรู มีความคาดหวังท่ีจะทํางาน หากองคการสามารถตอบสนอง                 
ความตองการของบุคคลได บุคคลนั้นก็จะสามารถทํางานเพ่ือองคการอยางเต็มท่ี และบุคคลก็จะเกิด

ความผูกพันตอองคกร ซ่ึงในเรื่องของการศึกษา ความผูกพันตอองคกรนั้นจะมีนักวิชาการหลายทาน
พยายามศึกษาถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันของบุคลากรในองคกร แตก็ยังมิได       
มีการสรุปท่ีชัดเจนวาปจจัยใดบางท่ีมีผลตอระดับ ความผูกพันของบุคลากรในองคกร ดังนั้น           
ความผูกพันตอองคกรจึงเปนเรื่องท่ีนาศึกษาเปนอยางยิ่งเพราะการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ          
ความผูกพันของบุคลากรในองคการเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายและประสบ

ความสําเร็จในการบริหารงานในองคกร 
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 เบคเคอร และคารเบอร ( Becker & Carper, 1956, pp. 341-348; อางถึงใน ธนยุทธ   

บุตรขวัญ, 2554, หนา 19 ) ไดคิดทฤษฏีท่ีพัฒนามาจากกรอบการศึกษาของแนวคิดเชิง exchange 
หรือท่ีเรียกวา reward-cost notation ซ่ึงสาระสําคัญท่ีเสนอไวคือ แนวคิดท่ีอธิบายถึงเหตุผลท่ีบุคคล
เกิดความผูกพันตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนเพราะวาบุคคลนั้นไดสรางการลงทุน ( side-bet) ตอสิ่งนั้นๆ ไว 
เพราะฉะนั้นถาเขาไมมีความผูกพันตอสิ่งนั้นตอไปก็จะทําใหเขาสูญเสียมากกวาการผูกพันไว จึงเปนสิ่ง
ท่ีตองทําโดยไมมีทางเลือก ระดับความสําคัญของการลงทุนในบางประการจะผันแปรตามมิติ

ระยะเวลา กลาวคือคุณภาพของสิ่งท่ีลงทุนไป จะมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนตามระยะเวลาท่ีบุคคลไดเสีย        
ไปในเรื่องนั้นๆ เชน ตัวแปรอายุการทํางานในองคกรบุคคลท่ีทํางานใหกับองคกรนานเทาใดก็จะทําให
เกิดการสะสมทรัพยากรท่ีจะไดรับจากระบบการจางงานขององคกรมาข้ึนในรูปของเงินเดือน 
สวัสดิการ และอํานาจหนาท่ีหรือสิ่งท่ีไดอุทิศในรูปของกําลังกายกําลังใจ ดังนั้นบุคคลท่ีทํางานอยูกับ
องคกรนานยอมตัดสินใจลาออกจากองคกรไดยากลําบากกวาคนท่ีทํางานกับองคกรมาไมนานเพราะ

เขาจะพิจารณาวาหากลาออกจากองคกร ก็เทากับวาการลงทุนของเขาท่ีไดสะสมไวยอมสูญเสียไปดวย
ซ่ึงอาจจะไมคุมคากับผลประโยชนท่ีจะไดรับจากองคกรใหม 
 จากแนวคิดและทฤษฎีความผูกพันตอองคกรตามท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดของ  
อเลน  และเมเยอร มีความเหมาะสม ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย      
3 ดาน คือ 

   1) ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก (affective commitment)  
   2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง ( continuance commitment)  
   3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม ( normative commitment)                     
ดังมีรายละเอียดแตละดานตอไปนี้ 
   1) ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก (affective commitment)  

    อเลน และเมเยอร ( Allen & Meyer, 1990, pp. 1-18) ไดกลาวถึง ความผูกพัน
ตอองคกรดานความรูสึก ( affective commitment) นั้น หมายถึง ความผูกพันท่ี ไดเกิดข้ึนจาก          
ความรูสึกภายในสวนบุคคล เปนความรูสึกผูกพันและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร และรูสึกวา
ตนเปนสวนหนึ่งขององคกร เต็มใจท่ีจะทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร 
    สเปกเตอร ( Spector, 2000, p. 217) ไดใหแนวคิดความผูกพันตอองคกร          

ดานความผูกพันทางอารมณ ( affective commitment) ไววา เปนเปาหมายของปจเจกบุคคล และ
เปาหมายขององคกรสอดคลองกัน หมายถึง ความแรงกลาของความปรารถนาของบุคคลท่ีจะทํางาน
อยางตอเนื่องสําหรับองคกร เพราะวาเขาเห็นดวยหรือตองการจะทําเชนนั้น เปนการผูกมัด           
ทางอารมณในการเปนสวนหนึ่งและเก่ียวของกับองคกร  
    กรีนเบิรก และบารอน (Greenberg & Baron, 2000, pp. 104-105) ไดนําเอา

ทฤษฎีของ  อเลน และเมเยอร ( Allen & Meyer) มาบอกในแงมุมท่ีแตกตาง กันออกไป  คือ               
ความผูกพันทางอารมณและความรูสึก นั่นคือ บุคคลปรารถนาท่ีจะทํางานอยูในองคการเพราะวาพวก
เขาเห็นดวยกับเปาหมาย คานิยม และจุดยืนขององคการ แตหากวาวันใดวันหนึ่งท่ีเกิด                  
การเปลี่ยนแปลงข้ึนในองคกร พนักงานอาจสงสัยในคานิยมสวนตัวของตนเองตอองคกรท่ีเขาตอง
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ทํางานตอไป และหากการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจริงๆ เขาอาจมีคําถามเกิดข้ึนวาทําไมเขาถึงยังคงอยู

ตอไป และหากเขาไมเชื่อม่ันในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนแลว เขาก็อาจจะลาออกไปได 
    เออรวิ่ง โคลแมน และคูเปอร (Irving, Coleman & Cooper, 1997, p. 445)  
ไดกลาววา  ความผูกพันดานอารมณความรูสึก  (affective commitment) เปนประสบการณจาก          
การทํางานท่ีบุคคลไดรับในระยะเวลาท่ีทํางานลักษณะขององคการเชนการกระจายอํานาจ             
การตัดสินใจและลักษณะนิสัยของตัวบุคคลเองเชนการเชื่อในอํานาจการควบคุม  (locus of control) 

เปนตน 
    จากแนวคิดท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงนํามาสรุปเปนแนวคิดท่ีใชในการศึกษา คือ    
ความผูกพันท่ีเกิดจากความรูสึกและอารมณ  (affective commitment) หมายถึง  ความผูกพัน        
ท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกภายในของบุคคลตอองคกรหรือหนวยงาน ซ่ึงปรารถนาท่ีจะทํางานกับองคกร 
ตั้งใจและอุทิศตนทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร เนื่องจากเห็นพองกับเปาหมายและคานิยม

ขององคกร 
   2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง (continuance commitment)  
    อเลน และเมเยอร ( Allen & Meyer, 1990, pp. 1-18) ไดกลาวถึง ความผูกพัน
ตอองคกรดานความตอเนื่อง ( continuance commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดข้ึน              
จากการคิดคํานวณของบุคคลท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการลงทุนท่ีบุคคลใหกับองคกร และผลตอบแทน       

ท่ีบุคคลไดรับจากองคกร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเนื่องในการทํางานวาจะทํางาน          
อยูกับองคกรนั้นตอไปหรือจะโยกยายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน 
    สเปกเตอร ( Spector, 2000, p. 217) ไดใหแนวคิดความผูกพันตอองคกร           
ดานความตอเนื่อง (continuance commitment) ไววา การท่ีบุคคลมีแนวโนมท่ีจะทํางานในองคกร
อยางตอเนื่อง เพราะเขาพิจารณาถึงตนทุนท่ีไดลงทุนไปขณะท่ีเปนสมาชิกองคกร และจะตองสูญเสีย

ถาจากองคกรไป  
    ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2551 , หนา  105-107) กลาววา  ความผูกพันกับองคกร 
(organization commitment) หมายถึง ทัศนคติท่ีสะทอนความ คิดท่ีเก่ียวของ กันระหวางบุคคล       
กับองค กร ซ่ึงเขายินดีท่ีจะมีสวนรวมเปนสมาชิกและไมเต็มใจท่ีจะจากองคกรไป โดยนักวิชาการ        
ไดอธิบายความผูกพันระหวางบุคคลและองคกรจาก 2 มุมมอง  คือ (1) ความผูกพันดานความตอเนื่อง 

(continuance commitment) หรือท่ีเรียกวา side-bets orientation พนักงานมีแนวโนมจะอ ยู         
กับองค กร เนื่องจากเขาไมสามารถจะออกไปไดตัวอยางเชน เขาอาจจะสูญเสียเวลาแรงพยายาม 
ประโยชนท่ีจะไดรับถาเขาออกจากองคกรไป  (2) ความสอดคลองของเปาหมายระหวางบุคคล และ
องคกร (Individual-organization goal congruence orientation) หรือท่ีเรียกวา มโนทัศนท่ีบุคคล
พรอมท่ีจะยอมรบั ( affective commitment) และปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของตนและองคการ 

ซ่ึงมีความสอดคลองกันโดยบุคคลจะยังคงปฏิบัติงานรวมกับองค กรเนื่องจากปจจัยสํา คัญ 3 ประการ
ไดแก มีความเชื่อในเปาหมายและคานิยมขององคกรมีความพรอมท่ีจะทุมเททํางานในนามขององค กร 
และความตั้งใจจะคงความเปนสมาชิกขององคการ 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

25 
 

    กรีนเบิรก และบารอน (Greenberg & Baron, 2000, pp. 104-105) ไดนําเอา

ทฤษฎีของ  อเลน และเมเยอร ( Allen & Meyer) มาบอกในแงมุมท่ีแตกตางออกไป ความผูกพัน          
ดานความตอเนื่อง คือ บุคคลปรารถนาจะทํางานตอไปในองคการเนื่องมาจากบุคคลมีความเชื่อ       
วาจะตองสูญเสียอยางมากหากตองออกไป และผูท่ีทํางานอยูในองคการเปนเวลานานก็เพราะเขา
เขาใจดีถึงการสูญเสียในสิ่งท่ีเขาไดลงทุนตอองคการมาในระยะเวลานาน เชน ไดวางแผนหลังเกษียณ
ไวแลว ไดมีเพ่ือนสนิทแลว และเขาก็มีความผูกพันท่ีจะอยูตอไปเพราะเขาไมเต็มใจท่ีจะเสี่ยง            

กับการสูญเสียสิ่งเหลานี้ 
    เออรวิ่ง โคลแมน และคูเปอร (Irving, Coleman & Cooper, 1997, p. 445)  
ไดกลาวถึง ความผูกพันดานความตอเนื่อง  (continuance commitment) ไววา เปนการพิจารณา        
ถึงผลท่ีจะไดรับหากออกจากองคการไปและพิจารณาจากการท่ีบุคคลไดทําการลงทุนตอองคการ
พรอมๆ กับการรับรูวาตนเองขาดทางเลือกและโอกาสในการจางงานจากท่ีอ่ืน 

    ดาริกา กูลแกว (2541, หนา 9) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรไววา 
หมายถึง รูสึกของบุคคลท่ีมีตอองคการอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ ดวยความปรารถนา  
จะเปนสมาชิกขององคการเพ่ือชวยใหองคการบรรลุเปาหมายซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ              
3 ประการ คือ 
    ( 1) ความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคการ 

    ( 2) ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคกร 
    ( 3) ความปรารถนาอยาแรงกลาท่ีจะดํารงความเปนสมาชิกขององคการ 
    จากแนวคิดท่ีกลาวมา  ผูวิจัยจึงนํามาสรุปเปนแนวคิดท่ีใชในการศึกษา คือ          
ความผูกพัน ตอองคกรดาน ความตอเนื่อง  (continuance commitment) หมายถึงการท่ีบุคคล
ตองการอยูทํางาน กับองคกร หรือหนวยงานเปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนาน เพราะมีความเชื่อวา         

หากลาออกจะทําใหสูญเสียผลตอบแทนท่ีควรจะไดรับจากการลงทุนกับองคกร ท้ังเวลา แรงกาย และ
แรงใจในชวงเวลาท่ีผานมา เชน สวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนตน 
   3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม (normative commitment)    
    อเลน และเมเยอร ( Allen & Meyer, 1990, pp. 1-18) นั้นมีแนวคิดท่ีวา         
ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม ( normative commitment) หมายถึง ความรูสึก    

ท่ีเกิดข้ึนจากคานิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองแทนสิ่งท่ีบุคคล
ไดรับจากองคกร แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลตอองคกรความผูกพันดานนี้  คือ        
การแสดงออกถึงความคิดท่ีวาเขาควรจะอยูในองคการ การอยูในองคการเปนสิ่งท่ีควรกระทําเพ่ือ  
ความถูกตองเหมาะสมในสังคม 
    สเปกเตอร ( Spector, 2000, p. 217) ไดใหแนวคิดความผูกพันตอองคกร        

ดานบรรทัดฐานของสังคม ( normative commitment) โดยแนวคิดนี้มองความผูกพันตอองคกร      
วาเปนความจงรักภักดี และตั้งใจอุทิศตนใหองคกร ซ่ึงเปนผลมาจากบรรทัดฐานขององคการ         
และสังคม คือ บุคคลรูสึกวาเม่ือเขาเปนสมาชิกในองคกร ก็ตองมีความยึดม่ันผูกพันตอองคกร  
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    บุชนัน  (Buchanan, 1974, p. 533) ใหความหมายวา เปนความรูสึกของ           

ความเปนพวกเดียวกัน มีความรูสึกท่ียึดม่ันตอเปาหมายและคานิยมของ ความผูกพันตอ องคกร          
ซ่ึงทําใหผูท่ีมีความผูกพันปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายและคานิยมของ
องคกร  
    สเตียรส และพอรตเตอร  (Steers & Porter, 1983, pp. 442-443) ไดกลาวถึง
ความผูกพันตอองคกรเอาไววา เปนทัศนคติและความรูสึกท่ีบุคคลมีตอองคกร โดยแสดงออก         

เปนพฤติกรรมใน 3 ลักษณะ คือ  ความเชื่ออยางแรงกลา การยอมรับในเปาหมาย และคานิยมของ
องคกรความเต็มใจท่ี จะใชความมานะพยายามเพ่ือความสําเร็จขององคกร  และความปรารถนา             
อยางแรงกลาท่ีจะดํารงรักษาความเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป 
    กรีนเบิรก และบารอน (Greenberg & Baron, 2000, pp. 104-105) ไดนําเอา
ทฤษฎีของ อเลน และเมเยอร ( Allen & Meyer) มาบอกในแงมุมท่ีแตกตางออกไป คือ ความผูกพัน

ดานบรรทัดฐาน ทางสังคม เปนความรูสึกของพนักงานท่ีเห็นวาเปนสิ่งท่ีตองทําในการท่ีจะคงอยู        
กับองคการตอไปเพราะแรงกดดันจากคนรอบขาง บุคคลท่ีมีความผูกพันดานนี้สูงมักจะตระหนักถึง
ความคิดของคนอ่ืนๆ ตอการลาออกไปของเขา และเขาก็จะไมเต็มใจท่ีจะทําใหผูรวมงานคนอ่ืนผิดหวัง 
หรือรูสึกสงสารเขาเก่ียวกับการท่ีเขาจะลาออกไป 
    เออรวิ่ง โคลแมน และคูเปอร (Irving, Coleman & Cooper, 1997, p. 445)  

ไดกลาวถึง ความผูกพันทางหลักเกณฑหรือบรรทัดฐานทางสังคม  (normative commitment) ไววา 
เปนผลมาจากการลงทุนขององคการตอบุคคลเชนในดานการฝกอบรมการใหเงินชวยเหลือหรือ
ประสบการณจากการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องคานิยมและความซ่ือสัตย 
    เจริญ วองประชานุกูล (2548, หนา 36 ; อางถึงใน ชาญวุฒิ บุญชม, 2553, หนา 
24) กลาววา ความผูกพันตอองคกรเปนความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง และเก่ียวของกับองคกร          

อยางแนบแนน จะแสดงออกโดยยอมรับเปาหมาย คานิยมรวม หรือวัฒนธรรมองคกร มาเปนคานิยม
ของตนเอง และทุมเทกําลังกาย กําลังใจเพ่ือใหองคกรบรรลุถึงเปาหมาย 
    จากแนวคิดท่ีกลาวมา  ผูวิจัยจึง ไดนํามาสรุปเปนแนวคิดท่ีใชในการศึกษา คือ    
ความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม (normative commitment) หมายถึงความรูสึกของบุคคล   
ท่ีเห็นวาเขาควรจะทํางานอยูในองคกรหรือหนวยงานตอไป เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอองคกร 

เพราะเปนสิ่งท่ีถูกตองและเหมาะสมในสังคม หรืออาจเปนเพราะแรงกดดันจากคนรอบขาง และเพ่ือน
รวมงานอาจรูสึกไมดีหากเขาจะออกจากองคกรไป 
 จากแนวความคิดท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนสรุปไดวา  ความผูกพันตอองคกรเปนการคงอยู
ของบุคคลในองคกรหรือหนวยงาน ดวยเหตุผลท่ีแตกตางกันอันเนื่องมาจากรูปแบบของความผูกพัน   
ท่ีบุคคลมีตอองคกรหรือหนวยงาน ความผูกพันในแตละรูปแบบจะสงผลใหบุคคลแสดงออกแตกตาง

กันไป และการท่ีแตละบุคคลมีระดับความผูกพันตอองคกรแตละดานมากนอยเพียงใด  เปนผลมาจาก
ประสบการณในการใชเวลาของบุคคลตอการอาศัยอยูในองคกร หรือหนวยงาน นั้นๆ  รวมไปถึง         
ภาวะจิตใจของบุคคลท่ีแตกตางกัน จึงทําใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมความคิดท่ีไมเหมือนกันแมจะ ทํางาน          
อยูในองคกรเดียวกันก็ตาม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

27 
 

 2.2.3 ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร  

 ความผูกพันตอองคกร  นับเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนอยางหนึ่งของสมาชิกองคการ  เนื่องจาก   
เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยนําพาใหองคการมีประสิทธิผลและอยูรอดตอไป  นอกจากองคการตองสามารถ
สรรหาบุคคลท่ีมีคุณภาพเขามาเปนสมาชิกองคการแลว  การรักษาใหบุคลากรเหลานั้นคงอยูกับ
องคการอยางมีคุณคาดวยการพยายามสรางทัศนคติความผูกพันท่ีดีกับองคการใหเกิดข้ึนกับสมาชิก  
แตละคนในองคการ  สําหรับความสําคัญของความผูกพันตอองคกรมีนักการศึกษาไดศึกษาไวหลาย

ประการดังนี้ 
 วัทนี ลาภะสิทธินุกูล (2548, หนา 6) กลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคกร  วาจะ
มีผลทําใหบุคลากรในองคกรมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความพึงพอใจ               
ในการทํางาน ตองการคงความเปนสมาชิกในองคกรตอไป 
 สุขใจญา เกศศิริตระกูล (2550, หนา 12) กลาววา ความผูกพันตอองคกรเปนสิ่งท่ี

เสริมสรางความจงรักภักดีใหกับสมาชิกองคกร ชวยลดอัตราการลาออก และยังมีสวนชวยใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารองคกรได 
 สมิธ และคณะ (Smith & Others, 1983, pp. 653-663; อางถึงใน นงเยาว แกวมรกต , 
2542, หนา 20) ไดกลาววา  ความผูกพันตอองคกรสามารถสงผลท่ีตามมาในแงท่ีเปนประโยชนกับ
องคการคือสมาชิกจะทุมเททํางานเพ่ือองคการยิ่งข้ึน  ท้ังนี้อาจเปนพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรง (extrarole behavior) ซ่ึงเขายินดีกระทําเพ่ือองคการโดยมิหวังสิ่งตอบแทนใดๆ 
 วิธนี และคูเปอร (Whitey & Cooper, 1989, pp. 521-539; อางถึงใน นงเยาว แกวมรกต, 
2542, หนา 20) พบวา สมาชิกท่ีขาดความผูกพันตอองคกรจะสงผลในแงลบตอองคการโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง จะกอใหเกิดการละเลย และเพิกเฉย (neglect) ตอการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือองคการ  ตลอดจน       
การลาออกจากองคการไปในท่ีสุด 

 แองเกิล และเพอรี่  (Angel & Perry, 1981, pp. 1-14) ไดกลาวไววา หากสมาชิก             
ในองคการไมมีความผูกพันตอองคกรแลวจะกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีเปนปญหา ดังนี้ 
   1) ปญหาการลาออกจากงาน 
   2) ปญหาการขาดงาน 
   3) ปญหาการมาทํางานสาย 

 สเตียรส (Steers, 1977, pp. 46-56) กลาววา ความผูกพันภายในองคกรสามารถใชทํานาย
อัตราการเขา-ออกจากงานของสมาชิกในองคกรไดดี กลาวคือความผูกพันตอองคกรเปนแนวคิด         
ซ่ึงมีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจในงาน สามารถสะทอนถึงผลโดยท่ัวไปท่ีบุคคล
สนองตอบ ตอองคกรโดยสวนรวม ในขณะท่ีความพึงพอใจในงานสะทอนถึงการตอบสนองของบุคคล  
ตองานหรือแงใดแงหนึ่งของงานนั้น ความผูกพันตอองคกรคอนขางจะมีเสถียรภาพมากกวา           

ความพึงพอใจ ถึง แมวา จะมีการพัฒนาไปอยางชา  แตก็อยูอยางม่ันคง และเปนตัวชี้ท่ีดีถึง
ประสิทธิภาพขององคกร 
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 บุชนัน (Buchanan, 1974, p. 533) กลาววา  ความผูกพันเปนทัศนคติท่ีสําคัญยิ่งสําหรับ

องคกรไมวาจะเปนองคกรแบบใด เพราะความผูกพันเปนตัวเชื่อมระหวางจินตนาการของมนุษย      
กับจุดหมายขององคกร ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกเปนเจาขององคกร และเปนผูมีสวนเสรมิสราง
สุขภาพและความเปนอยูท่ีดีขององคกร รวมท้ังชวยลดการควบคุมจากภายนอกอีกดวย ดังนั้น        
โดยสรุปแลวความผูกพันตอองคกรเปนเง่ือนไขลวงหนาสําหรับองคกรทางสังคมท่ีประสบความสําเร็จ
บุชนันเห็นวาความผูกพันตอองคกรมีความสําคัญ ดังนี้ 

   1) ความผูกพันตอองคกรสามารถทํานายอัตราการเขา -ออกจากงานของสมาชิก
องคการไดดีกวาตัวแปรความพึงพอใจในงาน  เนื่องจากความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติของสมาชิก  
ในองคการโดยสวนรวมขณะท่ีความพึงพอใจในงานสะทอนถึงทัศนคติของบุคคลตองานหรือเฉพาะ    
แงใดแงหนึ่งของงานท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีของผูปฏิบัติงานเทานั้น  และความผูกพันตอองคกรคอนขาง    
มีความม่ันคงมากกวาความพึงพอใจในงาน  แมวาเหตุการณประจําวันในสถานท่ีทํางานอาจจะมี

ผลกระทบตอความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงาน แตเหตุการณนั้นอาจไมกระทบตอความผูกพันของ
บุคคลท่ีมีตอองคการโดยรวมก็ได  จึงอาจกลาวไดวา  ความพึงพอใจในงานมีเสถียรภาพนอยกวา      
ความผูกพันตอองคกร 
   2) ความผูกพันตอองคกรเปนแรงผลักดันใหผูปฏิบัติงานในองคการมีการปฏิบัติงาน
ไดดียิ่งข้ึนเนื่องจากเกิดความรูสึกวามีสวนรวมเปนเจาขององคการนั้นเอง 

   3) ความผูกพันตอองคกรเปนตัวเชื่อมประสานระหวางความตองการของบุคคลให
สอดคลองกับเปาหมายขององคการซ่ึงบุคคลท่ีมีความรูสึกผูกพันดังกลาว  มักมีความผูกพันอยางมาก  
ตองานเพราะเห็นวางานคือหนทางท่ีตนสามารถทําประโยชนใหแกองคการและบรรลุถึงเปาหมายได
สําเร็จ 
   4) บุคคลท่ีมีความผูกพันกับองคการสูงจะเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางมาก     

ในการทํางานใหกับองคการ  ซ่ึงในหลายกรณีความพยายามดังกลาวจะมีผลทําใหการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับดีเหนือคนอ่ืน 
   5) ความผูกพันตอองคกรชวยขจัดการควบคุมจากภายนอกซ่ึงเปนผลมาจากการ     
ท่ีสมาชิกในองคการมีความรักและความผูกพันตอองคกรของตนมากนั่นเอง 
   6) ความผูกพันตอองคกรเปนตัวบงชี้ท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องคการ 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวา ความผูกพันตอองคกร มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร  
อยางมาก โดยความผูกพันตอองคกรจะเปนสิ่งท่ีจะกระตุนใหสมาชิกในองคกรปฏิบัติงานอย  างเต็ม
กําลังความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ สุดทายองคกรก็จะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถแขงขันและบริการแกลูกคาไดอยางเต็มท่ี  ความผูกพันเปนคุณสมบัติท่ีจําเปน   

อยางหนึ่งของสมาชิกองคการ  ความผูกพันตอองคกรเปนตัวบงชี้ท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคการ 
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 2.2.4 แนวทางในการสรางความผูกพันตอองคกร 

 จากท่ีไดศึกษา  ในเรื่องการรบัรูบรรยากาศองคกรในทางบวก  วามีความสัมพันธกับ        
ความผูกพันตอองคกรแสดงวา  หากบรรยากาศองคการยิ่งอํานวยตอการทํางานมากข้ึนเทาใด  ก็จะ
สงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรมากข้ึนเทานั้น  

ลัดดา สัจพันโรจน (2545, หนา 135-138; อางถึงใน สกุลรัตน ไพบูลย, 2554, หนา 29)  
ไดใหขอเสนอแนะจากงานวิจัยเรื่องบรรยากาศองคการและความผูกพันตอองคกรในทรรศนะของ

พนักงานบริษัท  ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด คอนสตรัคชั่น  จํากัด (มหาชน) อันเปนประโยชนตอ        
การบริหารงานขององคการและการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ ดังนี้ 
   1) หากพนักงานมีปญหาและเกิดอุปสรรคข้ึนในการทํางานแลว  ผูบังคับบัญชาควร
เขามาชวยตัดสินใจ  แสดงความรูสึกวามีความหวงใย  พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือและเปนท่ีปรึกษา  
ในการสรางสัมพันธภาพโดยรวมใหดีดวย 

   2) ผูบริหารควรกระจายอํานาจการบริหารใหกวางข้ึน  ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสให
พนักงานไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี  ทํา ให เกิดความเขาใจในบทบาทและหนาท่ี                                                          
ในการปฏิบัติงานไดถูกตอง  สอดคลองกับความรับผิดชอบของตน  เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานลง           
อันจะสงผลดีตอการพัฒนาองคกรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร 
   3) ควรสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน     

มากข้ึน  เพ่ือระดมความคิดสรางสรรคใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูมากข้ึน  สรางนิสัย        
การทํางานเปนทีม  และมีความสามัคคีในหมูพนักงาน  ซ่ึงเปนการสงเสริมการเกิดบรรยากาศหรือ
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีเกิดขวัญและกําลังใจทําใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร  
มากข้ึน 
   4) ควรเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาบุคลากร  เชน การฝกอบรมตางๆ  หรือการศึกษาตอ

เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาทักษะในการทํางาน  รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการปรับเลื่อนข้ันหรือตําแหนงงานและ
คาตอบแทนใหเหมาะสมกับภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจ ท้ังนี้เพ่ือเปนการขยายโอกาส 
   5) ผูบริหารควรมีนโยบายเสริมสรางความรูสึกผูกพันในองคกรควบคูไปกับการสราง
บรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการทํางาน 
   6) ควรจัดใหมีการศึกษาและขยายผลการศึกษาในแนวลึก  โดยสํารวจความคิดเห็น

ของพนักงานท่ีมีตอบรรยากาศขององคกรและความผูกพันขององคการในประเด็นท่ีเห็นวา               
มีความสําคัญ ควรปรับปรุง และมีความจําเปนท่ีตองพัฒนา 
 นอกจากนี้ องคการเบิรค (Burke, 2008 ; อางถึงใน นิดาขวัญ รมเมือง , 2554, หนา 4)   
เปนบริษัทท่ีปรึกษาเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยและมีแนวคิดวามนุษยเปนตัวขับเคลื่อนผลลัพธทางธุรกิจ
ขององคการ นอกจากนี้ เบิรค (Burke) ยังพบวา องคการตางๆ  จะประสบความสําเร็จไดนั้น  ตองเริ่ม

จากพนักงานในองคการตองรูสึกผูกพันกับองคการ  (employee engagement & commitment) 
เพราะหากพนักงานมีความผูกพันตอองคการแลว ก็จะทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางาน  สงผลใหเกิด
ผลิตผลหรือบริการท่ีมีคุณคา ทําใหลูกคาเกิดความพอใจ และรูสึกจงรักภักดีตอสินคาและบริการ  และ
ตอองคการ (customer loyalty) โดยเบิรค (Burke) ไดกลาวถึง สิ่งท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร
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วามีอยู 6 ปจจัยหลัก ไดแก องคการ ( company) ผูบริหาร (manager) ทีมงาน (quality of work) 

ความรวมมือรวมใจ (work group) งาน (the job) สายงานหรืออาชีพ (careeror profession) 
ลูกคา (customer) ท้ัง 6 สิ่งนี้ รวมเรียกวา employee engagement index (EEI) ซ่ึงมีรายละเอียด  
ดังนี้  1) องคการ ไดแก ภาวะผูนํา คาตอบแทน  หรือสวัสดิการ วันหรือเวลาการทํางาน และสินคา
หรือบริการ 2) ผูบริหาร ไดแก ความยุติธรรม ความสมํ่าเสมอในการสนับสนุนชวยเหลือ และการให
ขอมูลปอนกลับแกพนักงาน 3) ทีมงาน ไดแก คุณภาพของงาน ความรวมมือรวมใจ และการบริหาร                             

ผลการปฏิบัติงาน 4) งาน ไดแก ทรัพยากรหรือเครื่องมืออุปกรณในการทํางาน ความทาทายของงาน 
การมีสวนรวมในการบริหารงาน ความมีเอกลักษณของงาน 5) อาชีพ ไดแก การมีสวนรวม               
ในการตัดสินใจ การไดรับการพัฒนา ความกาวหนาในอาชีพ และ 6) ลูกคา ไดแก การใหบริการลูกคา    
การตอบสนองความตองการของลูกคา 
 อาจกลาว สรุปไดวา การสรางบรรยากาศในการทํางานและสรางความผูกพันรวมกันระหวาง

คนในหนวยงานและในองคการ  จะทําใหคนเกิดความรูสึกรวมกัน  มีแนวทางและเปาหมายรวมกัน    
การใชอํานาจบังคับก็ไมมีความจําเปน  คนจะอุทิศตัวใหกับงานดวยความเต็มใจ  ซ่ึงเทากับวาเปนการ
ใชอํานาจทางออม 
 2.2.5 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับความผูกพันตอองคกร  
 ความผูกพันตอองคกร  (organization commitment) มีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะ  

ทําใหการดําเนินงานภายใน หนวยงานเปนไปดวยความราบรื่น  บุคลากรในองคกร สามารถอยูรวมกัน          
ดวยความสงบสุข  เนื่องจาก องคการใดถาสมาชิกมีความผูกพันตอองคกรสูงองคการนั้น  ก็จะบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคไดงายข้ึน  ท้ังนี้เพราะสมาชิกจะมีความเชื่อม่ันตอนโยบาย  เปาหมาย  
วัตถุประสงค  และคานิยมขององคการ  กอใหเกิดความเต็มใจท่ีทุมเทความพยายามอยางมาก           
เพ่ือองคการ  นอกจากนั้น  ยังจะทําใหเกิดความรูสึกปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกของ

องคการ  ไมคิดท่ีจะลาออกหรือโอนยายไปท่ีอ่ืน  ความผูกพันตอองคกร  จึงเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึง          
ความมีประสิทธิภาพขององคการ  ซ่ึงสอดคลองกับ  สเตียรส (Steers, 1979, pp. 46-56) ท่ีกลาววา 
ความผูกพันตอองคกรเปนตัวทํานายอัตราการลาออกไดดีกวาความพึงพอใจในงาน  นอกจากนี้         
ยังพบวาผูทํางานท่ีมีความผูกพันตอองคกรสูงจะทํางานไดดีกวาผูท่ีมีความผูกพันตอองคกรต่ํา  และ
ความผูกพันตอองคกรเปนตัวชี้วัดประสิทธิผลขององคการท่ีสําคัญตัวหนึ่งดวย 

 จากการวิเคราะหและศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันองคกรของนักวิชาการตางๆ พบวา  
ปจจัยประการหนึ่งท่ีสงผลตอความผูกพัน ตอ องคกร คือ ปจจัยดานภาวะผูนํา ดังท่ี บุชนัน  
(Buchanan, 1974, p. 533) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําเปนหนึ่งในหลายปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอ        
ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน รูปแบบภาวะผูนําจึงมีความสําคัญตอความผูกพัน ตอองคกรของ
พนักงาน  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ  บริษัท โจ คอนเวย และ ฮิววิทแอสโซซิ  (Joe Conway & 

Hewitt Associates, 2003; อางถึงใน อิทธิศาสตร อินทรโชติ, 2551, หนา 12) เปนบริษัทท่ีปรึกษา  
ในงานดานทรัพยากรมนุษย กลาววา หนึ่งในเจ็ดปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร คือ ภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนําไมวาจะรูปแบบใดก็ตาม ยอมมีผลตอความรูสึกของผูรวมงาน ซ่ึงสอดคลองกับ
ความเปนจริงวาบุคลากรใดมีอํานาจหนาท่ีและพลังอํานาจเหนือคนอ่ืน จะกอใหเกิดความขัดแยงข้ึน 
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การลดความขัดแยงซ่ึงเกิดจากความสัมพันธของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา จึงตองอาศัย

ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําท่ีดีในดานการบังคับบัญชา ( พัฒนพงษ ตราชู, 2555, หนา 50 ) สอดคลองกับ 
วิชัย จันทวงศ (2547 , บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต    
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา ภาวะผูนํา
ของผูบริหารดานความสามารถสวนตัวดานการดลใจ  และดานการกระตุนการใชปญญา  สงผลตอ  
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุนันทา จันทรเงียบ (2551 , บทคัดยอ ) ได วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการทํางานของครูสอน กรณีศึกษา
สถานศึกษาในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการทํางาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีกรณีโรงเรียน
ในฝน         โดยภาพรวมในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสัมพันธอยูใน

ระดับสูง สอดคลองกับวิจัยของ ราลฟ (Ralph, 2002; อางถึงใน ทิมมิกา เครือเนตร , 2555, หนา 53 ) 
ซ่ึงศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูของครูตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  และ
ระดับแรงจูงใจในการทํางาน พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอแรงจูงใจของ
ครูผูบริหารท่ีปฏิบัติตนมีภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยจะมีทีมงานท่ีมีระดับแรงจูงใจสูง 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวา ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญ อยางหนึ่ง ท่ีมีผลตอความผูกพันของ

องคกร ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรูของครูกับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการศึกษาทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํานั้นพบวา  มีทฤษฎีและ
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํามากมายหลายทฤษฎี 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 
 ผูนํา 0 (leader)  เปนองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารงานในองคการ องคการจะประสบ
ความสําเร็จ  หรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัยสําคัญท่ีสุดก็คือผูนํา ถาองคการใดไดผูนํา         
ท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน ตลอดจน                  
ทํากิจกรรมตางๆ ในองคการไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แตในทางตรงกันขาม  ถาองคการใดไดผูนํา                     

ท่ีไมมีประสิทธิภาพก็จะไมสามารถสั่งการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหเชื่อฟงและปฏิบัติตาม
คําสั่ง ซํ้ารายยังเปนการทําลายขวัญและของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอผูนํา ซ่ึงสงผลใหการปฏิบัติงาน  
ดานตางๆ ในองคการประสบความลมเหลว 
 ดังนั้นการศึกษาแนวคิดตางๆ เก่ียวกับลักษณะของภาวะผูนํา จึงเปนสิ่งจําเปน และเปน
ปจจัยท่ีสําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารงานขององคการ  จะตองนําเอาไปประยุกตใชใหเ หมาะสมกับ

สถานการณ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรมของผูบริหารในลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอ      
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอองคการใหมากท่ีสุด (วิเชียร วิทยอุดม, 2550,  
หนา 1) 
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 2.3.1 ความหมายของภาวะผูนํา  

 ภาวะผูนํา (leadership) มีนักวิชาการไดใหความหมายไวหลายทานดังนี้ 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2544, หนา 10) กลาววา ภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพลของบุคคล
หรือของตําแหนงใหผูอ่ืนยินยอมปฏิบัติตาม  เพ่ือท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมท่ีกําหนดไว  
หรือสรุปไดวา ภาวะผูนํา คือ รูปแบบของอิทธิพลระหวางบุคคล (interpersonal influence) 
 จอมพงศ มงคลวนิช (2555 , หนา  181) ใหความหมายภาวะผูนําไววา หมายถึง 

กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกวา พยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตนกระตุน ชี้นํา  
ผลักดันใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆ ตามตองการ 
โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคการเปนเปาหมาย  
 กริฟฟน (Griffin, 1996, p. 504) ใหความหมายของคําวา ภาวะผูนํา หมายถึง การไมใช
อิทธิพลบังคับกลุมหรือใหทําตามวัตถุประสงคขององคกร แตเปนการกระตุนพฤติกรรมของคน          

ท่ีนําไปสูความสําเร็จของหนวยงาน 
 กรีนเบิรก และบารอน ( Greenberg & Baron, 1999, p. 498) เสนอวา ภาวะผูนําเปน
กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตอสมาชิกในกลุม เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีกลุม
หรือองคกรไดกําหนดไว 
 ดาฟท (Daft, 2005, p. 5) ใหความหมายของคําวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธท่ีมี

อิทธิพลระหวางผูนําและผูตามซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
 รอบบินส (Robbins, 1993, p. 365; อางถึงใน สุภาวดี ขุนทองจันทร, 2555, หนา 64-65 ) 
ไดใหความหมายวา  ภาวะผูนําหมายถึงความสามารถท่ีมีอิทธิพลตอกลุมเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ        
ตามเปาหมายท่ีวางไว 
 เชอรมาฮอรน (Schermerhorn, 2002, p. 336) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการ

ในการบันดาลใจ (inspire) ใหบุคคลอ่ืนทํางานจนประสบผลสําเร็จ  
 ดูบริน (DuBrin, 2009, p. 334) เสนอวา ภาวะผูนําเปนความสามารถในการบันดาลใจ     
ใหเกิดความเชื่อม่ัน และสนับสนุนบุคคลท่ีมีความปรารถนาจะทํางาน ใหทํางานไดประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคกร 
 กิบสัน อิวานเซอรวิช และดอนเนลลี่ ( Gibson, Ivancevich & Donnelly, 2005, p. 272;

อางถึงใน สุภาวดี ขุนทองจันทร, 2555, หนา 64-65 ) ไดใหความหมายของ ภาวะผูนํา ไววา หมายถึง 
ความพยายามท่ีจะใชอิทธิพลเพ่ือจูงใจบุคคลทําใหเกิดการบรรลุผลตามเปาหมายจากความหมาย              
ท่ีนักวิชาการหลายทานไดใหไว 
 ตามท่ีไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปความหมายของ ภาวะผูนํา ไดวา เปนกระบวนการ
อิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหนึ่งตั้งใจใชอิทธิพลตอผูอ่ืนใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีกําหนด รวมท้ัง

การสรางสัมพันธระหวางบุคคลขององคการ ดังนั้น ภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการอิทธิพลท่ีชวยใหกลุม
บุคคลสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด จากคํานิยามท่ีกลาวมานี้ยังมีความแตกตางกันในประเด็น
ตางๆ เชน ใครเปนผูใชอิทธิพล วัตถุประสงคของการใชอิทธิพลคืออะไร ลักษณะ วิธีการใชอิทธิพล  
เปนอยางไร และผลลัพธของการใชอิทธิพลคืออะไรเปนตน ไมมีคํานิยามใดผิดหรือถูกเพียงนิยามเดียว 
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แตข้ึนอยูกับการเลือกคํานิยามนั้นไปใชอธิบาย  เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับภาวะผูนําในแตละกรณี  

ซ่ึงจะสังเกตไดวาภาวะผูนําเปนกระบวนการไมใชตัวบุคคล  
 2.3.2 องคประกอบของภาวะผูนํา 
 การบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม
มาตรฐานการศึกษาไดนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบ ดังนี้ (พงษเทพ สุขทนารักษ, ออนไลน, 2555) 
   1) ผูนํา หมายถึง ผูซ่ึงมีอํานาจบางอยางเหนือผูอยูใตบังคับบัญชา  คนท่ีเปนผูนํานั้น

มีชื่อเรียกตางๆ เชน  กษัตริย  ประธานาธิบดี  นายกรัฐมนตรี  ประธาน ผูบังคับบัญชา เจานาย              
เปนตน  ผูนําบางคนมีบทบาทท่ีจะบริหารองคกร  แตบางคนอาจเปนเพียงสัญลักษณขององคกร
เทานั้น  สําหรับผูนําทางการบริหารการศึกษาอาจหมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัย 
สถาบัน อธิการบดี หัวหนากลุมสาระ หัวหนางาน เปนตน  ซ่ึงบุคคลท่ีเปนผูนําดังท่ีกลาวมา  นอกจาก

จะไดมีอํานาจตามกฎหมายแลวยังตองอาศัยอํานาจบารมี อํานาจเชี่ยวชาญ อํานาจอางอิงจึงจะ
สามารถบริหารจัดการในหนาท่ีของตนเอง ตามบทบาทเฉพาะท่ีกําหนดไวในแตละหนาท่ี  โดยใช
ความสามารถท้ังศาสตรและศิลปท่ีจะจูงใจคนในหนวยงานใหกระทําตามท่ีตนตองการ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอองคกรซ่ึงตองอาศัยการมีภาวะผูนําในทุกๆ สวน 
   2) ผูตาม หมายถึง ผูท่ีอยูในหนวยงานท่ีมีบทบาทเปนผูใตบังคับบัญชา  หรือ

ลูกนอง มีหนาท่ีกระทําตามคําสั่งหรือการมอบหมายงานจากผูนํา ซ่ึงผูตามมีอยู 4 ประเภท คือ 
    R1 ไมมีความสามารถและไมมีความเต็มใจหรือไมม่ันใจ 
    R2 ไมมีความสามารถแตมีความเต็มใจหรือมีความม่ันใจ 
    R3 มีความสามารถแตไมมีความม่ันใจหรือไมม่ันใจ 
    R4 มีความสามารถและมีความเต็มใจหรือมีความม่ันใจ 

   สําหรับผูตามในวงการศึกษาก็คือ ครู  บุคลาการทางการศึกษา  ผูปกครอง ชุมชน 
นักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีผูตามจําเปนตองอาศัยผูนําท่ีจะกําหนดบทบาท อํานาจ หนาท่ี 
ภารกิจ พรอมท้ังการมอบหมาย การติดตาม การแนะนํา การควบคุม ใหภารงานนั้นๆ สําเร็จไดตาม
วัตถุประสงค  ซ่ึงผูตามก็ตองมีภาวะผูนําในการบริหารจัดการตามท่ีไดรับคําสั่งหรือมอบหมายงาน        
จากผูบังคับบัญชา 

   3) สถานการณ หมายถึง เหตุการณ เวลา ชวงเวลา กําหนดการ สถานท่ี 
โอกาส  สภาวะของการทํางานนั้นๆ เชน กอนเปดภาคเรียนจะมีการประชุมครู อบรม และชี้แจง     
การปฏิบัติงานกอนจัดโครงการใดๆ  ก็จะมีคําสั่งในคําสั่งจะกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ         
อยางชัดเจน และทําความเขาใจกอนปฏิบัติงานจริงดังนั้นผูบริหารจะบริหารงานใดๆ  ตองคํานึงถึง
เหตุการณ สถานการณ ใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ  

 จากองคประกอบดังกลาว การบริหารจัดการทางการศึกษาลวนตองอาศัยภาวะผูนํา ท้ังผูนํา
และผูตามท่ีสอดคลองกับสถานการณนั้นไดอยางเหมาะสม  กลมกลืน  เกิดความพึงพอใจตอผูนําและ    
ผูตามและบรรลุเปาหมายความสําเร็จของงาน  ซ่ึงสอดคลองกับ  จักษวัชร ศิริวรรณ (ออนไลน, 2554) 
ท่ีกลาววา องคประกอบ ของภาวะผูนํา มี  3 องคประกอบดวยกัน คือ 1) ตัวผูนํา  2) ตัวผูตาม และ
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3) บริบทในการใชภาวะผูนํา ภาวะผูนําสําหรับการบริหารจัดการในดาน “ตัวผูนํา”นั้น ปจจัยสําคัญ    

ท่ีผูนําพึงมี คือความสามารถ  (competency) ซ่ึงประกอบดวย  1) ความสามารถในเชิงความรู
(knowledge competency) 2) ความสามารถในเชิงทักษะ  (skill competency) 3) ความสามารถ  
ในเชิงทัศนคติ  (attitude competency) สวนในดานของ “ตัวผูตาม” นั้น มุงเนนเหตุปจจัยท่ีทําให    
“ตัวผูตาม” ยอมทําตามคําสั่งของ “ตัวผูนํา” ซ่ึงประกอบดวย  1) การใชอํานาจของลูกพ่ี  2) ปฏิกิริยา
โตตอบของลูกนองท่ีมีตอการใชอํานาจของลูกพ่ี  3) การจูงใจลูกนอง และ  4) พฤติกรรมของผูรับ

คําสั่ง  และในสวนสุดทายคือดาน  “บริบทในการใชภาวะผูนํา ” นั้น มุงเนนการใชภาวะผูนํา              
ในชุมชนท่ีสอดคลองกับบริบท  (context) ในปจจุบัน ซ่ึงประกอบดวย  1) หลักธรรมาภิบาล             
(good governance) 2) หลักประชาธิปไตย  (democracy doctrine) และ 3) หลักการพัฒนาชุมชน 
โดยหากพิจารณาใหดีจะเห็นไดวา หลักธรรมาภิบาล หลักประชาธิปไตย และหลักการพัฒนาชุมชนนั้น    
มีความสอดคลอง เชื่อมโยง สัมพันธกัน อยางไมอาจแยกออกจากกันไดเลย 

 จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา องคประกอบของภาวะผูนํา มีอยูดวยกันท้ังหมด            
3 องคประกอบ ไดแก ผูนํา ผูตาม และสถานการณหรือบริบทในการใชภาวะผูนํา ซ่ึงแตละ
องคประกอบเก่ียวของและสัมพันธกัน 
 2.3.3 บทบาทของภาวะผูนํา 
 ผูนําเปนตัวแทนขององคการเปนบุคคลท่ีทําใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุผล

สําเร็จ โดยเปนผูท่ีมีบทบาทเปนเสมือนหลักในการดําเนินงาน  โดยเฉพาะตอผูใตบังคับบัญชาและตอ
ผลงานของสวนรวมซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงคุณคาและความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน          
ภายในองคการ 
 บทบาทผูนําท่ีดีตามแนวคิดทฤษฎีตอง ประกอบดวย บทบาทพ้ืนฐานสําคัญ 4 ประการ   
คือ (1) การกําหนดทิศทาง ( pathfinding) เปนการกําหนดทิศทางขององคกรใหเปนไปตามวิสัยทัศน   

ท่ีไดวางไว (2) การจัดการระบบการทํางาน  (alignment) (3) การมอบอํานาจ ( empowerment)       
เปนการมอบหมายอํานาจความรับผิดชอบใหแกบุคคลท่ี เหมาะสม เพ่ือใหการทํางานเปนไป           
อยางมีประสิทธิภาพ  (4) แบบอยางการเปนผูนํา ( modeling) (วุฒิชัย คําเสมอ, ออนไลน, 2553)               
ซ่ึงสอดคลองกับ  พรทิพย อัยยิมาพันธ  (2547, หนา 68) ซ่ึงกลาววา  ภาวะผูนํานั้นมีบทบาทท่ีแบง         
อยางกวางๆ ออกเปน 4 ประการ ไดแก 

   1) การกําหนดแนวทางหลัก ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมายและ
แนวความคิดท่ีชัดเจน บทบาทดังกลาวจะชวยใหผูนําสรางแผนงานแมแบบ ( blue print of action) 
ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ  กอนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการ
กําหนดทิศทางและเปาหมายเทานั้น แตผูนําตองไดรับการสนับสนุนและความมุงม่ันจากพนักงาน     
ในการบรรลุถึงเปาหมายดวย ผูนําตองมีความสามารถนําใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการสรางพันธกิจ 

(mission) วิสัยทัศน (vision) และสื่อสารอยางชัดเจนถึงความแตกตางและผลประโยชนท่ีพนักงาน    
จะไดรับจากความสําเร็จในอนาคต อีกท้ังยังสามารถทําใหพนักงานมีแรงจูงใจและรูสึกตื่นเตน         
กับทิศทางใหมนี้ดวย   



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

35 
 

   2) การสรางระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิผล  การสรางระบบการทํางาน                  

ท่ีมีประสิทธิผลหรือการทําใหองคการดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสรางแผนหลัก                                               
ท่ีกําหนดข้ึนในข้ันตอนท่ีหนึ่ง ในทุกระดับชั้นขององคการ  ควรมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ในฐานะผูนําตองเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน ข้ันตอนการทํางาน 
และโครงสรางองคการใหสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการท่ีไดวางไวแลว 
   3) การมอบอํานาจ หากผูนํามีการมอบอํานาจใหแกพนักงานอยางจริงจังจะทําให

บรรยากาศในการทํางานมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคลและระหวางกลุม        
เกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธใหมๆ  ท่ีสรางสรรค ซ่ึงมาจากการท่ีสมาชิกของกลุมหรือพนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนไดอยางอิสระ โดยผูนําตองสรางสภาวะท่ีจะกระตุน          
การสรางเสริมและปลดปลอยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ 
และศักยภาพท่ีมีอยูในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน            

ในองคการ 
   4) การสรางตัวแบบ หัวใจของการเปนผูนําคือตอง สามารถ สรางความนาเชื่อถือ  
เพราะไมเพียงแตรูวาจะตองปฏิบัติหนาท่ีอยางไรเทานั้น แตผูนํายังตองมีคุณสมบัติของผูนําท่ีดีดวย 
กลาวคือ ตองเขาใจถึงความสําคัญของดุลยภาพระหวางคุณลักษณะ ( characteristic) กับความรู
ความสามารถ ( competence) เพราะไมวาบุคคล นั้นจะมีความสามารถเพียงใดก็ ตาม ไมสามารถ     

จะเปนผูนําท่ีแทจริงได หากปราศจากซ่ึงคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 นอกจากนี้ สุพรรณี  มาตรโพธิ์  (2549, หนา 12)  ไดนําเสนอเอกสารในงานวิจัยการศึกษา
ภาวะผูนําของผูบริหารสตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ถึงบทบาทและหนาท่ีของ
ผูนําท่ีเสนอโดย  เครช และบัลลาช (Krech & Ballauhy) ใหแนวคิดเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของ
ผูนําไว ดังตอไปนี้ 

   1) ผูนําในฐานะผูบริหาร (the leader as executive) 
   2) ผูนําในฐานะนักวางแผน (the leader as planner) 
   3) ผูนําในฐานะผูกําหนดนโยบาย (the leader as polic maker) 
   4) ผูนําในฐานะผูเชี่ยวชาญ (the leader as expert) 
   5) ผูนําในฐานะตัวแทนติดตอกับบุคคลภายนอก (the leader as external group) 

   6) ผูนําในฐานะผูควบคุมความสัมพันธของสมาชิกกลุม  (the leader as controller 
ofinternal relation) 
   7) ผูนําในฐานะผูใหคุณใหโทษ (the leader as surveyer of rewards and 
punishment) 
   8) ผูนําในฐานะคนกลางหรือผูตัดสิน (the leader as arbitrator and mediator) 

   9) ผูนําในฐานะเปนบุคคลตัวอยาง (the leader as exemplar) 
   10) ผูนําในฐานะสัญลักษณของกลุม (the leader as symbol of the group) 
   11) ผูนําในฐานะผูแทนรับผิดชอบ (the leader as substitute for individual 
responsibility) 
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   12) ผูนําในฐานะผูมีอุดมคติ (the leader as ideologist) 

   13) ผูนําในฐานะบิดา (the leader as father figure) 
   14) ผูนําในฐานะรับผิดชอบแทน (the leader as scapegoat) 
 สรุปไดวา ผูนํามีบทบาทและหนาท่ีหลายประการ ผูนําเปนท้ังหัวหนา เพ่ือนรวมงานผูให
กําลังใจ ตลอดจนเปนผูวินิจฉัยตัดสินใจกลุมของตน บทบาทและหนาท่ีของผูนํา ท่ีสําคัญสรุปได         
มี 3 ลักษณะ ดังนี้  
   1) ผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกกลุมอยูรวมกัน  (maintenance of membership) 
หมายถึง จะตองอยูใกลชิดกับกลุม มีความสัมพันธคนในกลุม และเปนท่ียอมรับของคนในกลุมทําใหมี
ความสามัคคีกลมเกลียวกัน  
   2) ผูปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค (objective attainment) หมายถึง 
เขาจะตองรับผิดชอบในกระบวนการวิธีการทํางานดวยความม่ันคงและเขาใจได และเขาจะตองทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย  
   3) ผูอํานวยใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม ( group interaction facilitation) 
หมายถึง เขาจะตองปฏิบัติงานในทางท่ีอํานวยความสะดวกใหเกิดการติดตอสัมพันธและปฏิบัติกัน
ดวยดีของสมาชิกในกลุม การติดตอสื่อสารท่ีดีเปนสิ่งสําคัญ และเปนการชวยใหหนาท่ีนี้บรรลุเปาหมาย  
 2.3.4 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผูนํา (leadership theories) 
 สมัยโบราณมนุษยมีความเชื่อวา การเปนผูนําเปนเรื่องของความสามารถท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตระกูล 
หรือเฉพาะบุคคลและสืบเชื้อสายกันได  บุคลิกและลักษณะของการเปนผูนํา  เปนสิ่งท่ีมีมาแตกําเนิด       
และเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถถายทอดทางพันธุกรรมได ผูท่ีเกิดในตระกูลของผูนํายอมจะตองมี
ลักษณะผูนําดวย 
 แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับผูนําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการศึกษารวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา โดยแบงตามระยะการพัฒนา ดังนี ้
        1) ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูนํา (trait theories) 
       ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูนําเริ่มในป ค .ศ.1930-1940 แนวคิดมาจาก
ทฤษฎีมหาบุรุษ  (greatman theory of leadership) ของกรีกและโรมันโบราณ  ซ่ึงตางก็มีความเชื่อ
วา ภาวะผูนําเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด  (born leader) ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได        
แตสามารถพัฒนาข้ึนได  ลักษณะผูนําท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบดวยความเฉลียวฉลาด      
มีบุคลิกภาพซ่ึงแสดงถึง การเปนผูนําและตองเปนผูท่ีมีความสามารถดวย ผูนําในยุคนี้ ไดแก ฮิตเลอร 
พระเจานโปเลียน พอขุนรามคําแหงมหาราช  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนตน ตัวอยางการศึกษา
เก่ียวกับ trait theories ของ การดเนอร (Gardner) ไดแก 
    (1) the task of leadership ไดกลาวถึง งานท่ีผูนําจําเปนจะตองมี 9 อยาง ไดแก    
มีการกําหนดเปาหมายของกลุม มีบรรทัดฐานและคานิยมของกลุม  มีการบริหารจัดการ  รูจักสรางและ    
ใชแรงจูงใจ มีความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิบายไดเปนตัวแทนของกลุม แสดงถึงสัญลักษณ
ของกลุมและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    (2) leader-constituent interaction เชื่อวาผูนําตองมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอ่ืน
หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือท่ีสนองตอบความตองการข้ันพ้ืนฐาน  ความคาดหวังของ
บุคคล  และผูนําตองมีความเปนตัวของตัวเอง  สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาใหผูตาม                     
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มีความแข็งแกรง  และสามารถยืนอยูดวนตนเองอยางอิสระทฤษฎีนี้พบวา ไมมีคุณลักษณะท่ีแนนอน
หรือชี้ชัดของผูนํา เพราะผูนําอาจไมแสดงลักษณะเหลานี้ออกมา 
   2) ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (behavioral theories) 
    เปนการพัฒนาในชวงป  ค.ศ. 1940-1960 แนวคิดหลักของทฤษฎีคือใหมองในสิ่ง  
ท่ีผูนําปฏิบัติและชี้ใหเห็นวาท้ังผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน  นักทฤษฎี ไดแก เลวิน (Kurt 
Lewin), ลิเคิรท (Rensis Likert), เบลค และมูตัน (Blake & Mouton) และแมคเกรเกอร 0 (Douglas 
McGregor) (สมยศ นาวีการ, 2540, หนา 167-173)  
    Kurt Lewin’s studies 
    เลวิน (Lewin) แบงลักษณะผูนําเปน 3 แบบ คือ 
    (1) ผูนําแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (autocratic leader) จะตัดสินใจดวยตนเอง ไมมี
เปาหมายหรือวัตถุประสงคแนนอนข้ึนอยูกับตัวผูนําเอง คิดถึงผลงานไมคิดถึงคน บางครั้ง อาจทําใหเกิด
ศัตรูได ผูนําลักษณะนี้จะใชไดดีในชวงภาวะวิกฤตเทานั้น ผลของการมีผูนําลักษณะนี้จะทําให
ผูใตบังคับบัญชาไมมีความเชื่อม่ันในตัวเอง และไมเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    (2) ผูนําแบบประชาธิปไตย (democratic leader) ใชการตัดสินใจของกลุมหรือให  
ผูตามมีสวนรวมในการตัดสินใจ  รับฟงความคิดเห็นสวนรวม  ทํางานเปนทีม  มีการสื่อสารแบบ  2 ทาง     
ทําใหเพ่ิมผลผลิตและความพึงพอใจในการทํางาน บางครั้งการอิงกลุมทําใหใชเวลานานในการตัดสินใจ
ระยะเวลาท่ีเรงดวนผูนําลักษณะนี้ไมเกิดผลดี    
    (3) ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (laissez - faire leader) เปนการใหอิสระ      
แกผูใตบังคับบัญชาเต็มท่ีในการตัดสินใจแกปญหา จะไมมีการกําหนดเปาหมายท่ีแนนอน ไมมีหลักเกณฑ   
ไมมีระเบียบ จะทําใหเกิดความคับของใจหรือความไมพอใจของผูรวมงานไดและไดผลผลิตต่ํา การทํางาน
ลักษณะนี้เปนการกระจายงานไปท่ีกลุม ถากลุมมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทํางานสูง สามารถ
ควบคุมกลุมไดดี มีผลงานและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    ลักษณะผูนําแตละแบบจะสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีแตกตางกัน  ดังนั้น           
การเลือกใชลักษณะผูนําแบบใดยอมข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสถานการณดวย 
    Likert’s Michigan studies 
    ลิเคิรท (Rensis Likert) และสถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจัย   
ดานภาวะผูนํา โดยใชเครื่องมือท่ีลิเคิรท ( Likert) และกลุมคิดข้ึน  ประกอบดวย ความคิดรวบยอด        
เรื่องภาวะผูนํา  แรงจูงใจ  การติดตอสื่อสาร การปฎิสัมพันธและการใชอิทธิพล  การตัดสินใจ                
การตั้งเปาหมาย  การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเปาหมาย  โดยแบงลักษณะผูนําเปน  4 แบบ 
คือ 
 (1) แบบใชอํานาจ  (explortive-authoritative) ผูบริหารใชอํานาจบังคับบัญชา
แบบขูเข็ญมากกวาการชมเชย  มีความเปนเผด็จการสูง  ไววางใจผูใตบังคับบัญชาเพียงเล็กนอย       
การติดตอสื่อสารเปนแบบทางเดียวจากบนลงลาง การตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก 
    (2) แบบใชอํานาจเชิงเมตตา  (benevolent-authoritative) เปนการ ปกครอง
แบบพอปกครองลูก  โดย ใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา  ยอมให มีการติดตอสื่อสาร                           
จากเบื้องลางสูเบื้องบนไดบาง  จูงใจโดย การใหรางวัล  รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
บาง และบางครั้งยอมใหการตัดสินใจแตอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชา 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

38 
 

    (3) แบบปรึกษาหารือ  (consultative-democratic) โดย ผูบริหาร นั้น จะให                
ความไววางใจ  และการตัดสินใจแตไมท้ังหมด  จะใชความคิดและความเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ  
มีการใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือสรางแรงจูงใจ  มีการลงโทษนานๆ  ครั้ง และใชการบริหารแบบ  
มีสวนรวม มีการติดตอสื่อสาร  2 ทาง จากระดับลางข้ึนบนและจากระดับบนลงลาง  การวางนโยบาย
และการตัดสินใจมาจากระดับบน  ขณะเดียวกันก็ยอมใหการตัดสินใจบางอยางอยูในระดับ
ลาง ผูบริหารเปนท่ีปรึกษาในทุกดาน 
 (4) แบบมีสวนรวมอยางแทจริง  (participative-democratic) ผูบริหาร จะให  
ความไววางใจ และเชื่อถือผูใตบังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ  มีการให
รางวัลตอบแทนเปนความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกกลุม  มีการบริหารแบบมีสวนรวม  ตั้งจุดประสงค
รวมกัน มีการประเมินความกาวหนา  มีการติดตอสื่อสารแบบ  2 ทาง ท้ังจากระดับบนและระดับลาง  
ในระดับเดียวกันหรือในกลุมผูรวมงานสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารไดท้ังในกลุมผูบริหารและ
กลุมผูรวมงาน 
      ลิเคิรท ( Likert) พบวา การบริหารแบบท่ี  4 จะทําใหผูนําประสบผลสําเร็จ
และเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ และยังพบวาผลผลิตสูงข้ึนดวย ซ่ึงความสําเร็จข้ึนกับการมีสวนรวมมาก
นอยของผูใตบังคับบัญชา 
    Blake and Mouton’s managerial grid     
    ในป ค.ศ. 1964 เบลค และมูตัน (Blake and Mouton) ไดพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนํา
ดวยตารางการจัดการ (managerial grid) เพ่ือแสดงรูปแบบของภาวะผูนํา โดยใชตาราง ซ่ึงมี 2 แกน คือ 
แกนท่ี 1 แกนตั้งแทนพฤติกรรมท่ีมุงคน (concern for people) และแกนท่ี 2 แกนนอนแทนพฤติกรรม   
ท่ี มุงผลผลิต (concern for production) (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2548, หนา 224)  
    (1) พฤติกรรมท่ีมุงคน (concern for people) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเอาใจใส         
ทุกขสุข ชวยเหลือ สนับสนุนผูตามท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัว เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  
    (2) พฤติกรรมท่ีมุงผลผลิต (concern for production) หมายถึง พฤติกรรมท่ีให
ความสนใจและใหความสําคัญตองานหรือผลผลิตจากการทํางานมากกวาคนไมชอบมอบหมายงานหรือ
กระจายอํานาจ  
    โดยให แตละแกนแบงเปน 9 ชวง จาก 1-9 ท้ัง 2 แกน และมีความสัมพันธกัน         
เบลค และมูตัน ไดใชตัวเลขท้ังแนวนอนและแนวตั้งในการอธิบายแบบของผูนําซ่ึงแบงเปน 5 ประเภท 
แสดงดังภาพ 3 
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                สูง 

1,9 9,9

การจัดการแบบสโมสร

5,5

การจัดการแบบทางสายกลาง

การจัดการแบบดอยคุณภาพ

1,1 9,1

การจัดการแบบทีมงาน

การจัดการแบบเผด็จการ

 
                  ต่ํา       1       2        3       4       5        6       7       8        9     สูง 

มุงผลผลิต 
ภาพ 3  ตารางตาขายการจัดการตามแนวคิดของเบลค และมูตัน (Blake & Mouton) 
ท่ีมา: (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2548, หนา 226) 

 
    รูปแบบท่ี 1 ผูนําแบบ 1,1 การจัดการแบบดอยคุณภาพหรือแบบไมเอาไหน 
(impoverished management) เปนผูนําท่ีมุงผลผลิตต่ําและมุงคนต่ํา กลาวคือ ไมสนใจท้ังผลสําเร็จของ
งานและคน กลาวคือ ผูตามหรือสมาชิกท่ีมีงานใชความพยายามท่ีจะทํางานใหสําเร็จนอยมาก บริหารงาน
แบบเนือยๆ เฉ่ือยชา ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม ไดเทาไหรก็เอาเทานั้น ทํางานประจําไปเรื่อย  ๆโดยไมมี
จุดหมาย ทําตามระบบ แยกตนออกจากคนอ่ืนๆ ในองคกร หลีกเลี่ยงจากความวุนวาย มักโยนความผิด
ใหกับคนอ่ืน ทําตนเหมือนผูนําสารจากผูบังคับบัญชาไปสงให ผูตามเปนผูนําท่ีมีประสิทธิผลนอยท่ีสุด 
เพราะไมสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายได จึงทําใหเกิดความเสื่อมตอองคกร ผูนําแบบนี้ไมควรเรียกวา 
ผูนํา 
    รูปแบบท่ี 2 ผูนําแบบ 1,9 การจัดการแบบสโมสรหรือแบบชุมนุมสังสรรค (country 
club management) เปนผูนําท่ีมุงผลผลิตต่ําแตมุงคนสูง กลาวคือ ไมไดใหความสําคัญของงานหรือเนน          
ท่ีผลสําเร็จของงานเทาท่ีควร  แตจะใหความสนใจท่ีคน ผูนําแบบนี้จะใหความสําคัญในเรื่องทัศนคติ
ความรูสึก และความตองการทางสังคมของผูตาม พยายามสรางบรรยากาศแบบครอบครัวท่ีม่ันคงสุขสบาย
และเปนมิตร พยายามสรางความเปนกันเอง เปนมิตรกับคนท้ังหลาย หลีกเลี่ยงความขัดแยงใหมากท่ีสุด 
และหลีกเลี่ยงการใชแรงกดดันเพ่ือใหผูตามทํางานใหสําเร็จ    
    รูปแบบท่ี 3 ผูนําแบบ 9,1 การจัดการแบบเผด็จการ (authoritarian management)
เปนผูนําท่ีมุงผลผลิตสูง (task oriented) แตมุงคนต่ํา กลาวคือ เนนความสําคัญของงานอยางเดียว ไม

มุงคน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

40 
 

สนใจขวัญกําลังใจของผูตามวาจะเปนอยางไร เปนผูนําแบบงานข้ึนสมอง ใชอํานาจหนาท่ีและกดดันผูตาม     
เปนผูบงชี้วาผูตามจะตองทําอะไรและทําอยางไร ชอบสั่งการ ผูนําแบบนี้เรียกวา ผูนําแบบเผด็จการ 
(autocratic leadership)    
    รูปแบบท่ี 4 ผูนําแบบ 9,9 การจัดการแบบท่ีม่ีงานหรือเลนเปนทีม ( team 
management) เปนผูนําท่ีมุงท้ังผลผลิตสูงและคนสูง กลาวคือ ใหความสําคัญท้ังคนและงาน ทํางาน        
เปนทีมหรือเปนหมูคณะ เอาใจใสท้ังคนและงาน ทําใหผูตามมีขวัญและกําลังใจ ใหความเคารพนับถือและ
ไววางใจกัน ผูตามมีความพอใจในการทํางาน ใหความรวมมือรวมใจ มีความผูกพันกับงานท่ีทําและองคกร 
ทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ทุกฝายพอใจในผลงานท่ีทํา ผูนําแบบนี้  คือ หัวหนาทีม 
นั่นเอง  
    รูปแบบท่ี 5 ผูนําแบบ 5,5 การจัดการแบบทางสายกลาง (middle of the road 
management) เปนผูนําท่ีมุงท้ังผลผลิตและคนปานกลาง กลาวคือ ใหความสนใจท้ัง กับคนและงาน
พอสมควร บรรยากาศในองคกรเปนไปแบบเรียบงาย ถนอมน้ําใจ  รักษาความสมดุลระหวางความตองการ
ของผูตามและเปาหมายขององคกร ผูตามมีความพอใจพอสมควร ผลงานก็สําเร็จตามควร เปนผูนํา          
ท่ีพยายามคงสภาพเดิม (status quo) ไมปรารถนาจะเห็นการเปลี่ยนแปลง 
    McGregor’s: Theory X and Theory Y 
    แมคเกรเกอร  (Douglas McGregor) เปนนักจิตสังคมชาวอเมริกา  ซ่ึงทฤษฎีนี้
เก่ียวของกับทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีความตองการข้ันพ้ืนฐานของมาสโลว  ซ่ึง  แมคเกรเกอร                                        
มีความเห็นวา การทํางานกับคนจะตองคํานึงถึง ธรรมชาติของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย คือ มนุษย 
มีความตองการพ้ืนฐาน  และตองการแรงจูงใจ ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตองใหสิ่งท่ีผูตามหรือ
ผูใตบังคับบัญชาตองการ  จึงจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา  และกระตือรือรนชวยกัน
ปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมาย 
    Theory X พ้ืนฐานของคน คือ  ไมชอบทํางาน  ข้ีเกียจ  อยากไดเงิน  อยากสบาย
เพราะฉะนั้นบุคคลกลุมนี้จําเปนตองคอยควบคุมตลอดเวลา  และตองมีการลงโทษ  มีกฎระเบียบ           
อยางเครงครัด 
    Theory Y เปนกลุมท่ีมองในแงดี มีความตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ เต็มใจ
ทํางาน มีการเรียนรู มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความคิดสรางสรรค และมีศักยภาพในตนเอง 
   3) ทฤษฎีตามสถานการณ (situational or contingency leadership theories) 
    เปนทฤษฎีท่ีนําปจจัยสิ่งแวดลอมของผูนํามาพิจารณาวามีความสําคัญตอ
ความสําเร็จของผูบริหาร  ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณท่ีอํานวยให ไดแก 
    แนวคิดทฤษฎ ี3-D management style   
    ทฤษฎีสามมิติของ เรดดิน (Reddin, 1970;  อางถึงใน สุรศักดิ์ ชุมสลับ, 2545,    
หนา 32-36) ไดอธิบายแบบภาวะผูนําตามสถานการณโดยแยกเปนผูนําท่ีไมมีประสิทธิผลจํานวน 4 แบบ 
และผูนําท่ีมีประสิทธิผล อีก 4 แบบ ซ่ึงเริ่มอธิบายจากแบบของผูนําเบื้องตน จํานวน 4 แบบ คือ ผูนํา       
แบบปลีกตัว ผูนําแบบอุทิศตน ผูนําแบบสัมพันธ และผูนําแบบประสาน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
    (1) แบบปลีกตัว ( separated style) เปนแบบผูนําหรือแบบการบริหารท่ีให
ความสําคัญแกงานและสัมพันธภาพกับผูรวมงานต่ํา ลักษณะของผูนําหรือผูบริหารแบบปลีกตัว       
เปนผูท่ีใหความสนใจอยางมากในเรื่องการแกไขสิ่งตางๆ ท่ีออกนอกกรอบใหเขารูปเขารอย ชอบใช  
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การรายงานมากกวาการพูดคุย ใชการสื่อสารนอยในทุกทาง ชอบมองอดีตยิ่งกวาปจจุบัน เชน      
อาจชอบพูดวาท่ีแลวมาเรื่องนี้เคยทําอยางไร ชอบมององคการท่ีสังกัดอยูในลักษณะรวมๆ ยิ่งกวา       
ท่ีจะคํานึงถึงสมาชิกเปนรายบุคคล  เนื่องจากผูนําแบบนี้ตองการรักษาสิ่งตางๆ ไว จึงใหความสนใจ
อยางมากในเรื่องกฎเกณฑและกรรมวิธีตางๆ โดยธรรมชาติแลวผูนําแบบปลีกตัวจะตีคาคนอ่ืน        
จากความผูกพันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารแบบนี้เห็นวาผูบริหารระดับสูง
ควรจะเปนคนฉลาด แตสําหรับคนอ่ืนไมจําเปนในการทํางานในรูปคณะกรรมการผูนําแบบปลีกตัว    
จะใชวิธีการแบบการประชุมสภา คือตองปฏิบัติไปตามระเบียบวาระ หากเกิดกรณีท่ีมีการกระทํา
ผิดพลาดเกิดข้ึนกับผูบริหารประเภทนี้ก็จะใชวิธีการควบคุมมากยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีเผชิญกับความขัดแยง
ผูนําแบบปลีกตัว จะพยายามอางกฎ ระเบียบเปนเครื่องมือ 
    (2) แบบมุงสัมพันธ (related style) เปนแบบผูนําในการบริหารท่ีใหความสําคัญ
ในเรื่องสัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงานสูง แตใหความสําคัญในเรื่องความสําเร็จของงานต่ํา 
ผูบริหารหรือผูนําแบบมุงสัมพันธเปนผูท่ียอมรับผูอ่ืนในทันทีท่ีพบกัน ชอบคุยกับผูอ่ืนนานๆ เพ่ือวา   
จะไดรูจักกับผูรวมงานไดดีข้ึน จึงทําใหไดรับขาวสารท่ีเปนประโยชนมากมายจากลูกนองหรือ
ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารประเภทมุงสัมพันธไมคอยวิตกกังวลในเรื่องเวลามากนัก จึงมีเวลาท่ีจะ      
ทําความรูจักกับผูใตบังคับบัญชาโดยเฉพาะคนท่ีผูบริหารตองการจะคุยดวย ผูบริหารแบบนี้              
มององคการวาเปนระบบของสังคมอยางหนึ่ง ชอบตีคาลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาดวยการพิจารณา
วาผูใตบังคับบัญชาเหลานั้นเขาใจคนอ่ืนไดดีเพียงใด และตีคาผูบริหารดวยขอเท็จจริงท่ีวาผูบริหาร         
นั้นใหความอบอุนแกลูกนองเพียงใด ในการทํางานในรูปคณะกรรมการผูบริหารแบบนี้จะให         
ความสนับสนุนคนอ่ืนๆ มากท่ีสุด ลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาของผูนําหรือผูบริหารแบบนี้จะให         
ความรวมมือกันดี สวนหนึ่งเกิดจากการท่ีผูบังคับบัญชาไดทําตนเปนตัวอยาง อีกสวนหนึ่งเกิดจาก       
การท่ีผูนําแกลงปลอยใหความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนผานไป และลบความขัดแยงใหราบรื่นได                     
ดวยการทําเปนพึงพอใจในยามเผชิญหนากับปญหาความขัดแยง ก็จะยอมทําตามคนอ่ืน ผูนําแบบ          
มุงสัมพันธมักไมชอบใชการลงโทษ เม่ือใดท่ีผูนําประเภทนี้ใหความสําคัญแกคนมากเขาก็จะลด
ความสําคัญขององคการและความสําคัญของเทคโนโลยีตางๆ ลง จุดออนของผูนําแบบนี้ก็คือการชอบ
โอดครวญและกลัววาคนอ่ืนจะไมใหความสําคัญแกตน สิ่งท่ีผูนําแบบนี้กลัวท่ีสุดก็คือความขัดแยง
นั่นเอง 
    (3) แบบบุกงาน  หรือแบบอุทิศตน ( dedicated style) เปนแบบของผูนําท่ีให
ความสําคัญแกงานสูง แตใหความสําคัญในเรื่องสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานต่ํา คือเปนผูนําประเภท
อุทิศตนใหแกงานหรือบุกงาน พฤติกรรมแบบนี้มีลักษณะเปนการครอบงําคนอ่ืน ชอบใหคําแนะนํา  
ดวยวาจาแกลูกนอง ในการใชคําพูดนั้นหากเลือกไดก็จะใชคําวา “ทําเดี๋ยวนี้ ” และหากเปนไปได        
ก็จะเลือกใชวิทยากรตางๆ มากกวาท่ีจะใชคน ผูนําประเภทนี้ตีคาลูกนองดวยการพิจารณาผลงาน        
หรือผลผลิต และตีคาผูบริหารดวยทักษะในการใชอํานาจ ในการทํางานในรูปคณะกรรมการผูนํา        
แบบบุกงานจะแสดงบทบาทอยางกระตือรือรนในเรื่องการคิดริเริ่ม การประเมิน การแนะนํา ในกรณี      
ท่ีมีเหตุการณขัดแยงเกิดข้ึนก็จะจัดการกับมันดวยการกดมันไว และจะจัดการกับสถานการณรายแรง          
ดวยการเขาครอบงํา ผูนําแบบนี้เชื่อวาการใหรางวัลเปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอคนอ่ืนและ   
ลดการท่ีคนอ่ืนจะมีอิทธิพลตอตน และยังเชื่อวาการลงโทษเปนมาตรการสําคัญท่ีจะหยุดยั้งการกระทํา
ท่ีไมควรทํา การลงโทษท่ีรายแรงท่ีสุดในความคิดของผูนําประเภทบุกงานก็คือการปลดออก                    
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จากตําแหนง ผูนําท่ีมีพฤติกรรมแบบบุกงาน  ลูกนองมักรองวาขาดขาวสารขอมูลในการทํางาน                          
ผูนําแบบนี้ตีคาของคนต่ํา จุดออนสําคัญของเขาก็คือการชอบโตแยงคนอ่ืนวาการแกปญหาสามารถ
กระทําดวยวิธีอ่ืนท่ีดีกวาได ผูนําแบบบุกงานถือวาการสูญเสียอํานาจเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด และสิ่งท่ีผูนํา
แบบนี้กลัวท่ีสุดคือกลัววาลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาจะไมทํางานหรือทําใหผลงานหรือผลผลิตต่ํา 
    (4) แบบประสาน ( integrated style) เปนแบบผูนําท่ีใหความสําคัญแกงานและ
ใหความสําคัญแกความสัมพันธกับผูรวมงานสูง จึงเปนพฤติกรรมการบริหารท่ีประสานการมุงงานและ
มุงสัมพันธเขาดวยกัน ผูนําแบบนี้เปนผูท่ีชอบเขามีสวนรวมในการทํางานท้ังเปนรายบุคคลหรือกลุม
ชอบติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนโดยการจัดตั้งกลุม ชอบการประชุม การติดตอสื่อสารเปนแบบสองทาง
(two-way communication) มุงอนาคตมากกวาอดีตหรือปจจุบัน เพราะผูนําประเภทนี้ไมหวง      
ในเรื่องอํานาจ ชอบการทํางานเปนทีม ชอบใชทีมงานและวิธีการตางๆ เพ่ือประสานความตองการ       
ในตัวบุคคลกับความตองการดานเทคโนโลยี ผูนําแบบนี้จะตัดสินหรือประเมินคาลูกนองหรือ
ผูใตบังคับบัญชาจากความเต็มใจในการรวมทีมงาน และตัดสินผูบริหารจากทักษะในทีมงาน            
ในคณะกรรมการ ผูบริหารประเภทนี้จะมีความกระตือรือรนในการจัดทํามาตรฐานการทํางานของทีม 
การตรวจสอบผลงานของทีม ความมุงหมาย และการจูงใจทีมงาน ในเรื่องความขัดแยงผูนําแบบนี้  
ชอบท่ีจะตรวจสอบดูสาเหตุของมันยิ่งกวาท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือกดดันไว ในสถานการณรุนแรงผูนําแบบ
นี้จะเลื่อนการตัดสินใจไปกอน ผูบริหารแบบประสานมีวิธีการควบคุมคนอ่ืนโดยการเสนออุดมคติงายๆ 
หรือไมก็ใชวิธีการประนีประนอมเขาชวย  เพราะการใชวิธีประสานและการเนนกลุมจึงทําให
ผูใตบังคับบัญชาไมรูสึกวาถูกบีบบังคับ และโดยเหตุท่ีผูนําแบบนี้ยึดอุดมคติในเรื่องการจูงใจ จึงไมชอบ
การลงโทษ ดังนั้นการลงโทษท่ีดีท่ีสุดท่ีผูนําแบบนี้พอจะทําไดจึงมีเพียงการทําใหผูถูกลงโทษไดรับ    
การยอมรับนับถือนอยลงเทานั้นอยางไรก็ตาม ในบางครั้งผูบริหารแบบนี้ก็ตีคาของความตองการ         
เปนอิสระต่ํามาก และใชวิธีการใหเขามีสวนรวมท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงจะทําใหงานมีประสิทธิผลนอยลง          
สิ่งท่ีผูบริหารหรือผูนําแบบนี้กลัวท่ีสุดเก่ียวกับตัวเองก็คือกลัววาตนเองจะไมไดเขามีสวนในเรื่องตางๆ  
สวนสิ่งท่ีกลัวท่ีสุดเก่ียวกับผูใตบังคับบัญชาก็คือ เกรงวาผูใตบังคับบัญชาจะไดรับความไมสบายใจ 
    Theory Z  
    ศาสตราจารยวิลเลียม จี โออุชิ ( William G. Ouchi) นักทฤษฎีชาวญี่ปุนได
พัฒนาทฤษฎี Z ข้ึนมาเพ่ือใชเปนเทคนิคการบริหารในบริษัท โออุชิไดนําแนวความคิดจากทฤษฎี X        
และทฤษฏี Y ของแมกเกรเกอร มาพัฒนาเปนทฤษฎี Z หลักการสําคัญประการหนึ่งของทฤษฎีนี้  คือ 
การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ ทฤษฎี Z ไมไดคํานึงถึงเจตคติ  หรือแบบพฤติกรรม
ของผูบังคับบัญชาแตละคน แตจะใหความสนใจในความแตกตางของวัฒนธรรมองคการท่ีจะทําให  
องคการสามารถปฏิบัติงานและบริหารงานไปดวยกันได วัฒนธรรมของ  ทฤษฎี Z จึงเปนลักษณะของ
การจางงานในระยะยาว การตัดสินใจรวมกัน ความรับผิดชอบของแตละคน การประเมินและ        
การเลื่อนระดับแบบคอยเปนคอยไป ระบบการควบคุมแบบไมเปนทางการ มีขอตกลงกับพนักงาน    
ทุกคนเก่ียวกับชีวิตความเปนอยูของเขาและครอบครัว (ธิติยา ศิริวัฒนาวานิชกุล, 2554, หนา 28) 
    Life-cycle theories 
    เฮอรเซ และแบลนชารด (Hersey & Blanchard, 1993, p. 94) ไดเสนอทฤษฎี
วงจรชีวิต  โดยไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีเรดดินและยังยึดหลักการเดียวกัน คือ แบบภาวะผูนําอาจมี
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ประสิทธิผลหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับสถานการณ  องคประกอบของภาวะผูนําตามสถานการณตามทฤษฎี
ของเฮอรเซยและบลันชารด ประกอบดวย 
    (1) ปริมาณการออกคําสั่ง คําแนะนําตางๆ หรือพฤติกรรมดานงาน 
    (2) ปริมาณการสนับสนุนทางอารมณ สังคม หรือพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธ 
    (3) ความพรอมของผูตามหรือกลุมผูตาม 
    เฮอรเซ และแบลนชารด (Hersey & Blanchard, 1993, p. 94) แบงภาวะผูนํา
ออกเปน 4 แบบ คือ 
    (1) ผูนําแบบบอกทุกอยาง  (telling) ผูนําประเภทนี้จะใหคําแนะนําอยางใกลชิด
และดูแลลูกนองอยางใกลชิด เหมาะสมกับผูตามท่ีมีความพรอมอยูในระดับท่ี  1 คือ (M1) บุคคล                      
มีความพรอมอยูในระดับต่ํา 
    (2) ผูนําแบบขายความคิด  (selling) ผูนําประเภทนี้จะคอยชี้แนะบางวาผูตาม
ขาดความสามารถในการทํางาน แตถาผูตามไดรับการสนับสนุนใหทําพฤติกรรมนั้นดดยการใหรางวัล       
ก็จะทําใหเกิดความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงาและกระตือรือรนท่ีจะทํางานมากข้ึน  ผูบริหารจะใชวิธีการ
ติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง และตองคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายใหผูตามเขาใจ จะทําใหผูตามเขาใจและ
ตัดสินใจในการทํางานไดดี เหมาะกับผูตามท่ีมีความพรอมในการทํางานอยูในระดับท่ี  2
คือ (M2) บุคคลมีความพรอมอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง 
    (3) ผูนําแบบเนนการทํางานแบบมีสวนรวม  (participation) ผูนําประเภทนี้     
จะคอยอํานวยความสะดวกตางๆ  ในการตัดสินใจ  มีการซักถาม มีการติดตอสื่อสาร  2 ทางหรือรับฟง
เรื่องราว ปญหาตางๆ  จากผูตาม คอยใหความชวยเหลือในดานตางๆ ท้ังทางตรงและทางออม  ทําให  
ผูตามปฏิบัติงานไดเต็มความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพ  เหมาะกับผูตามท่ีมีความพรอม       
อยูในระดับ  3 (M3) คือ ความพรอมของผูตามอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมี
ความสามารถแตไมเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงาน 
   (4) ผูนําแบบมอบหมายงานใหทํา  (delegation) ผูบริหารเพียงใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือเล็กๆ นอยๆ  ผูตามคิดและตัดสินใจเองทุกอยาง  เพราะถือวาผูตามท่ีมีความพรอม              
ในการทํางานระดับสูงสามารถทํางานใหมีประสิทธิภาพไดดี เหมาะกับผูตามท่ีมีความพรอมอยู         
ในระดับ  4 (M4) คือ ความพรอมอยูในระดับสูง ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีท้ังความสามารถและเต็มใจหรือ
ม่ันใจในการรับผิดชอบการทํางาน 
    Fiedler’s contingency model of leadership effectiveness 
    ฟดเลอร (Fiedler) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ  ตองประกอบดวย
ปจจัย 3 สวน คือ 
    (1) ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม บุคลิกภาพของผูนํามีสวนสําคัญท่ีจะทํา
ใหกลุมยอมรับ  
    (2) โครงสรางของงาน งานท่ีใหความสําคัญ เก่ียวกับโครงสรางของงานอํานาจ
ของผูนําจะลดลง แตถางานใดตองใชความคิด การวางแผน ผูนําจะมีอํานาจมากข้ึน 
    (3) อํานาจของผูนํา  ผูนําท่ีดีท่ีสุด คือ ผูท่ีเห็นงานสําคัญท่ีสุด  แตถาผูนําท่ีจะทํา
เชนนี้ไดผูนําตองมีอํานาจและอิทธิพลมาก แตถาผูนํามีอิทธิพลหรืออํานาจไมมากพอจะกลายเปนผูนํา
ท่ีเห็นความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางผูนําและผูตามมากกวาเห็นความสําคัญของงาน 
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    ทฤษฎีของ ฟดเลอร (Fiedler) ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพหรือไมมีประสิทธิภาพ
ข้ึนอยูกับสถานการณ ถาสัมพันธภาพของผูนําและผูตามดี  และมีโครงสรางของงานชัดเจน  ผูนํา      
จะสามารถควบคุมสถานการณขององคกรได 
   4)  ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (transformational leadership theories) 
    จากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการแขงขันชิงความเปนเลิศ           
ดังนั้น  วิธีท่ีจะทําใหผูบริหารประสบความสําเร็จสูงสุด คือ ผูบริหารตองเปลี่ยนแปลง
ตนเอง เบิรนส (Burns, 1978; อางถึงใน Wong, 1998, pp. 106-125) เสนอความเห็นวา การแสดง
ความเปนผูนํา นั้นยังเปนปญหาอยูจนทุกวันนี้  เพราะบุคคลไมมีความรูเพียงพอในเรื่องกระบวนการ
ของความเปนผูนํา  เบิรนส  อธิบายความเขาใจในธรรมชาติของความเปนผูนําวาตั้งอยูบนพ้ืนฐาน          
ของความแตกตางระหวางความเปนผูนํากับอํานาจท่ีมีสวนสัมพันธกับผูนําและผูตาม อํานาจจะเกิดข้ึน        
เม่ือผูนําจัดการบริหารทรัพยากร  โดยเขาไปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูตาม  เพ่ือบรรลุเปาหมาย       
ท่ีตนหวังไว  ความเปนผูนําจะเกิด ได ข้ึนเม่ือการบริหารจัดการทําใหเกิดแรงจูงใจ  และนํามาซ่ึง              
ความพึงพอใจตอผูตาม  ความเปนผูนําถือวาเปนรูปแบบพิเศษของการใชอํานาจ  (special form of 
power) 
    เบิรนส (Burns, 1978; อางถึงใน Wong, 1998, pp. 106-125) ไดเสนอ ทฤษฎี
ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป  (transformational leadership theory) เดิม เบิรนส เชื่อวา ผูบริหารควร
มีลักษณะความเปนผูนําเชิงเปาหมายโดยอธิบายวา เปนวิธีการท่ีผูบริหารจูงใจผูตามใหปฏิบัติตาม        
ท่ีคาดหวังไว ดวยการระบุขอกําหนดงานอยางชัดเจน และใหรางวัล  เพ่ือการแลกเปลี่ยนกับ                     
ความพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายของผูตาม การแลกเปลี่ยนนี้จะชวยใหสมาชิกพึงพอใจในการทํางาน
รวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายของงาน  ความเปนผูนําเชิงเปาหมายจะมีประสิทธิภาพสูงภายใต
สภาพแวดลอมท่ีคอนขางคงท่ี ผูบริหารจะใชความเปนผูนําแบบนี้ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งท่ีคอนขางสั้น แตเม่ือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
    ปจจุบันแตละองคการมีการแขงขัน กันมากข้ึน  เบิรนส จึงไดเสนอวิธีการของ      
ความเปนผูนําแบบใหมท่ีสามารถจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานไดมากกวาท่ีคาดหวังไว  ซ่ึง เรียกวา             
ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป  (transformational leadership theory) การท่ีผูนําและผูตามชวยเหลือ    
ซ่ึงกันและกัน  เพ่ือยกระดับขวัญและแรงจูงใจของแตละฝายใหสูงข้ึน แนวคิดใหมของ  เบิรนส เชื่อวา 
ความเปนผูนําเชิงเปาหมายกับความเปนผูนําเชิงปฏิรูป เปนรูปแบบท่ีแยกจากกันโดยเด็ดขาด  และ 
การแสดงความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับสถานการณปจจุบัน คือ การแสดงพฤติกรรม       
ความเปนผูนําในเชิงปฏิรูป 
    เบิรนส (Burns, 1978; อางถึงใน Wong, 1998, pp. 106-125) ไดสรุปลักษณะ
ผูนํา ออกเปน 3 แบบ ไดแก 
    (1) ผูนําการแลกเปลี่ยน  (transactional leadership) ผูนําท่ีติดตอกับผูตาม    
โดยการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นตอมากลายเปนประโยชนรวมกัน  ลักษณะนี้
พบไดในองคกรท่ัวไป เชน ทํางานดีก็ไดเลื่อนข้ัน  ทํางานก็จะไดคาจางแรงงาน และในการเลือกตั้ง
ผูแทนราษฎร มีขอแลกเปลี่ยนกับชุมชน เชน ถาตนไดรับการเลือกตั้งจะสรางถนนให เปนตน 
    (2) ผูนําเชิงปฏิรูปหรือผูนําการ เปลี่ยนแปลง  (transformational leadership) 
ผูนําท่ีตระหนักถึงความตองการของผูตาม พยายามใหผูตามไดรับการตอบสนองสูงกวาความตองการ
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ของผูตาม  เนนการพัฒนาผูตาม  กระตุนและยกยองซ่ึงกันและกันจนเปลี่ยนผูตามเปนผูนํา  และมี        
การเปลี่ยนตอๆ  กันไป เรียกวา  domino effect ตอไปผูนําการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเปนผูนํา
จริยธรรม ตัวอยางผูนําลักษณะนี้ ไดแก ผูนําชุมชน 
    (3) ผูนําจริยธรรม  (ethical leadership) เปน ผูนําท่ีสามารถทําใหเกิด                
การเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคลองกับความตองการของผูตาม  ซ่ึงผูนําจะมีความสัมพันธกับผูตาม                                    
ในดานความตองการ  ดานคานิยม และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเปนธรรมและความยุติธรรม                       
ในสังคม  ผูนําลักษณะนี้มุงไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีตอบสนองความตองการอยางแทจริงของ                                  
ผูตาม  ตัวอยาง ของผูนําจริยธรรมท่ีสําคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช                   
ทานทรงเปนนักวางแผนและมองการณไกล นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลง  เชน โครงการอีสานเขียว 
โครงการน้ําพระทัยจากในหลวง โครงการแกมลิง เปนตน 
 ป ค.ศ. 1985 แบสส (Bass) ไดพบวา แนวคิดพฤติกรรมความเปนผูนําของเขา    
นั้นขัดแยงกับแนวคิดของเบิรนส ซ่ึง แบสส พบวา พฤติกรรมของผูนําในการนํากลุมใหปฏิบัติงาน         
อยางใดอยางหนึ่งใหไดผลดียิ่งข้ึนหรือใหไดผลเกินความคาดหวัง  ผูนําจะตองแสดงความเปนผูนํา
ท้ัง 2 ลักษณะรวมกัน คือ ความเปนผูนําเชิงเปาหมาย และความเปนผูนําเชิงปฏิรูป  โดยทิศทาง        
การแสดงพฤติกรรมความเปนผูนําจะออกมาในสัดสวนของความเปนผูนําเชิงปฏิรูปหรือเชิงเปาหมาย
มากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร ไดแก เศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลง             
ในสังคม  วัฒนธรรมและประเพณีของแตละทองถ่ิน  สิ่งแวดลอมภายในองคกร  ไดแก งาน                
เพ่ือนรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  และวัฒนธรรมองคกร และคุณลักษณะสวนตัวของ          
ผูนําเอง ไดแก บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคล และความสนใจของแตละบุคคล 
    (1) ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป  (transformational leadership) ตามแนวคิดของ
แบสส หมายถึง การท่ีผูนําใหความชวยเปลือเก้ือกูลแกผูตามเพ่ือใหเกิดขวัญและแรงใจในระดับ         
ท่ีสูงข้ึน  ผูนําสามารถทําใหผูตามเกิดแรงดลใจในการทํางาน  และพยายามท่ีจะทํางานใหไดมากกวา        
ท่ีคาดหวังไว ซ่ึงความเปนผูนําเชิงปฏิรูป ประกอบดวย 
     ก. บุคลิกภาพท่ีนานับถือ (charisma) 
     ข. การยอมรับความแตกตางของบุคคล (individualized consideration) 
     ค. การกระตุนใหใชสติปญญา (intellectual stimulation) 
    (2) ความเปนผูนําเชิงเปาหมาย  (transactional leadership) หมายถึง  การท่ี
ผูนําชี้แนะหรือจูงใจใหผูตามปฏิบัติตามเปาหมายท่ีกําหนด  โดยระบุความชัดเจนดานบทบาท
โครงสรางงานและสิ่งท่ีตองการจากงานซ่ึงจะแลกเปลี่ยนกันดวยสิ่งตอบแทนท่ีผูตามตองการ             
เพ่ือเปนแรงผลักดันใหงานบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีคาดหวังไว แบสสไดเสนอแนวทาง  2 ประการ        
ในการแสดงความเปนผูนําเชิงเปาหมาย 
      ก. การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent reward) 
      ข. การจัดการโดยยึดกฎระเบียบ (management by exception) 
   การแยกผูนําเชิงปฏิรูป และผูนําเชิงเปาหมาย  แยกท่ีความสามารถในการกระตุน       
ใหผูตามเกิดสติปญญา  รูจักคิดแกปญหาเกาในแนวทางใหม  มีความคิดสรางสรรค  มีโลกทัศน            
ท่ีกวางไกลในการทํางาน เพราะผูนําเชิงปฏิรูปจะไมยินดีกับสถานการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน           
และพยายามท่ีจะหาวิถีทางใหมในการทํางาน  เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จมากท่ีสุดเทาท่ีโอกาส       
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จะอํานวยใหเขาทําได  ในขณะท่ีผูนําเชิงเปาหมายยังคงใหความสําคัญอยูกับการคงสภาพของระบบ  
การทํางานในปจจุบันตอไป เพ่ือใหงานสําเร็จไปแบบวันตอวัน ม่ันคง และไมเสี่ยง 
 2.3.5 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 ภาวะผูนําซ่ึงในการวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาถึงภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีสุด ท่ีทําใหการประเมินคุณภาพสถานศึกษาประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา  
จึงเปนผูมีบทบาท มีหนาท่ีสําคัญ และเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนมีนักวิชาการผูบริหารการศึกษาและหนวยงานทางการ ศึกษาระดับสูง
จํานวนไมนอยท่ีพยายามใหความหมายของผูนําสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา โดยใชเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาชีพ หนวยงานและบุคคลท่ีควรกลาวถึงในเรื่องนี้ ไดแก  
   1) เกณฑมาตรฐานของกลุมผูออกใบประกอบวิชาชีพผูนําสถานศึกษาระหวางมลรัฐ 
(interstate school leaders licensure consortium เรียกยอวา ISLLC) ซ่ึงคอนขางจะไดรับ          
การยอมรับอยางรวดเร็วในสหรัฐ โดยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานของผูนําสถานศึกษาท่ีสําคัญไว             
6 ประเด็น ดังนี้  
    ( 1) ดําเนินการใหมีวิสัยทัศนรวมข้ึน (facilitating share vision)  
    ( 2) สงเสริมวัฒนธรรมสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนและครู 
    ( 3) บริหารจัดการสถานศึกษาใหมีบรรยากาศของการเรียนรูท่ีมีความปลอดภัย    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ( 4) สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและสมาชิกของชุมชน 
    ( 5) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรมและยึดม่ันตอหลักคุณธรรม 
    ( 6) มีศักยภาพและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในวงการตางๆ เชน การเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและวัฒนธรรม เปนตน 
   2) เกณฑมาตรฐานของสมาคมผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาประถมศึกษา
แหงชาติ (national association of elementary school principals 2001 หรือ NAESP) ได
จัดทําเกณฑเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาวิชาชีพของผูท่ีจะเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา โดย
กําหนดวาในฐานะผูนําสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง: 
    ( 1) เปนผูนําจัดตั้งชุมชนแหงการเรียนรู (learning community) ท่ีมีพลวัตและ
ใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรูของนักเรียนและการเรียนรูของผูใหญ 
    ( 2) ตั้งเกณฑความคาดหวังในการดําเนินงานไวสูง (setting high expectations) 
    ( 3) คัดสรรเนื้อหาสาระวิชาและวิธีการเรียนการสอนท่ีประกันตอผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน 
    ( 4) สรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องใหเกิดข้ึนกับทุกคน  
    ( 5) รูจักใชขอมูลเปนแนวทางในการปรับปรุงงาน 
    ( 6) กระตือรือรนตอการเขารวมของชุมชนและเขารวมกับกิจกรรมของชุมชน
อยางสมํ่าเสมอ  
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   3) เกณฑมาตรฐานท่ีเปนแนวคิดของนักวิชาการ  
    ไลธวูด และไรห (Leithwood & Riehl, 2003, p. 4) ไดทําการสังเคราะห
เอกสาร        ท่ีกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงพบวามีแนวปฏิบัติหลัก (core 
practices)         อยู 3 ดาน ไดแก  
    ( 1) ดานการกําหนดทิศทาง (setting directions) หมายถึง การจัดทําวิสัยทัศน 
การสรางเอกภาพตอเปาหมายของผูรวมงาน และการกําหนดเกณฑความคาดหวังตอการปฏิบัติงาน   
ไวสูง 
    ( 2) ดานการพัฒนาบุคลากร (presonnel development) ซ่ึงประกอบดวย   
การใชวิธีการกระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation) ในการปฏิบัติงานของทุกคน การให
ความชวยเหลือแนะนําแกบุคลากร (individualized support) และ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูอ่ืน (providing an appropriate model) 
    ( 3) ดานการปรับปรุงองคการ (redesigning the organization) ซ่ึงครอบคลุม 
ถึงการสรางความแข็งแกรงตอวัฒนธรรมของสถานศึกษา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง ของ
องคการใหม และการสรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม  
    นอกจากนี้ ไลธวูด และไรห (Leithwood & Riehl, 2003, p. 4) เสนอความเห็น
ท่ีวา  ถาสถานศึกษาตองอยูภายใตภาวะของการปฏิรูปทางการศึกษาแลว ผูบริหารสถานศึกษา 
จําเปนตองมีบทบาทสําคัญ (coreroles) ซ่ึงเปนความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบไดเพ่ิมข้ึนในเรื่อง
ตอไปนี้  
    ( 1)  มีการ สรางและสงเสริมความสามารถในการแขงขันของสถานศึกษา                      
(ความรับผิดชอบดานการตลาด หรือ market accountability)  
    ( 2)  การมอบอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องท่ีมีความสําคัญ           
ใหผูปฏิบัติงาน (ความรับผิดชอบดานกระจายอํานาจ หรือ decentralization accountability) 
    ( 3) การเอาใจใสในฐานะท่ีเปนผูนําดานการเรียนการสอน (ความรับผิดชอบ    
ดานวิชาชีพ หรือ professional accountability) 
    ( 4) การพัฒนาและการบริหารแผนกลยุทธ (ความรับผิดชอบดานการบริหาร
จัดการ)  
    ไลธวูด และไรห (Leithwood & Riehl, 2003, p. 4) ยังพบวา ผูนําสถานศึกษา
สวนใหญท่ีประสบความสําเร็จมักมีพฤติกรรมเชิงรุก (proactive behavior) ในการสงเสริมดาน
คุณภาพ (quality) ความเสมอภาค (equity) และความเปนธรรมทางสังคม (social justice)                         
ซ่ึงเปนคานิยมสําคัญในปจจุบัน  
    อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจากมุมมองท่ีเปน
บทบาท (role) อยางเดียวอาจไมเพียงพอ ดังนั้น ไลธวูด  และดุก  (Leithwood & Duke, 1999;                     
อางถึงใน  สุเทพ พงศศรีวัฒน , 2550 , หนา 3-4)  ไดทําการวิเคราะหบทความดานภาวะผูนํา                             
ทางการศึกษาท่ีปรากฏอยูในวารสารตางๆ ทาง การบริหาร  ตั้งแตป  1985-1995 พบวา  มีแนวคิด                      
ท่ีสําคัญ (distinct conceptions) ดานภาวะผูนําอยู 6 ประเด็น ไดแก 
    ( 1) ภาวะผูนํา ดานการเรียนการสอน  (instructional leadership) หมายถึง 
ผูบริหารมีอํานาจหนาท่ีและอิทธิพลตามบทบาทการบริหาร ครูไปสูทิศทางท่ีชวยปรับปรุงระดับ
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ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงข้ึน  ซ่ึงจะเนนการกระตุนพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมท่ีสงผล
โดยตรงตอพัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน ซ่ึงจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรักเรียนสูงข้ึน
และเกิดความสําเร็จของสถานศึกษา 
    ( 2) ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) หมายถึง 
ผูบริหารสถานศึกษาตองเพ่ิมขีดความสามารถและความเอาใจใสตอผลงานของคณะครูในสถานศึกษา
ใหสูงข้ึน  โดยการมอบอํานาจหนาท่ีและความสามารถของสมาชิกในองคกรใหสามารถปฏิบัติการ     
ใหปฏิบัติการใหเปาหมายขององคกรประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ตองเนนท่ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะ
นําไปสูการพัฒนาและสามารถนําไปสูจุดหมายขององคกรได 
    ( 3)  ภาวะผูนํา ดานการสงเสริม จริยธรรม (ethical leadership) หมายถึง          
การท่ี ผูบริหาร มีอิทธิพลตอผูอ่ืนในประเด็นท่ีเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม           
ทําใหทุกคนสามารถแยกแยะประเด็นใดถูกหรือผิด ควรปฏิบัติหรือควรละเวน  โดยจะเปนผูนําแหง
คุณธรรมและคานิยมใหสังคมประชาธิปไตยท่ีจะสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 
    ( 4) ภาวะผูนํา ดานการสงเสริมการมีสวนรวม  (participative leadership) 
หมายถึง การไดเขามารวมในกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาโดยสมาชิกท่ีประกอบข้ึนเปนชุมชน
สถานศึกษา  โดยเนนกระบวนการตัดสินใจของกลุมอันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรและ         
การบริหารสถานศึกษาเปนฐานท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย เปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระ 
ในการปฏิบัติงาน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน สงเสริมการทํางานเปนทีม            
สรางบรรยากาศใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ กระตุนผูรวมงาน         
ใหมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 
    ( 5) ภาวะผูนํา ดานการบริหารจัดการ (management leadership) หมายถึง 
การบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  วิธีการท่ีจะแสดงออกถึงสถานการณขององคกร            
ท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือแกปญหาเฉพาะหนา ความเปนผูนําท่ีตองการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากผูรวมงาน
และสภาพการทํางาน ซ่ึงตองเผชิญบริบทความเปนผูนําท่ีหลากหลาย จนสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
จนเกิดเปนผลดี เปนท่ีนาพอใจของผูรวมงาน 
    ( 6)  ภาวะผูนํา ดานความเทาทันสถานการณ (contingent leadership)   
หมายถึง การสรางความสามารถของฝายตางๆ  ใหมีความยืดหยุนเพ่ือรองรับสถานการณใหมๆ           
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา  โดยจะเนนความรับผิดชอบท่ีจะนํานโยบายสูการปฏิบัติ การรักษา
เสถียรภาพขององคกรและการปฏิบัติงานในแตละวัน เชน การจัดการเก่ียวกับการเงินและพัสดุ         
การปรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา เปนตน นอกจากนี้ตองมีการแกปญหาความขัดแยง           
การนํานโยบายจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามาสูการปฏิบัติ ความเปนผูนํา      
จะนํามาสูความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงองคกร และกระบวนการทํางาน   
ใหดีข้ึน 
    เนื่องจาก  สถานศึกษาโดยท่ัวไปมักมีบริบทท่ีแตกตางกัน เชน ขนาด สถานท่ีตั้ง 
เปนตน ดังนั้น จึงไดมีความพยายามสรุปบทบาทท่ีเหมือนกันของผูบริหารสถานศึกษาแมจะตอง
บริหารสถานศึกษาท่ีมีบริบทตางกันก็ตามได ดังนี้ 
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    ( 1) ตองมีจุดเนนของการเปนผูนําทางวิชาการหรือผูนําดานการเรียนการสอน 
(instructional leadership) 
    ( 2) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (leading change)  
    ( 3)  พัฒนาและจัดโครงสรางดานภาวะผูนําใหเอ้ือตอการมีสวนรวม 
(collaborative leadership structure) 
    ( 4) เปนศูนยกลางของการสงเสริมคุณธรรม (providing the moral center) 
 จากแนวคิดของนักวิชาการเก่ียวกับบทบาทของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา       
ตามท่ีกลาวมาขางตน นั้น แนวคิดของ ไลธวูด และดุก (Leithwood & Duke, 1999; อางถึงใน สุเทพ 
พงศศรีวัฒน , 2550 , หนา 3-4)  มีความเหมาะสม ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย          
ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน คือ  
   1)  ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน  
    ไลธวูด และดุก (Leithwood & Duke, 1999; อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน , 
2550, หนา 3-4)  ไดกลาวไววา ภาวะผูนํา ดานการเรียนการสอน  หมายถึง ผูบริหารมีอํานาจหนาท่ี
และอิทธิพลตามบทบาทการบริหาร ครูไปสูทิศทางท่ีชวยปรับปรุงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให
สูงข้ึน  ซ่ึงจะเนนการกระตุนพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมท่ีสงผลโดยตรงตอพัฒนาการ         
ดานตางๆ ของนักเรียน ซ่ึงจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรักเรียนสูงข้ึนและเกิดความสําเร็จของ
สถานศึกษา 
    เด บีวอยสซ (De bevoise, 1984; อางถึงใน Maxcy, 1991, p. 41) ไดให
ความหมายภาวะผูนํา ดานการเรียนการสอน  (instructional leadership) หมายถึง การดําเนินการ
ท้ังหลายท้ังปวง ของผูบริหารสถานศึกษา หรือครูใหญ  ตองปฏิบัติหรือมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติ          
เพ่ือท่ีจะสงเสริมความเจริญงอกงามในการเรียนรูของนักเรียน 
    นอกจากนี้  เด บีวอยสซ  ยังไดกลาวเพ่ิมเติม  จากการใหความหมายภาวะผูนํา
ทางการเรียนการสอนอีกวา  ความคิดและการปฏิบัติเหลานี้เพ่ือมุงไปสูเปาหมายของสถานศึกษา     
รวมไปถึงการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับ   
การเรียนรูของนักเรียน  การประสานงานเพ่ือพัฒนาทีมงานและการสรางความสัมพันธระหวาง
นักเรียนกับครู 
    สมิธ และแอนดริวส  (Smith & Andrews, 1989; อางถึงใน Stoll & Fink, 
1996, p. 105) ใหความหมายของผูนํา ดานการเรียนการสอน  หมายถึง ผูท่ีสามารถทํางานรวมกับครู           
ในการสงเสริมการเรียนรูของชั้นเรียนไดเปนอยางดี  โดยผูนําทางการเรียนการสอนจําเปน จะตองมี
สมรรถนะ (competencies) ท่ีสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) มีความสามารถเปนนักจัดสรรทรัพยากร     
เพ่ือการเรียนรูท่ีดี  2) มีความเปนผูทรงความรูดานการเรียนแกครู  3) มีความเปนนักสื่อสารท่ีดี  และ      
4) เปนผูใหเวลาอยูทํางานใกลชิดรวมกับครู 
    เพลลิเซอร และแอนเดอรสัน  (Pellicer & Anderson, 1995, p. 16) ไดให
ความหมายภาวะผูนํา ดานการเรียนการสอน  (instructional leadership) วาเปนผูท่ีอยูในฐานะ        
ผูกระตุนและสนับสนุนทีมงานท่ีไดรับเลือกในสถานศึกษา  ปฏิบัติตามแผนการเรียนรูของสาระ         
การเรียนรูของสถานศึกษาท่ีไดเปลี่ยนแปลงไป  สงผลใหการเรียนรูของนักเรียนมากข้ึนและยั่งยืน
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นอกจากนี้  ผูนําทางการเรียนการสอน  เปนผูชวยกําหนดวิสัยทัศนและจุดมุงหมายใหแกครูและ
นักเรียน โดยสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือไปสูเปาหมายความสําเร็จ 
    เพลลิเซอร และแอนเดอรสัน  (Pellicer & Anderson, 1995, p. 16) ยังไดกลาว
อีกวา  ภาวะ ผูนําดานการเรียนการสอน  จะตองเริ่มดวยทัศนคติและคานิยมท่ีแสดงออกถึง  ความ
ผูกพันตอความเจริญเติบโตและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนของนักเรียนดวยความจริงใจ  โดยการสนับสนุน              
เปนผูชวยเหลือใหนักเรียนเกิดความสําเร็จและความพึงพอใจ 
    จะพบวา ในชวงทศวรรษ 1980 ความหมายของภาวะผูนําดานการเรียนการสอน  
(instructional leadership) คอนขางจํากัดอยูในเรื่องการวางเปาหมายชัดเจน  การจัดการทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการสอน  การกํากับดูแลแผนการสอน  และการประเมินผลการสอนของครู  เปนสําคัญ  
(Lashway, online, 2003) แตปจจุบันนี้ ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน  มีความหมายท่ีลุมลึกมาก
ยิ่งข้ึน  กลาวคือ  ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีหลักดานการเรียนการสอน  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู   
และยังเนนการใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจอีกดวย  แนวคิดภาวะผูนํา ดาน การเรียนการสอน                 
จึงเปลี่ยนแปลงการเนนท่ีการสอนอยางในอดีต  มาเปนการเนนท่ีการเรียนรู  ดังนั้น ในปจจุบันจึงนิยม
เรียกภาวะผูนําแบบนี้วา  ผูนําทางการเรียนรู  (learning leader) มากกวาผูนําการเรียนการสอน  
(DuFour, 2002, pp. 12-15) 
    จากความหมายของภาวะผูนํา ดาน การเรียนการสอน  (instructional 
leadership) สรุปวา  ภาวะผูนํา ดาน การเรียนการสอน  หมายถึง  ผูบริหาร สถานศึกษาท่ีมี            
ความรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  โดยมีบทบาทครอบคลุมตามภารกิจ  
ไดแก  การกําหนดเปาหมายทางวิชาการท่ีชัดเจน  การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน           
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอน                 
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม  การเรียนรู  การพัฒนาทางวิชาชีพแกบุคลากร  การสราง              
ความรวมมือกับชุมชน  เพ่ือความสําเร็จของสถานศึกษาและการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
สถานศึกษา  ตลอดจนการนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาการเรียนการสอน  และการใชขอมูลเพ่ือ           
การตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูและการเรียนรูของผูเรียนอันจะนําไปสูเปาหมาย
ความสําเร็จ 
    บทบาทและภารกิจของผูนําดานการเรียนการสอน 
    มีนักการศึกษาจํานวนมากโดยเฉพาะในตางประเทศท่ีสนใจศึกษาวิจัยและ         
ไดเสนอผลการศึกษาวิจัยตลอดท้ังแนวคิดตางๆ  เก่ียวกับบทบาทของผูบริหารการศึกษาท่ีกลาวถึง        
การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและการเปนผูนําทางการเรียนการสอนท่ีมุงเนนถึงคุณภาพ
และประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมไวดังตอไปนี้ 
    คูเปอร (Cooper, 1989; cited in Jan Chell, online, n.d.) กลาววา 
แบบอยางของผูนํา ดานการเรียนการสอนจะตองดูแลการเรียนและการทํางานกับคนอ่ืน  ครู นักเรียน 
และผูปกครองเพ่ือท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
    แบมเบิรก และแอนดริวส  (Bamburg & Andrews, 1990; cited in Jan Chell, 
online, n.d.) เชื่อวาการเปนผูนําดานการเรียนการสอนตองปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1) มีวิสัยทัศนขององคการท่ีชัดเจนบนความตองการของผลลัพธ  ตัวอยาง เชน         
ความเปนเลิศทางการศึกษา เปนตน 
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    (2) เผยแพร สื่อสาร ประชาสัมพันธวิสัยทัศนนั้น ใหทุกคนท่ีเก่ียวของกับองคการ
ไดรับทราบเพ่ือจะไดรับการสนับสนุนวิสัยทัศนนั้น 
    (3) จัดหาและรับเอาทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ  เชน
วัสดุอุปกรณสารสนเทศหรือโอกาส 
    (4) จัดการตัวเองใหเหนือกวาและสามารถทําใหเกิดข้ึนได 
    ภาวะผูนําดานการเรียนการสอนในอนาคตตามท่ีสมายไลและกอนเยอร  (Smylie 
& Gonyers, 1991; cited in Jan Chell, online, n.d.) สรุปวา “การสอนจะเปลี่ยนเปนลักษณะ
สวนรวมและเปนพลวัตร  (dynamic) มีการปฏิสัมพันธมีสติปญญาท่ีกระตือรือรน  (ไมใชการฝก         
ท่ีจะเปน) จากการแนะนําหรือการทําเปนมาตรฐาน” 
    ดังนั้น ผูนําดานการเรียนการสอน  จะตองมีความคิดและการปฏิบัติท่ีแตกตางไป
จากผูบริหารสถานศึกษาท่ัวไป  จะตองปรับปรุงหลักสูตรการสอนและสภาพแวดลอมการเรียนใหม 
กระตุนใหครูเสี่ยงทําสิ่งใหมและสรางนวัตกรรมใหครูไดใชความรูและความสามารถเต็มศักยภาพ      
ใหความเปนอิสระในการทํางานแกทีมงาน  สงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของบุคลากร              
ในสถานศึกษาผูปกครองและชุมชน  ไมยึดติดกับกฎระเบียบดั้งเดิม  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนท่ีจะสงผลใหนักเรียนเปนผลิตผลท่ีมีคุณภาพ  
   2) ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง  
    ไลธวูด และดุก (Leithwood & Duke, 1999; อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน , 
2550, หนา 3-4) กลาววา ภาวะผูนํา ดานการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ตองเพ่ิมขีด
ความสามารถและความเอาใจใสตอผลงานของคณะครูในสถานศึกษาใหสูงข้ึน  โดยการมอบอํานาจ
หนาท่ีและความสามารถของสมาชิกในองคกรใหสามารถปฏิบัติการใหปฏิบัติการใหเปาหมายของ
องคกรประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ตองเนนท่ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาและสามารถ
นําไปสูจุดหมายขององคกรได 
    นันทรัตน ศรีนุนวิเชียร  (2548, หนา 39) ไดใหความหมายของ คําวา ภาวะผูนํา  
การเปลี่ยนแปลง ไววา หมายถึง ผูนํา ท่ีตระหนัก ถึงความตองการของผูตาม สรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน และมุงพัฒนาศักยภาพของผูตามเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
    ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ  (2548, หนา 10) ไดสรุปความหมายของภาวะผูนํา        
การเปลี่ยนแปลง คือ ผูนําท่ีใชการปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในการสรางความรวมมือ สรางแรงจูงใจ        
ใหสูงข้ึน จนสงผลใหผูรวมงานรูสึกอยากเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
    ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
เจตคติ และสมมุติฐานของสมาชิกในองคกร สรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงคและ   
กลยุทธท่ีสําคัญ 
    จากความหมายโดยสรุปกลาวไดวา ภาวะผูนํา ดานการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงใหเห็นในการจัดการ  หรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามท่ีคาดหวัง เปนผล                                     
ใหการปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง พัฒนาความสามารถและศักยภาพไปสูระดับท่ีสูงข้ึน  โดยผูบริหาร
แสดงบทบาททําใหผูรวมงานไววางใจ ตระหนักรูภารกิจและวิสัยทัศน มีความจงรักภักดีและ           
เปนขอจูงใจใหผูรวมงานมองการณไกลกวาความสนใจของตน ซ่ึงจะนําไปสูประโยชนขององคกร 
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      ภาวะผูนํา ดาน การเปลี่ยนแปลงเก่ียวของกับอิทธิพลของผูนําท่ีมีตอผูตาม         
แตอิทธิพลนั้นเปนการใหอํานาจแกผูตามใหกลับกลายมาเปนผูนํา และผูท่ีเปลี่ยนแปลงหนวยงาน     
ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองคกร ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงไดรับการมอง         
วาเปนกระบวนการท่ีเปนองครวม และ มีความ เก่ียวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับตางๆ               
ในหนวยงานยอยขององคกร 
      จากการวิจัยพฤติกรรมภาวะผูนํา ดานการเปลี่ยนแปลงพบวา ผูนําจะมีการถาย
โอนหนาท่ีความรับผิดชอบและอํานาจท่ีสําคัญ และขจัดขอจํากัดการทํางานท่ีไมจําเปนออกไป ผูนํา          
มีการดูแลสอนทักษะใหแกผูตามท่ีมีความจําเปนตองแกปญหา ตองการการริเริ่ม การกระตุน            
การมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีสําคัญ การกระตุนการแขงขันความคิด การตระหนักในขอมูล            
ท่ีเก่ียวของ การสงเสริมความรวมมือ และการทํางานเปนทีม รวมท้ังสงเสริมการแกปญหา                  
แบบสรางสรรค ในการบริหารความขัดแยงตางๆ ผูนําจะทําการปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบ
การบริหาร เพ่ือเนนและสรางคานิยมและวัตถุประสงคหลักขององคกร 
   ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย (โสภณ ภูเกาลวน, ออนไลน, 2550) 
    (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( idealized influence) การมีคุณลักษณะ
พิเศษ (charisma) ท่ีมีอุดมการณ มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการบริหารอารมณและมีจริยธรรม 
    (2) การสรางแรงบันดาลใจ ( inspirational motivation) เปนการจูงใจ ท่ีใหเกิด
แรงบันดาลใจในการทํางาน โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การสรางเจตคติและการคิดในแงบวกและ
กระตุนจิตวิญญาณของทีม (team spirit) ใหมีชีวิตชีวา 
    (3) การกระตุนทางปญญา ( intellectual stimulation) เปนการกระตุน ในดาน
ความพยายามของผูตาม เพ่ือใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค เพ่ือการตระหนักรูในเรื่องปญหา กระตุนให
มีการตั้งขอสมมุติฐาน เปลี่ยนกรอบการมองปญหา และมีการแกปญหาอยางเปนระบบ 
    (4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( individualized consideration)                        
เปนการปฏิบัติตอบุคคลในฐานะท่ีเปนปจเจกชน การเอาใจใสดูแลคํานึงถึง ความตองการและ                              
ความแตกตางระหวางบุคคล มีการติดตอสื่อสาร และปฏิสัมพันธท่ีดี มีการแนะนําและการมอบหมาย
งาน มีการพัฒนาการทํางานเพ่ือใหบุคคลสามารถบรรลุเปาหมายของสวนตนและสวนรวม 
   จาก องคประกอบเฉพาะท้ัง 4 ประการ  ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีกลาว
มาแลวขางตน มีความสัมพันธกัน ( inter correlated) และมีการแบงแยกแตละองคประกอบ 
เนื่องจากตางก็มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีรายละเอียดเฉพาะของ            
แตละองคประกอบ ดังนี้ 
    (1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( idealized influence or leadership: II 
or CL) หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนท่ียก
ยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกัน ผูตาม             
จะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา สิ่งท่ีผูนําตองปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมี             
ความสมํ่าเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนํา         
เปนผูท่ีไวใจไดวาจะทําในสิ่งท่ีถูกตอง ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยง        
ท่ีจะใชอํานาจเพ่ือประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชน             
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ของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อม่ัน          
ในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อ  และคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ  
ความจงรักภักดี และความม่ันใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกับผูนํา โดยอาศัย
วิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน         
เพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการสราง            
ความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปลี่ยนแปลง จึงรักษาอิทธิพล
ของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคการ 
    (2) การสรางแรงบันดาลใจ ( inspiration motivation: IM ) หมายถึง การท่ีผูนํา
จะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ ข้ึน กับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน                   
การใหความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมีชีวิตชีวา           
มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตาม
สัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังท่ีผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนํา       
จะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําแสดงความเชื่อม่ันและ
แสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขาม
ผลประโยชนของตนเพ่ือวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของ
ตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดข้ึนผานการคํานึง                 
ถึงความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล          
ทําใหผูตามรูสึกเหมือนตนเองมีคุณคา และกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาท่ีตนเอง          
เผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริม สราง
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    (3)  การกระตุนทางปญญา ( intellectual stimulation: IS) หมายถึง การท่ีผูนํา  
มีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการ       
หาแนวทางใหมมาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม เพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหม          
และสรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค                
มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ   
ดวยวิถีทางแบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ  ในการพิจารณาปญหา  และ         
การหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ผูนํา            
มีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตาม แมวามันจะ
แตกตางไปจากความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีทาทาย  และ          
เปนโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปญหารวมกัน โดยผูนําจะสรางความเชื่อม่ันใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมี
วิธีแกไข  แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรค          
ทุกอยางไดจากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนให
ตั้งคําถาม  ตอคํานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุนทางปญญาเปนสวนสําคัญของ
การพัฒนาความสามารถของผูตามในการท่ีจะตระหนักและแกไขปญหาดวยตนเอง 
    (4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  (individualized consideration: IC) 
ผูนําจะมีความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําในการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล 
และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช ( coach) และเปนท่ีปรึกษา ( advisor) 
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ของผูตามแตละคน เพ่ือการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล 
เพ่ือความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงาน        
ใหสูงข้ึน นอกจากนี้  ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตาม โดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ                  
สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปน  
และความตองการการประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวา เขาใจและยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา บางคน         
มีมาตรฐานท่ีเครงครัดกวา บางคนมีโครงสรางงานท่ีมากกวา ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทาง 
และมีการจัดการดวยการเดินดูรอบๆ ( management by walking around) มีปฏิสัมพันธกับผูตาม
เปนการสวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลท้ังคน           
(as a whole person) มากกวาจะเปนเพียงพนักงานหรือเปน เพียงปจจัยการผลิต ผูนําจะมีการฟง
อยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา ( empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงาน               
เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ีและ
เรียนรูสิ่งใหมๆ  ท่ีทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและ         
การชวยใหกาวหนาในการทํางานท่ีรับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ 
    จะเห็นไดวา ภาวะผูนํา ดานการเปลี่ยนแปลง ของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดกวางไกล ทันสมัยตอสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทางดานการจัดการศึกษา 
ดูแลสอนทักษะ และสามารถกระตุนความสามารถใหครูปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ            
มีการ ริเริ่ม กระตุนการมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีสําคัญ การกระตุนการแขงขันความคิด                   
การตระหนักในขอมูลท่ีเก่ียวของ การสงเสริมความรวมมือ และการทํางานเปนทีม ของครู  รวมท้ัง
สงเสริมการแกปญหาแบบสรางสรรคในการบริหารความขัดแยงตางๆ ดําเนินการปรับปรุงโครงสราง
ขององคกร และระบบการบริหาร เพ่ือเนนและสรางคานิยมและวัตถุประสงคหลักขององคกร 
   3) ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม 
    ไลธวูด และดุก (Leithwood & Duke, 1999; อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน , 
2550, หนา 3-4) กลาววา ภาวะผูนํา ดานการสงเสริมจริยธรรม หมายถึง  การท่ีผูบริหารมีอิทธิพลตอ
ผูอ่ืนในประเด็นท่ีเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  ทําใหทุกคนสามารถแยกแยะ
ประเด็นใดถูกหรือผิด ควรปฏิบัติหรือควรละเวน  โดยจะเปนผูนําแหงคุณธรรมและคานิยมใหสังคม
ประชาธิปไตยท่ีจะสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม 
    ภาวะผูนํา ดาน การ สงเสริม จริยธรรม  เปนคุณสมบัติท่ีผูนําประพฤติปฏิบัติ
สมํ่าเสมออยางซ่ือตรง มุงม่ันใหเกิดผลดีตอสวนรวม เริ่มจากการมีคานิยมหลัก ( core values) มีเสียง
เรียกรองภายในพัฒนาวิสัยทัศน  และประพฤติปฏิบัติตามทัศนคติ  และความเชื่อของตน                      
ในกระบวนการนี้ ผูนําเชิงจริยธรรมสรางพ้ืนท่ีเพ่ือการรับฟงและใหคุณคาตอความคิดเห็นและ ความรู
ของผูอ่ืน ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมสงเสริมกระตุนใหผูอ่ืนทํางานและสรางวิสัยทัศนรวมกัน               
เพ่ือผลประโยชนสวนรวม (สรายุทธ กันหลง, ออนไลน, 2554) 
    ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม หมายถึง ผูนําท่ียกระดับความ ประพฤติของ
มนุษย  และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของท้ังสองฝายใหสูงข้ึน  และกอใหเกิดการเปลี่ยนสภาพ         
ท้ังสองฝาย โดยท่ีผูนําตระหนักถึงความตองการท่ีแทจริงของผูตาม อํานาจของผูนําจะเกิดข้ึน เม่ือผูนํา
ทําใหผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม  ทําใหผูตามเกิดความขัดแยงระหวางคานิยมกับวิธีการ
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ปฏิบัติสรางจิตสานึกใหผูตามเกิดความตองการอยางแรงกลา  และเปนความตองการท่ีสูงกวาเดิม         
ตามระดับความตองการของมาสโลว  แลวจึงดําเนินการเปลี่ยนแปลงซ่ึงจะทําใหผูตามรวมมือกัน
เคลื่อนไหวไปสูจุดหมายท่ีสูงและยังเปนประโยชนท้ังแกผูนําและผูตาม  (Nahavandi, 1997; อางถึงใน 
วีรยา พวงไทย , 2550, หนา  10-15) การศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมเกิดข้ึนมา                        
เปนระยะเวลานาน  แตไมมีการกลาวถึงในประเด็นของการวิจัยอยางชัดเจนนัก  แนวคิดหลัก          
ของการพัฒนาสู การมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ  โทมัส  เซอจิโอวันนี  (Thomas Sergiovanni, 
1992; อางถึงใน เชี่ยวชาญ ภาระวงค , ออนไลน, 2556 ) ซ่ึงไดแบงแยกแหลงท่ีมาของภาวะผูนํา  อัน
ประกอบ              ไปดวยภาวะผูนําดานตางๆ ไดแก ภาวะผูนําในระบบราชการ  (bureaucratic 
leadership) ภาวะผูนําเชิงจิตวิทยา  (psychological leadership) ภาวะผูนําเชิงเหตุผลเทคนิค  
(rational-technical leadership) ภาวะผูนําเชิงวิชาชีพ (professional leadership) และภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรม ดังนี้ 
    (1) ภาวะผูนําในระบบราชการเปนภาวะผูนําท่ีตองอางอิงกับคําสั่งกฎระเบียบ
ขอกําหนดภาระงานความคาดหวังและผลลัพธจากกระบวนการกํากับติดตามและควบคุม  ดังนั้น         
ภาวะผูนําในระบบราชการจึงครอบคลุมเพียงพัฒนาการข้ันตาสุด  (lowest stage) ของการพัฒนา
จริยธรรม 
    (2) ภาวะผูนําเชิงจิตวิทยาเปนภาวะผูนําท่ีมีฐานอํานาจจากแรงจูงใจและทักษะ
เชิงมนุษยสัมพันธ (human relation skill) ซ่ึงมีความคลายคลึงกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมุงเนน
การควบคุมและสนับสนุนแนวคิดท่ีวาการใหรางวัลยอมไดรับผลตอบแทน 
    (3) ภาวะผูนําเชิงเหตุผล-เทคนิคอํานาจของผูนําตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางสังคมวิทยา
เซอรจิโอวานนิ (Sergiovanni) เห็นวาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูในสถานศึกษาสวนใหญ
เปนกิจกรรมท่ีมีความซับซอนของกระบวนการมากเกินไป  ควรอางอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
ใหมากข้ึน  นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนลักษณะเฉพาะมากเกินไปจะไมสามารถ           
เชื่อมตอไปยังผลลัพธท่ีมีมาตรฐานของผูเรียนและไมนําไปสูการสรางภาวะผูนําเชิงเหตุผล-เทคนิค 
    (4) ภาวะผูนําเชิงวิชาชีพ  ภาวะผูนําดังกลาวเกิดจากแรงขับท่ีมีอิทธิพลของ          
การปฏิบัติงาน  (driving force) โดยผูนําท่ีมีความเชื่อม่ันในมาตรฐานการปฏิบัติงานและบรรทัดฐาน
ทางวิชาชีพ (professional norm) จะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ     
ผูตาม 
    (5) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมเปนภาวะผูนําท่ี  เซอรจิโอวานนิ  (Sergiovanni)         
กลาวอางจากงานวิจัยวา  สามารถตอบสนองตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามธรรมชาติของมนุษย  
ตลอดจนตอบสนองตอหนาท่ีและภาระงานซ่ึงยืนอยูเหนือผลประโยชนเฉพาะบุคคล  (stand above 
their own self-interest)  
    จากแนวคิดภาวะผูนําของ  เซอรจิโอวานนิ  (Sergiovanni) ท้ัง 5 โมเดล สามารถ
นํามาเปรียบเทียบกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของแรงจูงใจและความตองการ
ภายนอก (extrinsic otives and need) และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของพัฒนาการทางจริยธรรมแรงจูงใจและความตองการภายในตามแนวคิด         
ของเบิรนส (Burns, 1978; อางถึงใน Wong, 1998, pp. 106-125) ตลอดจนนํามาเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีของ มาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs theory) ซ่ึงพบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม นั้น 
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เปนคุณลักษณะท่ีอยูในระดับสูงสุดของความตองการ  (righteousness: ความชอบธรรม ) สอดคลอง
กับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  หรือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  และใน ขณะเดียวกันภาวะผูนํา                 
เชิงวิชาชีพก็จัดอยูในระดับข้ันสูงของความตองการดวย  แตยังไมถึงระดับสูงสุด  สวนภาวะผูนํา          
แบบเชิงเหตุผล -เทคนิค  เชิงจิตวิทยาและในระบบราชการจัดอยูในระดับความตองการข้ันต่ํา  และ
สอดคลองกับแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  สรุปไดวา  คุณลักษณะและแหลงของภาวะผูนํา             
เชิงจริยธรรมตามแนวคิดของ เซอรจิโอวานนิ  (Sergiovanni) มีอยู 2 นัย นัยแรกผูนําตองสนใจ
ความรูสึกของผูตามในดานความชอบธรรมพันธะท่ีตองปฏิบัติและสรางแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
นัยท่ีสองผูนําตองสรางความรูสึกของความชอบธรรมพันธะท่ีตองปฏิบัติและสิ่งท่ีดีงามในตัวของผูนํา
เองดวย  หากปราศจากคุณลักษณะสองประการขางตนก็ยากท่ีจะกอใหเกิดแรงจูงใจในการนําและ         
การตามอยางมีจริยธรรมได  เชนเดียวกับ ฟอสเทอร (Foster, 1986; อางถึงใน กนกอร สมปราชญ , 
2546, หนา 34) ท่ีกลาวถึง ความเปนผูนําเชิงจริยธรรมวา ตองมีอิสระท้ังดานความคิดและการกระทํา
ตองไมถูกครอบงําจากอํานาจหรืออิทธิพลใดๆ  ของผูนํา เบิรนส (Burns, 1978; อางถึงใน  Wong, 
1998, pp. 106-125) กลาวถึง ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมวาเปรียบเสมือนการเปลี่ยนสภาพท้ังผูนําและ  
ผูตามตามกระบวนการของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ในทายท่ีสุดจะนํามาซ่ึงจริยธรรม                                 
ในการยกระดับความประพฤติ  (conduct) และการดลใจทางจริยธรรม  (ethical aspiration)                         
ของผูนํา 
    นอกจากนี้  พลวัต (dynamic) ของภาวะผูนําเชิงจริยธรรม นั้นจะสงผลใหผูนํา
และผูตามบรรลุถึงผลสําเร็จสูงสุด  และเกิดการยอมรับชื่นชม  และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันอีกดวย  
สอดคลองกับ  การดเนอร (Gardner, 1987; cited in Morialty, 1992; อางถึงใน สุธาสินี แมนญาติ, 
2554, หนา 82-93) ท่ีเห็นวา เปาหมายของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมเก่ียวของกับคนท้ังหมดไมใชสิ่งของ 
การดเนอร (Gardner) ไดยกตัวอยางวา  ผูนําควรเชื่อถือในคนเอาใจใสในสิทธิและศักยภาพของคน  
(human potential) สรางระบบกลุม  (build community) ใชการนําแบบประสานความรวมมือ  
(share leadership) นําผูอ่ืนไปสูการยอมรับในความรับผิดชอบ  (lead others to accept 
responsibility) และเริ่มตนการฝกปฏิบัติดวยตนเองกอนการนําเปาหมายเชิงจริยธรรมท้ังหมดขางตน
จะประกอบข้ึนเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมนั่นเอง 
    นอกจากนี้ โคหลเบิรก (Kohlberg, 1981; cited in Shaprio & Stefkovich, 
2001; อางถึงใน สุธาสินี  แมนญาติ , 2554, หนา 82-93 ) ไดกลาวถึง แนวคิดในการพิจารณา        
ความยุติธรรมของสังคม  (just community) วามีขอบงชี้จากการสอนของสถานศึกษาโดยเฉพาะ  
อยางยิ่งหลักการของความยุติธรรม  (justice) ความเสมอภาค  (equity) และการยอมรับนับถือ         
ในเสรีภาพ (respect for liberty) ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาว  เซอรจิโอวานนิ  (Thomas Sergiovanni, 
1992; อางถึงใน เชี่ยวชาญ ภาระวงค, ออนไลน, 2556 ) ไดพัฒนาสูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม  โดยกลาว
ไววา ภาวะผูนําในบริบทของการจัดการศึกษาเปนสิ่งท่ีผูนําทางการศึกษาตองถือเปนภาระรับผิดชอบ  
(stewardship) โดยผูนําควรเอาใจใสอยางลึกซ้ึงตอความผาสุก  (welfare) ของสถานศึกษาและชุมชน
โดยมิใชเฉพาะแตครู กับนักเรียนเทานั้น  แตตองเอาใจใสตอสถานศึกษาและชุมชนในฐานะ                     
ท่ีเปนครอบครัวอีกดวย 
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    กรีนฟลด (Greenfield, n.d.; อางถึงใน เชี่ยวชาญ ภาระวงค , ออนไลน, 2556 )
ระบุวา สังคมมีความคาดหวังดานจริยธรรมจากครูใหญ เชน 
    (1) สถานศึกษาตองเปนสถาบันแหงศีลธรรม  (moral institute) ท่ีชวยกําหนด
ปทัสถานของสังคม (social norm)  
    2) ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนตนแบบดานศีลธรรม  (moral agent)                
การตัดสินใจเรื่องใดๆ ของผูบริหารสถานศึกษาตองอยูบนเหตุผลคานิยมทางศีลธรรม  (moral value) 
เปนหลักมากกวาหลักการอ่ืนใด 
    (3) การบริหารสถานศึกษา นั้นจะตองยึดหลักการทุมเท  เพ่ือใหเกิดบรรยากาศ        
ใหนักเรียนไดเจริญงอกงามไดเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความสุข (ดีเกงและมีความสุข)  
    จากเหตุผลดังกลาว  ความประพฤติของครูใหญจึงตองแสดงออกถึงการเปนผูมี
ศีลธรรม  ดังท่ี  ศ.ดร .สาโรช  บัวศรี  เคยกลาวไววา  “บัณฑิตตองมีความรูดุจนักปราชญและตอง
ประพฤติตนดุจผูทรงศีล ” การแสดงออกเชิงศีลธรรมของผูนํา  นอกจากสามารถมองเห็นไดจากการ
ประพฤติปฏิบัติปกติประจําวันแลวผูนํายังตองทําใหนโยบายตางๆ  และโครงสรางของสถานศึกษาแฝง
ดวยคานิยมเชิงจริยธรรมท้ังสิ้น เชน สังคมปจจุบันคนสวนใหญตองการเปนผูชนะบนความพายแพของ         
คนอ่ืนจึงเกิดการเอารัดเอาเปรียบและใชกลยุทธสกปรกไรจริยธรรมเพียงเพ่ือชัยชนะของตน  ดังนั้น 
ครูใหญจึงตองทําใหนโยบายและการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ของครูและนักเรียนมุงเนนคุณธรรม
จริยธรรมเรื่อง  ความยุติธรรม  การไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  เนนความรวมมือมากกวาการแขงขัน       
ยึดความสําคัญของการทํางานแบบทีมมากกวาทํารายบุคคล  ใชกลยุทธการแกปญหาความขัดแยง  
แบบชนะ  หรือชนะมากกวาชนะ หรือแพ รวมท้ังการสรางคานิยมใหเกิดการเคารพในศักดิ์ศรีของ          
ความเปนมนุษยของผูอ่ืน  เปนตน  โดยสรุปจะเห็นวาครูใหญจึงไมเพียงเปนผูนําการประพฤติปฏิบัติ  
ทางจริยธรรมเฉพาะตนเทานั้นแตมีหนาท่ีสําคัญยิ่งคือการสรางสถานศึกษาใหเปนสถาบันแหง
คุณธรรมจรยิธรรม (ethical institution) อีกดวย 
    ในฐานะเปนผูนํา ครูใหญตองระมัดระวังเปนพิเศษในการใชอํานาจหนาท่ีของตน
อยางมีจริยธรรม การแสดงทัศนะก็ดีหรือการตัดสินใจตางๆ  ของครูใหญก็ดี  จะตองทําใหทุกคนเห็นวา
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผลของจริยธรรม สิ่งท่ีผูนําคิดพูดและทําลวนตองสอดคลองกัน  ทุกคน  
จึงเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามการใชอํานาจการทําโทษ  (coercive power) พึงหลีกเลี่ยงใหมากท่ีสุดและ
เปนทางเลือกสุดทายเม่ือหมดวิธีอ่ืนแลวเพราะมีผลเสียมากกวาและไมนําไปสูการสรางวินัยตนเอง         
หรือการเคารพตนเองของผูนั้นแตอยางใด 
    บทบาทของครูใหญในการสรางจริยธรรมของสถานศึกษา 
    โดยปกติสถานศึกษามักละเลยในการกระตุนใหมีการถกประเด็นปญหาท่ีเก่ียวกับ
จริยธรรม  โดยการ อางวาทุกคนตองรับภาระงานประจําหนักอยูแลวท้ังการหาเวลาวางตรงกัน               
ยิ่งเปนเรื่องยาก  วิธีหนึ่งท่ีเสนอแนะในการสรางความตระหนักทางจริยธรรมใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมการทางจริยธรรม  (ethical committee) ดังเชนท่ีพบในโรงพยาบาล         
จะมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ  เปนตน  คณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีไมเพียงกําหนดกฎระเบียบ
ทางการ แตยังมีหนาท่ีสรางจิตสานึกตอประเด็นทางจริยธรรม  ชวยดูแลใหครูอาจารยผูบริหารปฏิบัติ
ตามแนวทางแหงจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ใหคําแนะนาตอผูบริหารในการแกไขประเด็นปญหา         
ทางจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา เปนตน  
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    โทมัส เซอจิโอวันน ี(Thomas Segiovanni, 1992; อางถึงใน เชี่ยวชาญ ภาระวงค, 
ออนไลน, 2556 ) กลาววา สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลจะตองมีขอกําหนดท่ีเปนพันธสัญญารวมกันของ
ทุกคน โดยพันธสัญญาดังกลาวเปนแกนของคานิยมสําคัญของสถานศึกษา  และสามารถใชเปนเกณฑ
มาตรฐานอางอิงในการตัดสินวาพฤติกรรมหรือการกระทําใดของสมาชิกผิดถูกเหมาะสมหรือไม            
ในเชิงจริยธรรมผูนําตองมีบทบาทสําคัญยิ่งไมเพียงแคจัดทําขอพันธสัญญาของสถานศึกษา  แตตองให
การสนับสนุนอยางแข็งขัน  และใหมีผลนําไปใชปฏิบัติอยางจริงจัง  และเม่ือมีผูฝาฝนตอพันธสัญญา
ดังกลาวผูนําตองกลาตัดสินใจใชมาตรการเฉียบขาดตอผูนั้น  นักการศึกษาท้ังหลายตางเห็นพองกันวา  
ภาวะผูนําเชิงคุณธรรมตองเริ่มจากตัวผูนําท่ีมีคุณธรรม  (moral leadership begins with moral 
leaders) ผูนําท่ีมีประสิทธิผลตองไมเพียงแคมีความรอบรูดานคุณธรรมเทานั้น  ไมเพียงแตสอนคนอ่ืน
ดวยคําพูด แตท่ีสําคัญสุดก็คือ การประพฤติปฏิบัติใหเปนแบบอยางท่ีดีของผูมีคุณธรรมแกคนท่ัวไป 
    จริยธรรมของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
    ทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีลักษณะโดดเดนท่ีตางไปจากทฤษฎีภาวะ
ผูนําอ่ืนท่ีมักเนนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามแตทฤษฎีนี้มุงเนนการยกระดับคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูตามใหสูงข้ึนจึงเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (ethical leadership) ดวยดังนี้ 
    ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  (transformational leader) มุงเปลี่ยนแปลงผูตามใน
ประเด็น 
    (1) สรางความตระหนักถึงการตองมีมาตรฐานดานคุณธรรม (moral standards) 
แกผูตาม 
    (2) ชี้ประเด็นท่ีตองมุงเนนทางจริยธรรมตามลําดับความสําคัญกอนหลัง 
    (3) พยายามยกระดับความตองการของผูตาม  (follower needs) ใหสูงข้ึนถึง
ระดับตองการมุงผลสําเร็จ (need for achievement)  
    (4) สงเสริมใหระดับวุฒิภาวะดานคุณธรรม (moral maturity) ของผูตามสูงข้ึน 
    (5) เสริมสรางบรรยากาศของท่ีทํางานหรือองคการใหมีบรรยากาศของคุณธรรม  
(ethical climate) เชนการยึดคานิยมและการมีมาตรฐานดานคุณธรรมรวมกันเปนตน 
    (6) ปลุกเราและสงเสริมใหผูตามเห็นวาการทํางานท่ียึดหลักผลประโยชนสวนรวม
มากอนประโยชนสวนตนนั้นเปนสิ่งดีงามท่ีควรยึดถือรวมกัน 
    (7) สงเสริมใหผูตาม นั้นยึดหลักของความรวมมือ  (cooperation) มากกวา          
การแขงขันกัน (competitiveness) และยึดหลักสามัคคีธรรม (harmony)  
    ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีสององคประกอบท่ีสําคัญ  คือ 1) มีการปฏิบัติและ       
การตัดสินใจอยางมีจริยธรรม  (act and make decisions ethically) 2) มีการนําอยางมีจริยธรรม  
(leadethically) ท้ังสวนท่ีมองเห็นไดและสวนท่ีมองเห็นไมได  ในสวนท่ีมองเห็นได  (visible) เชน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกคําพูดหรือการกระทํา  สวนท่ีมองเห็นไมได  (invisible) เชน ลักษณะพิเศษของ
ผูนําท่ีแสดงใหเห็นในกระบวนการตัดสินใจในชุดความคิด หรือในคานิยม   
 ซ่ึงจากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ภาวะผูนํา ดานการสงเสริมจริยธรรม หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ีศรัทธาตอผูรวมงาน เขาใจความรูสึก เห็นอกเห็นใจผูรวมงาน 
เคารพและยอมรับในความรู ความสามารถและความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความซ่ือสัตย ยุติธรรม            
เชื่อในคานิยมประชาธิปไตย ใชอํานาจโดยอาศัยหลักของเหตุผลบนกรอบของหลักกฎหมาย                             
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มีหลักธรรมาภิบาล มีอิทธิพลตอผูอ่ืนในประเด็นท่ีเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติถูกทํานองคลองธรรม 
ทําใหทุกคนสามารถแยกแยะประเด็นใดถูกหรือผิดควรปฏิบัติหรือควรละเวน     
   4)  ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม 
    ไลธวูด และดุก (Leithwood & Duke, 1999; อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน , 
2550, หนา 3-4)  กลาววา ภาวะผูนํา ดานการสงเสริมการมีสวนรวม  หมายถึง  การไดเขามารวม        
ในกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาโดยสมาชิกท่ีประกอบข้ึนเปนชุมชนสถานศึกษา  โดยเนน
กระบวนการตัดสินใจของกลุมอันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรและการบริหารสถานศึกษา 
เปนฐานท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย เปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน รับฟง
และยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน สงเสริมการทํางานเปนทีม สรางบรรยากาศใหเกิด          
ความรวมมือรวมใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ กระตุนผูรวมงานใหมีสวนรวมในการปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ 
    เฮอรเซ และแบลนชารด ( Hersey & Blanchard, 1993, p. 221) ไดกลาวไววา 
ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบผูนําซ่ึงมุงความสัมพันธสูง และมุงงานต่ํา ดังนั้นภาวะผูนําของ
ผูนําท่ีใชคือมุงสนับสนุนการเติบโตและการปรับปรุงสิ่งตางๆ ดวยการพัฒนาทักษะการแนะแนว  และ
การปฏิบัติงาน เชน การใชทรัพยากรรวมกับพนักงาน มีการใชขอมูล และมีการใชการสื่อสารเพ่ือ     
การตัดสินใจรวมกัน 
    กวี วงศพุฒ (2550, หนา 139) ไดใหคําอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผูนํา       
แบบประชาธิปไตย  (democratic หรือ participative style) ไววาเปนลักษณะภาวะผูนําท่ีมักดึง         
ผูตามใหเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทําใหไดความคิดเห็นท่ีกวางข้ึนนําไปสูการยอมรับ
จากสมาชิกมากข้ึน  ซ่ึงลักษณะรูปแบบภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยสามารถเขียนเปนแบบจําลองได  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 4  ลักษณะของผูนําท่ีดึงผูใตบังคับบัญชาใหเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นท่ีกวางข้ึน 
ท่ีมา: (กวี วงศพุฒ, 2550, หนา 139) 
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   ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม  (participative leadership) ตามแนวคิดของ
ลิเคิรท ( rensis Likert) และสถาบันวิจัยสังคมของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซ่ึงไดทําการวิจัยดานภาวะผูนํา   
ไดเสนอวา การนิเทศหรือติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ควรกระทําโดยใชกลุมนิเทศงาน 
จะดีกวาจะนิเทศคนเดียว เพราะการนิเทศงานโดยกลุม จะเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา เขามามีสวนรวม
ในการพิจารณาและตัดสินใจ นอกจากนั้น ยังชวยเพ่ิมการสื่อสาร เพ่ิมความรวมมือ และลดความขัดแยง 
หนาท่ีของผูนําในกลุมนิเทศงาน ควรจะเปนผูนําในการอภิปรายผลใหการสนับสนุนใหมีการอภิปราย
กําหนดขอบเขตและทิศทางในการแกปญหาตางๆ (ยุทธนา พรหมณี, 2538, หนา 3) 
   จากท่ีไดมีการศึกษาพบพฤติกรรมผูนํา หรือแบบของผูนํา มี 2 แบบ ไดแก 
    (1) แบบมุงงาน (task - oriented Behavior) 
    (2) มุงความสัมพันธ (relationship - oriented behavior) 
   การศึกษาตอมาไดมุงเนนไปท่ีการศึกษาภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ซ่ึงสวนใหญ       
จะเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจ โดยผูนํามีแนวโนมจะเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืน มีสวน รวม               
ในการตัดสินใจหรือใหมีอิทธิพลในการตัดสินใจของผูนํา เชน การปรึกษา การรวมตัดสินใจ การรวมใช
อํานาจ  การกระจายอํานาจ  หรือการบริหารแบบประชาธิปไตย กระบวนการมีสวนรวมอาจจะ
เก่ียวของกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา บุคคลอ่ืนๆ ภายนอกหนวยงาน หรือ
องคการภาวะผูนําแบบมีสวนรวม จัดเปนกลุมของพฤติกรรมอีกกลุมหนึ่ง ซ่ึงแตกตางจากพฤติกรรม  
มุงงาน หรือพฤติกรรมมุงความสัมพันธ  
   แตก็อาจมีบางกิจกรรมท่ีเหมือนกับภาวะผูนําแบบมีสวนรวมนี้  ซ่ึง ไดมีการศึกษา           
มาบางแลว  โดยคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน แตไมมีในการศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงรัฐ
โอไฮโอ  
    (1) การตัดสินใจแบบเผด็จการ ( autocratic decision) คือ การท่ีผูนําตัดสินใจ    
แตลําพังผูเดียวโดยไมมีการถามความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน เปนการตัดสินใจท่ีไมมี
อิทธิพลของบุคคลใดตอการตัดสินใจเลย (no influcence by others)  
    (2) การตัดสินใจแบบปรึกษา ( consultation) คือ การตัดสินใจท่ีผูนํายังคง         
เปนผูตัดสินใจเอง แตไดมีการปรึกษา หารือและขอความคิดเห็นจากบุคคลตางๆ และนํามาพิจารณา        
กอนท่ีจะทําการตัดสินใจ สรุปวาการตัดสินใจเริ่มมีอิทธิพลของผูอ่ืนตอการตัดสินใจของผูนําบางแลว  
    (3) การรวมกันตัดสินใจ  (joint decision) เปนการตัดสินใจ ระหวางผูนําและ
ผูใตบังคับบัญชา ท่ีไดมารวมประชุมแลว อภิปรายถึงปญหาและทางเลือกตางๆ ท่ีดี กอนท่ีจะรวมกัน
ตัดสินใจโดยท่ีผูนํามีฐานะเปนเพียงสมาชิกของกลุมคนหนึ่ง ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคนอ่ืนๆ 
ผลการตัดสินใจถือเปนการตัดสินใจของกลุม  
    (4) การมอบหมายใหตัดสินใจ ( delegation) เปนการตัดสินใจท่ีผูนํา นั้นได            
มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีนี้ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใหทําการตัดสินใจแทน โดยผูนําจะไมเขา
ไปยุงเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ แตในการมอบหมายจะบอกถึงปญหา และขอบเขตของอํานาจ        
ท่ีพึงจะ กระทํา การ ตัดสินใจแบบนี้จึงเปนการตัดสินใจท่ีถือวา  มีอิทธิพลของบุคคลอ่ืนสูงท่ีสุด            
(high influence by others)   
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   ยุคล (Yukl, 1998, p. 83) ไดสรุปคุณประโยชนของการตัดสินใจแบบมีสวนรวมหรือ
การใหบุคคลอ่ืนๆ ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีมีผลกระทบตอบุคคลจํานวน
มากตอการบริหารงาน ดังตอไปนี้ 
    (1) ชวยปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจ (improved decision quality) 
    (2) เพ่ิมการยอมรับผลการตัดสิน (greater acceptance of decisions) 
    ( 3) เพ่ิมความเขาใจในเหตุผลของการตัดสินใจ ( better understanding of 
decisions) 
    ( 4) พัฒนาทักษะการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชา ( development of 
decision-making skills) 
    ( 5) ชวยใหงานของผูใตบังคับบัญชามีความหมายมากข้ึน ( enrichment of 
subordinate jobs) 
    ( 6) ลดความขัดแยงและสรางทีมงาม ( facilitation of conflict resolution 
and team building) 
   จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม
หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาท่ีใหความเชื่อม่ันและการใหความไววางใจครูอยางเต็มท่ี เปนมิตรกับ ครู 
ใหความสําคัญ เห็นความสําคัญ และเห็นคุณคาของ ครูสรางบรรยากาศใหเกิด ความรวมมือ รวมใจ    
ในการทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการทํางานเปนทีม กระตุนให ครูได แสดงออก และ          
ใหความอิสระแก ครูในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ  รับฟงความคิดเห็นของครู 
จัดประชุมเพ่ือรับทราบปญหาการตัดสินใจและระดมความคิดพิจารณาการเสนอความคิดของ ครู        
อยางจริงจัง มีการนิเทศหรือติดตามดูแลการปฏิบัติงานของครโูดยใชกลุมนิเทศมากกวาจะนิเทศคนเดียว 
   5)  ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ  
    ไลธวูด และดุก (Leithwood & Duke, 1999; อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน , 
2550, หนา 3-4)  กลาววา ภาวะผูนํา ดานการบริหารจัดการ นั้นหมายถึง การบริหารสถานศึกษา           
อยางมีประสิทธิภาพ วิธีการท่ีจะแสดงออกถึงสถานการณขององคกรท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือแกปญหา         
เฉพาะหนา ความเปนผูนําท่ีตองการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากผูรวมงานและสภาพการทํางาน             
ซ่ึงตองเผชิญบริบทความเปนผูนําท่ีหลากหลาย จนสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจนเกิดเปนผลดี          
เปนท่ีนาพอใจของผูรวมงาน 
    ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ  หมายถึง ผูนําท่ีมีการบริหารจัดการในลักษณะ
ของการจัดการใหเกิดความรวดเร็ว  คลองตัว  และทันตอเหตุการณ  มีการบริหารจัดการทรัพยากร     
ท้ังท่ีเปนคนและวัตถุใหสามารถเลื่อนไหลเพ่ือการใชงานท่ีไดประโยชนสูงสุด  สามารถ ปรับตัวได      
ตามสถานการณ  และเนนผลลัพธท่ีเปนกําไร  ท้ังในดานคนและทรัพยากรเปนสําคัญ และ                 
ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  การบริหารจัดการจึงตองมุงสู
ผลลัพธ  นิยมเพ่ือใหกาวทันโลกในยุคโลกาภิวัต น จึงตองพ่ึงพาการบริหารจัดการท่ีทําใหเกิด           
ความคลองตัว  มีประสิทธิภาพของผลงานสูงสุดเปนหลัก (Hersey & Blanchard, 1988; อางถึงใน 
สุภัททา ปณฑะแพทย, ออนไลน, ม.ป.ป.)  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

62 
 

    แมนซ และเน็ก (Manz & Neck, 1997; อางถึงใน ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, 2549 , 
หนา 7-16 ) กลาววา ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ ผูนําจะตองยึดกระบวนการบริหารจัดการ       
ซ่ึงมีความเก่ียวของกับการตั้งหรือกําหนดเปาหมาย และการบรรลุเปาหมายขององคกรและทีมงาน 
    ภาวะผูนํา ดานการบริหารจัดการ คือ ภาวะท่ีผูนํามีความสามารถ ในการจะนําคน
ของเขา ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา เดิม หรือชวยให ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงภาวะผูนํา      
ในดานการบริหารจัดการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    (1) สรางแรงบันดาลใจ ใหกับผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงเปนความสามารถของผูนํา        
ในการสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือท่ีพวกเขา จะได ทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร  
    (2) การเอาใจใส คือความสามารถของผู นําในการ ท่ีจะเขาใจความรูสึกของ
ผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงานและองคกร 
    (3) รูจัก ตนเอง ทัศนคติของผูนําท่ีควรมี คือความตระหนักในตนเอง ซ่ึงเปนการรู       
ดวยตนเองวา ตนเองสงผลกระทบตอผูอ่ืนอยางไร และวิธีการทํางานของตนสงผลตอผูใตบังคับบัญชา
อยางไรการปรับตนเองใหสามารถเขากับทีมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหการติดตอ ดําเนินงาน
เปนไปดวยดี เพ่ือใหงานเกิดความคลองตัวมีประสิทธิภาพ  
    (4) ความสามารถในการทํางานหนัก โดยผูนําสวนใหญยินดีท่ี เสียสละ เวลา            
ในการทํางานและไมหลีกเลี่ยงวางานนั้นจะหนัก เปนพ้ืนฐานสําหรับความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในองคกร 
    (5) ความกระตือรือรน ขอสังเกตอีกประการหนึ่งท่ีทําเก่ียวกับการเปนผูนํา       
คือความสามารถของ ผูนํา ความกระตือรือรน ท่ีจะทํางานภายในองคกรใหสําเร็จ สงผลให
ผูใตบังคับบัญชาเกิด ความกระตือรือรนความสนใจและตื่นเตน ท่ีจะทํางานใหบรรลุความสําเร็จ       
ตามท่ีผูนําตองการ 
    (6) ความรับผิดชอบ สังเกต ไดวาผูนํา ท่ีประสบความสําเร็จพวกเขาจะไมกลัว         
ท่ีจะยอมรับและรับผิดชอบในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในความเปนจริงมากท่ีสุด 
    (7) เผด็จการกับประชาธิปไตย มีผูเชี่ยวชาญไดจัดรูปแบบความเปนผูนํา                      
ดานบริหารจัดการ ออกเปน  2 กลุมใหญๆ กลุมแรก คือ เผด็จการ รูปแบบความเปนผูนําเผด็จการ
โดยท่ัวไปกฎของการดําเนินการ มี อยางเดียวเทานั้นและเปนวิธีของผูนํา รวมอํานาจไวท่ีตน ท้ังหมด
และยอมรับ ในสิ่งท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี อีกรูปแบบหนึ่ง คือการเปนผูนําประชาธิปไตยผูนําและกลุมของ
เขาไดมีการกําหนดวัตถุประสงครวมกัน  มีการทํางานเปนทีม  รวมกันระดมความคิดและแกไขปญหา                   
โดยผูนําจะเปนผูเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับองคกร 
   จากแนวคิดดังกลาวขางตน ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษามีการแบงงานอยางเปนระบบ มีการกระจายงานออกเปนฝาย หรือกลุมงานอยางชัดเจน  
มีการวางแผนจัดระบบงานภายใน จัดทําขอมูลสารสนเทศ รวมมือกับทุกฝายในการวิเคราะหขอมูล
จากการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุงพัฒนาในอนาคต มีเทคนิคในการปรับปรุง
อุปสรรคใหเปนโอกาสท่ีจะทํางานท่ีปฏิบัติไดอยางกาวหนา มีการพัฒนาเทคนิค และวิธีการตางๆ 
เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ จัดวางระบบการสื่อสารในองคกรเปนอยางดี เลือกใชอํานาจหนาท่ี         
ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม และใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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   6)  ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ 
    ไลธวูด และดุก (Leithwood & Duke, 1999; อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน , 
2550, หนา 3-4) กลาววา ภาวะผูนํา ดานความเทาทันสถานการณ หมายถึง การสรางความสามารถ
ของฝายตางๆ ใหมีความยืดหยุนเพ่ือรองรับสถานการณใหมๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา  โดยจะเนน
ความรับผิดชบท่ีจะนํานโยบายสูการปฏิบัติ การรักษาเสถียรภาพขององคกรและการปฏิบัติงาน         
ในแตละวัน เชน การจัดการเก่ียวกับการเงินและพัสดุ การปรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา เปนตน 
นอกจากนี้ตองมีการแกปญหาความขัดแยง การนํานโยบายจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษามาสูการปฏิบัติ ความเปนผูนําจะนํามาสูความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย             
การเปลี่ยนแปลงองคกร และกระบวนการทํางานใหดีข้ึน 
    ฟดเลอร  (Fiedler, 1967, หนา 8) ไดเสนอแนวความคิด ของ การบริหาร          
เชิงสถานการณ  ไว วา  เปนทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของกลุมท่ีมีประสิทธิผล  ซ่ึงข้ึนอยูกับ         
ความเหมาะสมระหวางรูปแบบปฏิกิริยาความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา  และ
สถานการณขององคการท่ีมีอิทธิพลตอผูนํา  แบบภาวะผูนําของฟดเลอร  ชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมภาวะ
ผูนําท่ีสําคัญของบุคคลคนเดียวกันอาจเปลี่ยนแปลงไปในแตละสถานการณ  แตแรงจูงใจท่ีแสดง        
แตละพฤติกรรมนั้นๆ  อาจไมเปลี่ยนแปลงก็ได  จากการท่ีฟดเลอรสรางแบบทดสอบชนิดสั้นๆ  ซ่ึงแบง
ภาวะผูนําออกเปน 2 แบบ ดังนี้ 
    (1) ผูนําท่ีมีแรงจูงใจมุงงาน (task motivated) มุงในความสําเร็จของงาน 
    (2) ผูนําท่ีมีแรงจูงใจใหมุงสัมพันธ  (relationship motivated) มีความตองการ
เห็นสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคล (Fiedler & Garcia, n.d.; อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, 
หนา 86)  
    การควบคุมสถานการณในตัวแบบของฟดเลอรนั้นมีองคประกอบ  3 สถานการณ
ท่ีกําหนดการควบคุมซ่ึงไดแก 
    (1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก  (leader-member relations) 
หมายถึง  ทัศนคติและการยอมรับของสมาชิกในกลุมตอตัวผูนํามากนอยเพียงใดซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัย  2 
ประการ คือ คุณภาพของสัมพันธภาพระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชาและระดับคุณภาพของอํานาจ            
อยางไมเปนทางการท่ีผูนํามีอยู  ดังนั้นคุณภาพของความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกจึงข้ึนอยูกับ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูนํา 
    ( 2) โครงสรางของงาน  (task structure) หมายถึง  โครงสรางของงานตองมี   
ความชัดเจนใน  4 มิติ  คือ  ความชัดเจนของเปาหมาย  จํานวนวิธีท่ีใชในการปฏิบัติงาน                     
ความเฉพาะเจาะจงของการแกปญหา  และความสามารถในการตรวจสอบการตัดสินใจ                                                      
ซ่ึงเม่ือโครงสรางงานชัดเจนผูนํายอมสามารถควบคุมทิศทางของกลุมได 
    (3) อํานาจในตําแหนง  (position power) หมายถึง อํานาจท่ีองคการใหแกผูนํา
เพ่ือปฏิบัติงานใหสําเร็จนั่นคือระดับของการใชอํานาจของผูนําท่ีผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติ          
ตามอํานาจในตําแหนง  ซ่ึงเปนเครื่องแสดงวาผูนําสามารถใหคุณใหโทษแกสมาชิกในกลุมไดมากนอย
เพียงใด 
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   จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ หมายถึง 
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ไดอยางฉลาดและเฉียบคม สามารถแกไขปญหา  
ท่ีเกิดข้ึนจนเกิดผลดีเปนท่ีนาพอใจแกผูรวมงาน ใสใจและเขาใจความตองการของผูรวมงาน          
การสรางความสามารถของฝายตางๆ ใหมีความยืดหยุน เพ่ือรองรับสถานการณ ใหมๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน       
ไดตลอดเวลาใชเง่ือนไขและเหตุผลของผูรวมงานเปนหลักพิจารณาแกปญหาและการทํางาน เขาใจ      
ถึงปญหาดวยการวิเคราะหอยางรอบคอบ 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ผูวิจัย ไดนําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนํามาประกอบ
การศึกษาวิเคราะหงานวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของ

ครูกับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามลําดับ ดังนี้ 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ  
 ปราโมทย จิตตไพโรจน (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรทาง
การศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตตรวจราชการ 7 กระทรวงศึกษาธิการ พบวา บุคลากร  

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความผูกพันอยูในระดับมาก ความเชื่อถือและการยอมรับ                                  
ในเปาหมายองคกรอยูในระดับปานกลาง ความเต็มใจปฏิบัติงานเพ่ือองคกรอยูในระดับมาก                              
ความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกองคกรอยูในระดับมาก 
 ปริมปราง พรหมมาณพ ( 2549, หนา 1) ไดทําการศึกษาภาวะผูนํา ความผูกพันตอองคกร
และพฤติกรรมการทํางานของหัวหนางานในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม: โครงการพัฒนา

ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับสูง ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย และความผูกพันตอองคกร  
อยูในระดับปานกลาง ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 อริยพร กาญจนวัฒน ( 2549, บทคัดยอ ) ศึกษาความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียน

เซนตหลุยส  พบวา ความผูกพันตอองคกรของครูโรงเรียนเซนหลุยสโดยภาพรวมและรายดาน          
ไมแตกตางกัน โดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการแสดงตน ดานการมีการเก่ียวพัน และดานความภักดี 
 อุบล โสภาภาค (2549, บทคัดยอ) 0 ได ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้            
1) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการบริหารแบบวางเฉย อยูในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู
เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

65 
 

ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการกระตุนการใชปญญา นั้นมีความ แตกตางกัน                  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ชนันดา โชติแดง (2550, หนา 1) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ ภาวะผูนํา ความผูกพันตอองคกร 
และพฤติกรรมการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับสูง ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายอยูในระดับต่ํา         

สวนความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก และดานบรรทัดฐานทางสังคมอยูในระดับสูง 
 มณฑล ถาวรยิ่ง (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพของผูเรียนและศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพของ
ผูเรียน ในสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดาน    

อยูในระดับมาก ยกเวนดานผูนําการมีสวนรวม ดานผูนําท่ีตองการแกปญหาและดานผูนําทางดาน  
การจัดการอยูในระดับปานกลาง 2) คุณภาพของผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และ 3) ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพผูเรียนใน
สถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 พัฒนพงษ ตราชู (2555, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา แบบเปลี่ยน
สภาพของผูบริหารกับความผูกพันตอองคกรของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา พบวา                  
1) ภาวะผูนํา แบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและรายดาน      
อยูในระดับมาก 2) ความผูกพันตอองคกรของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา โดยรวม         
และรายดานอยูในระดับปานกลาง และ 3) ภาวะผูนํา แบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารโดยรวม                 

มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง กับความผูกพันตอองคกรของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด          
เมืองพัทยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.4.2 งานวิจัยในตางประเทศ  
 เฮอรบินิก และอลัตโต (Hrebiniak & Alutto, 1972; อางถึงใน ปยเชษฐ เรอืงไพโรจน, 
2548,  หนา 17) ศึกษาความผูก พันของครูในสถานศึกษาประถมศึกษา  ตลอดจนพยาบาล                 

ในโรงพยาบาลในรัฐนิวยอรกพบ วา องคกรท่ีมีระบบสิ่งจูงใจท่ีดีมากเทาใด  ผูปฏิบัติงานยิ่งมีแนวโนม     
ท่ีจะผูกพันตอองคการมากข้ึนเทานั้ น สิ่งจูงใจ (incentives) ในองคกร หมายถึง เงินเดือน สวัสดิการ
และผลประโยชนตอบแทนในรูปตางๆ รวมถึงความกาวหน าในการทํางานท่ีองคกรสามารถสนองตอบ
ความตองการข้ันพ้ืนฐานของผูปฏิบัติงานได 
 ฟูกามิ และลารซัน ( Fukami & Larson, 1984, p. 367) ทําการศึกษาความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานในบริษัทหนังสือพิมพ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร ไดแก อายุ 
อายุการทํางาน ลักษณะท่ีปฏิบัติ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และการเขารวมกับผูรวมงาน 
 ฮูเวอร (Hoover, 1987, p. 3020-A) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพและแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน เพ่ือจะศึกษาวาผูนําทางการศึกษาจะมีลักษณะพฤติกรรม   
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ท่ีเปนองคประกอบของภาวะผูนํา 2 แบบ เชนเดียวกับผูนําทางทหารและธุรกิจหรือไม กลาวคือ  ผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพ จะประกอบดวยปจจัย 3 ประการ  คือ  ความอาทรเสนหา  การมุงสัมพันธ              
เปนรายบุคคล และการกระตุนการใชปญญา ในขณะท่ีผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะประกอบ ดวยปจจัย    
2 ประการ คือ การใหรางวัลอยางเหมาะสม และการบริหารแบบวางเฉย โดยทําการศึกษากับครูใหญ
สถานศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาในรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา  ผลการวิจัย
พบวามีลักษณะเดียวกัน 

 กลิสสัน และดิวลิก (Glisson & Durick, 1988, pp. 61-81; อางถึงใน วิไลพร คัมภิรารักษ , 
2542, หนา 38) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงาน ลักษณะขององคกร และปจจัย
สวนบุคคล กับความผูกพันตอองคกร และศึกษาตัวแปรพยากรณความผูกพันตอองคกรของ            
พนักงานองคกรท่ีใหบริการสุขภาพชุมชน 22 แหง จํานวน 319 คน พบวา คุณลักษณะของงาน       
ในดานความหลากหลายทักษะ และความสําคัญของงาน ลักษณะองคกรดานภาวะผูนํา และอายุของ

องคกรมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันองคกร ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาของพนักงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ก็แสดงใหเห็นถึงปจจัยดานภาวะผูนําท่ีสงผลทางบวกตอความผูกพันขององคกร 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ  สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับ       
ความผูกพันตอองคกร แมจะ ยังไมอาจสรุปไดวาภาวะผูนําแบบใดท่ีเหมาะสมกับองคการ                

ทางการศึกษา แตภาวะผูนํา ของผูบริหารสถานศึกษา เปนปจจัยสําคัญ ท่ีจะพัฒนาองคกร อีกท้ัง           
ยังเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีมีผลตอความผูกพันของบุคคลภายในองคกร คุณภาพชีวิต ความคงอยู และ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ผูวิจัย จึงสนใจ ศึกษา ความสัมพันธระหวาง          
ภาวะผูนํา ของผูบริหาร สถานศึกษาตามการรับรูของครูกับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึง ผลการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัย         

คาดวาจะเปนประโยชน ในการบริหารงาน และเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถใหอยูกับ
องคกรมากท่ีสุด และสามารถนําขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง 
ภาวะผูนําในการบริหารองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรตอไป 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู
กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยเสนอรายละเอียดตามลําดับ ตอไปนี้ 
 3.1ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 3.2เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.3การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. 4การวิเคราะหขอมูล 
 3. 5สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร  
 ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2557จาํนวน 29 โรง มีประชากรท้ังสิ้น 1,347 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจากการใชสูตรของยามาเน  
(Yamane) ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น308คน และทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการแบงแบบชั้น
ภูมิ (stratified random sampling) โดยจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ซ่ึง สามารถจําแนก กลุม
ตัวอยางตามสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ตามตาราง1 
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ตาราง1  จําแนกสถานศึกษาตามขนาด สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
 เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
จํานวนนักเรียน 
(คน) 

จํานวนสถานศึกษา 
(โรง) 

ขนาดเล็ก  ไมเกิน 499 19 

ขนาดกลาง  500 – 1,499 5 

ขนาดใหญ 1,500 – 2,499 2 
ขนาดใหญพิเศษ 2,500ข้ึนไป 3 

 
 จากนั้น สุมตัวอยางจํานวนครูแตละขนาด สถานศึกษา  ใชวิธีเทียบสัดสวน ไดกลุมตัวอยาง
ของประชากร ตามขนาดสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 ตามตาราง2 
 
ตาราง 2จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในสถานศึกษาแตละขนาดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ขนาดสถานศึกษา 
จํานวนสถานศึกษา 

(โรง) 
จํานวนครู (คน) 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

ขนาดเล็ก  19  384 87 
ขนาดกลาง  5 277 64 
ขนาดใหญ 2 219 50 
ขนาดใหญพิเศษ 3 467 107 

รวม 29 1,347 308 

 
 หลังจากไดจํานวน กลุมตัวอยางของสถานศึกษาขนาดตางๆ ตามขนาดของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา แลวทําการแบงกลุมตัวอยาง
ตามสัดสวนของครูแตละขนาดสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการจัดเก็บขอมูลตอไป 

 
3.2เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล
ซ่ึงสรางข้ึน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู และขอมูล
กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง  
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และวิทยฐานะ โดยแบบสอบถามเปนแบบเลือกรายการ 
(check list)  
  ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( rating scale) ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s 
scale)5 ระดับ ในการวัดระดับภาวะผูนํา ท้ัง 6 ดาน ไดแก1)ดานการจัดการเรียนการสอน 2)ดานการ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 3)ดานการสงเสริมจริยธรรม4)ดานการสงเสริมการมีสวนรวม 5)ดานการ
บริหารจัดการ และ 6) ดานความเทาทันสถานการณ ซ่ึงเกณฑใหคะแนน มีดังนี้
(Best,1993,p.246;อางถึงใน 3มณฑลถาวรยิ่ง, 2554, หนา 613) 
    คะแนน  5  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นมากท่ีสุด  
    คะแนน  4  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นมาก  
    คะแนน  3  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นปานกลาง  
    คะแนน  2  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นนอย  
    คะแนน  1  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นนอยท่ีสุด  
  ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของครูลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคาตามมาตรวัดแบบลิเคิรทในการวัดความผูกพันตอองคกรของครูซ่ึงแบงออกเปน 
3 ดาน ไดแก1) ความผูกพันตอองคกรดานความรู สึก2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง และ 
3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนมีดังนี้ (Best, 1993, 
p.246;อางถึงใน 3มณฑลถาวรยิ่ง, 2554, หนา 613) 
    คะแนน  5  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุด  
    คะแนน  4  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรมาก  
    คะแนน  3  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรปานกลาง  
    คะแนน  2  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรนอย  
    คะแนน  1  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุด  
  3.2.1 การสรางเครื่องมือ  
  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้  
    1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ตาม แนวคิดของ ไลธวูดและดุกท้ัง 6 ดาน ไดแกดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการสงเสริมจริยธรรม ดานการสงเสริมการมีสวนรวม ดานการบริหาร
จัดการ และดานความเทาทันสถานการณ และความผูกพันตอองคกรตามแนวคิดและทฤษฎีของอเลน 
และเมเยอร เพ่ือนํามาสังเคราะหเปนแบบสอบถาม โดยใหครอบคลุมเนื้อหา และความมุงหมายของ
การศึกษาครั้งนี้  
    2) กําหนดกรอบขอบขายของภาวะผูนํา และตัวแปรท่ีศึกษาแลวนํามานิยามตัวแปร
ท่ีศึกษาขอบขายของ ภาวะผูนําในแตละดาน เขียนขอความใหสอดคลองและครอบคลุมกับนิยามท่ี
กําหนดไว  
    3) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนอตอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
ความครอบคลุม ความถูกตอง ความชัดเจนของขอความแลวนําแบบสอบถามปรับปรุง  
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 3.2. 2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
    1) นําแบบสอบถามท่ี ไดรับการแกไขปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
แบงออกเปนผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา จํานวน 2 ทาน ดานภาษา จํานวน 1 ทาน และดานสถิติและ
วิจยั จํานวน 2 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 
     ( 1) ชื่อ ดร.วีระชัย ตนานนทชัย 
      ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  
      Ed.D. สาขาการบริหารการศึกษา 
      (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)  
     (2) ชื่อ ดร.อุบล เพียรพิทักษ 
      ตําแหนง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
      Ed.D. สาขาการบริหารการศึกษา 
      (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา)  
     (3) ชื่อ นางเพียร เกตุพูลเฉลิม 
      ตําแหนง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  
      ศศ.ม. สาขาการสอนภาษาไทย  
      (ผูเชี่ยวชาญดานภาษา)  
     (4) ชื่อ ดร.อังคณา กุลนภาดล 
      ตําแหนง อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
      ปร.ด. สาขา การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา 
      (ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและวิจัย)  
     (5) ชื่อ นางผองศรี นอยปรีชา 
      ตําแหนง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
      วท.ม. สาขาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา  
      (ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและวิจัย)  
    แลวนํามาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( content validity) โดยหาคา IOC 
(index of item–objective congruence) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 
2552, หนา 73) 
     คะแนนเทากับ+1เม่ือแนใจวาขอคําถามถามนั้นมีความตรง/สอดคลองกับเนื้อหา 
     คะแนนเทากับ0เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นมีความตรง/สอดคลองกับเนื้อหา 
     คะแนนเทากับ-1เม่ือแนใจวาคําถามถามนั้นไมมีความตรง/สอดคลองกับเนื้อหา 
     พิจารณาความเหมาะสมจากคาเฉลี่ย ท่ีมีความคิดเห็นตั้งแต 0.50 ข้ึนไป จึงถือวา
แบบสอบถามนั้นมีความเท่ียงตรง สามารถนําไปสอบวัดได  
    2) ปรับปรุงแบบสอบถามแลว  จึงนําไปทดลองใช( tryout)กับกลุมบุคคลท่ีมีความ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยางคือ ครูผูสอนโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อําเภอ
บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 คน เพ่ือ นํามาวิเคราะหหาคา ความเชื่อม่ันดวยสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟา(alpha coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ( 21สรชัยพิศาลบุตร 21,ปรีชา อัศวเดชา 21

นุกร และ 21เสาวรส ใหญสวาง 21, 2552, หนา 195-196) ไดคาความเชื่อม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับท่ีระดับ 
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.97 เปนความเชื่อม่ันท่ีมีระดับสูง เปนแบบสอบถามท่ีดีเหมาะแกการนําไปเก็บขอมูลเพ่ือทําการวิจัย
ตอไป 
    3) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป 
 

3.3การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดย
ดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
  3.3.1 ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลการวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการ
ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีเปนครูในสังกัดจํานวน 308คน 
  3.3.2 นําแบบสอบถามพรอมท้ังหนังสือขอความอนุเคราะห จํานวน 308ชุด ไปยัง
สถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 29โรง 
เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล จากครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม และกําหนดวัน 
เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน 
  3.3.3 เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามท่ียังไมไดรับคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้ง
ในรายท่ีแบบสอบถามสูญหายหรือไมสมบูรณโดยขยายเวลาอีก 5 วัน 
  3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากสถานศึกษาท่ีกําหนดครบ 308 ชุด มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ เพ่ือนํามาวิเคราะหตอไป 
 

3.4การวิเคราะหขอมูล 
 
  การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาดําเนินการวิเคราะหตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 
  3.4.1การวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหแจกแจงความถ่ี
และหาคารอยละ 
  3.4.2การวิเคราะหเก่ียวกับ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูโดยหา

คาเฉลี่ย( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) แปลความหมายโดยเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑ กําหนด
ความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําใน
ระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําใน
ระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําใน
ระดับปานกลาง 
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  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําใน
ระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําใน
ระดับนอยท่ีสุด 

  3.4.3การวิเคราะหเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร ของครู โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) แปลความหมายโดยเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑ กําหนดความหมายของ
คาเฉลี่ย ดังนี้ 
    คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง ครูมีความผูกพันตอองคกรในระดับมากท่ีสุด 
    คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง ครูมีความผูกพันตอองคกรในระดับมาก 
    คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง ครูมีความผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง ครูมีความผูกพันตอองคกรในระดับนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ครูมีความผูกพันตอองคกรในระดับนอยท่ีสุด 
  3.4.4การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ
ครูกับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต6ใน จังหวัด
ฉะเชิงเทราจากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ( Pearson’s Correlation Product 
Moment Coefficient)โดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r) โดยใชเกณฑดังนี้ (ชู
ศรี วงศรัตนะ, 2552, หนา316) 
    1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 
    2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง +1 และ -1หมายถึง ตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสัมพันธ พิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธท่ีคํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในทาง
เดียวกัน ถาเปนไปในทางลบ แสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในทางตรงขามหรือผกผันกัน 
 การพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาได ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2552, หนา 316)
    
    0.91-1.00หมายถึงมีความสัมพันธระดับสูงมาก 
    0.71-0.90หมายถึง มีความสัมพันธระดับสูง 
    0.31-0.70หมายถึง มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
    0.01-0.30หมายถึง มีความสัมพันธระดับต่ํา 
    0.00          หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน 
 
3.5สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.5.1 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูและ
ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยคาเฉลี่ย( X ) รอยละและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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  3.5.2 สถิติท่ีใชวิเคราะหหา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรูของครูกับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ( r)(Pearson’s correlation 
product moment coefficient) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูของครูกับ ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนด
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 X  แทน คาเฉลี่ย  
 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  
 X แทน  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
 X1 แทน ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน  
 X2 แทน ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง 
 X3 แทน ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม 
 X4 แทน ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม 
 X5 แทน ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ 
 X6 แทน ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ 
 Y แทน ความผูกพันตอองคกรของครู 
 Y1 แทน ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก 
 Y2 แทน ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง  
 Y3 แทน ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม 
 **  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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4.2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูของครูกับ ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดนําขอมูลตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมมาไดจํานวน 308 ชุด 
คิดเปนรอยละ 100 ท่ีผานการตรวจสอบความนาเชื่อถือ แลวนํามาทําการวิเคราะหโดยดําเนินการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับ ความผูกพันตอองคกรของครู 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของครูกับความผูกพันตอองคกรของครู 

 
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนท่ี 1ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง วุฒิ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน และวิทยฐานะวิเคราะหโดยใชสถิติความถ่ีและรอยละ ผลการ
วิเคราะหปรากฏ ตามตาราง3 
 
ตาราง 3จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

  ชาย 48 15.58 
หญิง 260 84.42 

รวม 308 100.00 
2.อายุ 

  
ต่ํากวา 30 ป 48 15.59 
30-40 ป 56 18.18 
41-50 ป 88 28.57 
51 ปข้ึนไป 116 37.66 

รวม 308 100.00 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
3. ตําแหนงหนาท่ี 

  ขาราชการครู 284 92.21 
ครูอัตราจาง 24 7.79 

รวม 308 100.00 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

  
ปริญญาตรี 224 72.73 
ปริญญาโท 80 25.97 
ปริญญาเอก 4 1.30 

รวม 308 100.00 
5. ประสบการณในการสอน 

  
นอยกวา  5  ป 64 20.78 
5-10 ป 40 12.99 
11-15 ป 32 10.39 
16-20 ป 24 7.79 
มากกวา 20 ปข้ึนไป 148 48.05 

รวม 308 100.00 
6. วิทยฐานะ   
ไมมีวิทยฐานะ 84 27.27 
ชํานาญการ 92 29.87 
ชํานาญการพิเศษ 132 42.86 

รวม 308 100.00 

 
 จากตาราง 3ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวา  
  1)  เพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 84.42 รองลงมา คือ เพศชาย
คิดเปนรอยละ 15.58 
  2)  อายุ พบวา สวนใหญมีอายุ51 ป ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 37.66 รองลงมาไดแก ชวง
อายุ 41-50 ปคิดเปนรอยละ 28.57และคารอยละต่ําสุด คือ อายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 15.58 
  3)  ตําแหนงหนาท่ี พบวา สวนใหญมีตําแหนงหนาท่ีเปนขาราชการครู คิดเปนรอยละ 
92.21 รองลงมา คือ ครูอัตราจาง คิดเปนรอยละ 7.79 
  4)  วุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย
ละ72.73 รองลงมา คือระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 25.97และคารอยละต่ําสุด คือ ระดับ ปริญญา
เอก คิดเปนรอยละ 1.30 
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  5)  ประสบการณการทํางาน พบวา สวนใหญมีประสบการณการทํางานมากกวา 20
ป ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 48.05  รองลงมา ไดแก นอยกวา 5 ปคิดเปนรอยละ  20.78และคารอยละ
ต่ําสุด คือ ระหวาง 16-20 ปคิดเปนรอยละ 7.79 
  6)  วิทยฐานะ พบวา สวนใหญมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ คิดเปนรอยละ 42.86
รองลงมาไดแก ชํานาญการ คิดเปนรอยละ 29.87และคารอยละต่ําสุด คือ ไมมีวิทยฐานะ คิดเปนรอย
ละ 27.27  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู  
 การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม การรับรู ของครูสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรู ของครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม แปลผล
การวิเคราะหขอมูลปรากฏ ตามตาราง 4 
 
ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา       ใน
ภาพรวม (N = 308) 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน 4.05 0.76 มาก 3 
2. ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง 3.96 0.80 มาก 5 
3. ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม 4.17 0.79 มาก 1 
4. ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม 4.09 0.85 มาก 2 
5. ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ 3.98 0.82 มาก 4 
6. ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ 3.94 0.82 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.03 0.81 มาก 
 

 
 จากตาราง 4 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.03) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก ทุกดานโดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ ดานการ

สงเสริมจริยธรรม ( X = 4.17)รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการมีสวนรวม  ( X = 4.09) และคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ ดานความเทาทันสถานการณ ( X = 3.94)  
 เม่ือพิจารณา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู เปนรายดาน สามารถ
วิเคราะหขอมูลได ดังนี้ 
 
 
 
  1) ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน 
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   การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม การรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการเรียนการสอน โดย

วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรูของครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ ตามตาราง 5 
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการ
เรียนการสอน (N = 308) 

 

รายการ 
ระดับภาวะผูนํา 

อันดับท่ี 
X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอการจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษา 

4.18 0.66 มาก 1 

2. ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 
ทางวิชาการท่ีชัดเจน 

4.12 0.66 มาก 2 

3. ผูบริหารมีการระดมทรัพยากรและจัดสรร 
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนใหเพียงพอ 
   ตอความตองการ 

3.96 0.75 มาก 7 

4. ผูบริหารมีสวนในการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ 

3.95 0.77 มาก 8 

5. ผูบริหารสนับสนุนครูในทิศทางท่ีชวยปรับปรุง 
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงข้ึน 

4.08 0.79 มาก 5 

6. ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การเรียนการสอนของครูอยูสมํ่าเสมอ 

3.96 0.71 มาก 7 

7.ผูบริหารมีการสรางบรรยากาศภายใน 
สถานศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

4.01 0.85 มาก 6 

8.ผูบริหารมีสวนชวยใหครูเกิดการเรียนรูและ 
   พัฒนาดานวิชาชีพใหสูงข้ึน 

4.10 0.83 มาก 3 

9.ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัด    
การเรียนการสอนของครูและการเรยีนรูของ 
ผูเรียน 

4.09 0.76 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.05 0.76 มาก   

 
  จากตาราง 5 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดานการเรียนการสอนอยูใน
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ระดับมาก ( X = 4.05) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ทุกรายการโดยรายการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา( X = 4.18) 

รองลงมาคือ ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายทางวิชาการท่ีชัดเจน( X = 4.12) และ
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีสวนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยู

เสมอ( X = 3.95)  
  2)ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง 
   การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม การรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดานการเปลี่ยนแปลง โดย

วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรูของครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ ตามตาราง 6 
 
ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา    ดาน
การเปลี่ยนแปลง (N = 308) 

 

รายการ 
ระดับภาวะผูนํา 

อันดับท่ี 
 X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารมีความคิดท่ีกวางไกลและทันสมัยตอสังคม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในดานการจัดการศึกษา 

4.05 0.79 มาก 1 

2. ผูบริหารมีการเพ่ิมขีดความสามารถแกคณะครู 
ในสถานศึกษาใหสูงข้ึน 

3.96 0.78 มาก 4 

3. ผูบริหารมีการกระตุนใหครูปฏิบัติงานไดอยาง 
   เต็มความสามารถ 

3.99 0.80 มาก 3 

4. ผูบริหารมีการกระตุนใหครูมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจท่ีสําคัญ 

3.91 0.79 มาก 6 

5. ผูบริหารมีการเอาใจใสตอผลงานของคณะครูใน 
สถานศึกษา 

4.00 0.84 มาก 2 

6. ผูบริหารมีการสงเสริมการแกปญหาแบบสรางสรรค 
ในการบริหารความขัดแยงตางๆภายในสถานศึกษา 

3.86 0.83 มาก 7 

7. ผูบริหารมีการปรับปรงุโครงสรางองคกร และระบบ 
การบริหารเพ่ือเนนและสรางคานิยมและ 
วัตถุประสงคหลักขององคกร 

3.94 0.78 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.96 0.80 มาก   

  จากตาราง 6 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการเปลี่ยนแปลง อยูใน

ระดับมาก ( X = 3.96) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ทุกรายการโดยรายการท่ีมี
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คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือผูบริหารมีความคิดท่ีกวางไกลและทันสมัยตอสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาใน

ดานการจัดการศึกษา ( X = 4.05) รองลงมาคือ ผูบริหารมีการเอาใจใสตอผลงานของคณะครูใน

สถานศึกษา ( X = 4.00) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการสงเสริมการแกปญหาแบบสรางสรรคใน

การบริหารความขัดแยงตางๆภายในสถานศึกษา ( X = 3.86)  
  3) ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม 
   การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม การรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสงเสริมจริยธรรม โดย

วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรูของครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ ตามตาราง 7 
 
ตาราง 7คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของ

ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการ
สงเสริมจริยธรรม (N = 308) 

 

รายการ 
ระดับภาวะผูนํา 

อันดับท่ี 
 X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ีศรัทธา 
ตอผูรวมงาน 

4.14 0.77 มาก 5 

2. ผูบริหารมีความเขาใจความรูสึกและเห็นอก 
เห็นใจตอผูรวมงาน 

4.10 0.89 มาก 6 

3. ผูบริหารยอมรับในความรู ความสามารถ 
และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4.18 0.73 มาก 3 

4. ผูบริหารมีความซ่ือสัตย สุจริตตอหนาท่ี 4.32 0.75 มาก 1 
5. ผูบริหารมีความยุติธรรม เชื่อในคานิยม 
ของประชาธิปไตยใชอํานาจโดยอาศัยหลัก 
เหตุผลบนกรอบของกฎหมาย 

4.19 0.79 มาก 2 

6. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง 
ผูใตบังคับบัญชา 

4.10 0.80 มาก 6 

7. ผูบริหารมีอิทธิพลในดานการประพฤติปฏิบัติ 
ถูกตองตามทํานองคลองธรรมเปนตัวอยางท่ีดี 
ตอผูรวมงาน 

4.16 0.79 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.17 0.79 มาก   

  จากตาราง 7 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสงเสริมจริยธรรมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ทุกรายการโดยรายการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริตตอหนาท่ี ( X = 4.32) รองลงมาคือ ผูบริหารมีความ
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ยุติธรรม เชื่อในคานิยม ประชาธิปไตยใชอํานาจโดยอาศัยหลักของเหตุผลบนกรอบของกฎหมาย ( X = 
4.19) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีความเขาใจความรูสึกและเห็นอกเห็นใจตอผูรวมงาน และ

ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา( X = 4.10)  
  4)ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม 
   การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม การรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสงเสริมการมีสวนรวม

โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรู ของครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ ตามตาราง 8 
 
ตาราง 8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา     ดาน
การสงเสริมการมีสวนรวม (N = 308) 

 

รายการ 
ระดับภาวะผูนํา 

อันดับท่ี 
 X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารใหความเชื่อม่ันและใหความไววางใจครู 
อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี 

4.17 0.80 มาก 3 

2. ผูบริหารใหความสําคัญและเห็นคุณคาของครูวาเปน 
บุคลากรท่ีมีความสําคัญในสถานศึกษา 

4.19 0.84 มาก 1 

3. ผูบริหารสงเสริมการไดเขามารวมในกิจกรรมตางๆ 
ของสถานศึกษาจากครู ผูปกครองและชุมชน 

4.16 0.82 มาก 4 

4. ผูบริหารสรางบรรยากาศใหเกิดความรวมมือ 
รวมใจ ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

3.97 0.90 มาก 8 

5. ผูบริหารสงเสริมการทํางานเปนทีม 4.01 0.92 มาก 6 
6. ผูบริหารกระตุนใหครูแสดงออกและใหความอิสระ 
แกครูในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรู 
ความสามารถ 

4.18 0.72 มาก 2 

7. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของครู จัดประชุม 
เพ่ือรับทราบปญหาการตัดสินใจระดมความคิด  
และพิจารณาการเสนอความคิดเห็นของครู 
อยางจริงจัง 
 

4.03 0.90 มาก 5 

ตาราง 8 (ตอ) 
 

รายการ 
ระดับภาวะผูนํา 

อันดับท่ี 
 X  S.D. ระดับ 
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8. ผูบริหารมีการนิเทศหรือติดตามการปฏิบัติงาน 
ของครูโดยใชกลุมนิเทศมากกวาจะนิเทศคนเดียว 
 

4.00 0.82 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.09 0.85 มาก   

 
 จากตาราง 8 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสงเสริมการมีสวนรวม 

อยูในระดับมาก( X = 4.09) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ทุกรายการโดยรายการท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือผูบริหารใหความสําคัญและเห็นคุณคาของครูวาเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญใน

สถานศึกษา ( X = 4.19) รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหครูแสดงออกและใหความอิสระแกครูในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ ( X = 4.18) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการนิเทศ

หรือติดตามการปฏิบัติงานของครูโดยใชกลุมนิเทศมากกวาจะนิเทศคนเดียว ( X = 4.00)  
  5) ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ 
   การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม การรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการบริหารจัดการ โดย

วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรูของครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ ตามตาราง 9 
 
ตาราง 9คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของ

ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา     ดานการ
บริหารจัดการ (N = 308) 

 

รายการ 
ระดับภาวะผูนํา 

อันดับท่ี 
 X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารมีหนาท่ี ภารกิจ และพฤติกรรม 
ผูนําเพ่ือท่ีจะนําองคกรไปสูการทํางาน 
เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 

3.94 0.89 มาก 8 

2. ผูบริหารมีความรับผิดชอบในอันท่ีจะนํา 
นโยบายลงไปสูการปฏิบตัิ 

3.95 0.85 มาก 7 

 

 
ตาราง 9(ตอ) 
 

รายการ 
ระดับภาวะผูนํา 

อันดับท่ี 
 X  S.D. ระดับ 
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3. ผูบริหารรักษาเสถียรภาพขององคกรและ 
ดุลยภาพของการปฏิบัติงานในแตละวัน  
เชนการจัดการเก่ียวกับการเงินและพัสดุ 
การอํานวยความสะดวกในสถานศึกษาเก่ียวกับ 
นักเรียน 

4.12 0.76 มาก 1 

4. ผูบริหารมีการจัดวางระบบการติดตอสื่อสาร 
ในองคกรเปนอยางดี 

3.97 0.84 มาก 6 

5. ผูบริหารมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับ 
ผูมีสวนเก่ียวของทางการศึกษา 

3.99 0.83 มาก 5 

6. ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหา 
ความขัดแยงไดเปนอยางดี 

3.70 0.90 มาก 9 

7. ผูบริหารมีการนํานโยบายของสถานศึกษา 
และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มาสูการปฏิบัติ 

4.10 0.68 มาก 2 

8. ผูบริหารรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงองคกร และกระบวนการ 
ทํางาน 

4.03 0.72 มาก 3 

9. ผูบริหารมีความสามารถใชทรัพยากรท่ีมี 
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 0.84 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.98 0.82 มาก   

 
  จากตาราง 9 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการบริหารจัดการ อยูใน

ระดับมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ทุกรายการโดยรายการท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือผูบริหารรักษาเสถียรภาพขององคกรและดุลยภาพของการปฏิบัติงานในแตละวัน 

เชนการจัดการเก่ียวกับการเงินและพัสดุการอํานวยความสะดวกในสถานศึกษาเก่ียวกับนักเรียน ( X = 
4.12) รองลงมาคือ ผูบริหารมีการนํานโยบายของสถานศึกษาและนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามาสูการปฏิบัติ ( X = 4.10) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหา

ความขัดแยงไดเปนอยางดี( X = 3.70)  
 
 
 
  6) ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ 
   การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม การรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความเทาทันสถานการณ 
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โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรู ของครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ ตามตาราง 10 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา     
ดานความเทาทันสถานการณ(N = 308) 

 

รายการ 
ระดับภาวะผูนํา 

อันดับท่ี 
X   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ได 
อยางฉลาดและเฉียบคม 

3.88 0.98 มาก 6 

2. ผูบริหารสามารถแกปญหาขององคกร  
รวมท้ังปญหาเฉพาะหนาได 

3.95 0.90 มาก 4 

3. ผูบริหารเขาใจความตองการและสรางความ 
พึงพอใจใหแกผูรวมงาน 

3.87 0.84 มาก 7 

4. ผูบริหารสรางเสริมความรูความสามารถของ 
ฝายตางๆ เพ่ือรองรับสถานการณใหมๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

3.96 0.71 มาก 3 

5. ผูบริหารรับฟงเง่ือนไขและเหตุผลของ 
ผูรวมงานและใชเปนหลักพิจารณาแกปญหา 
ในการทํางาน 

3.99 0.78 มาก 2 

6. ผูบริหารสามารถวิเคราะหและแกปญหา 
ท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการทํางานและทําให 
ภาระงานเสร็จสมบูรณ 

4.00 0.70 มาก 1 

7. ผูบริหารแกปญหาโดยพิจารณาบริบทอยาง 
ถ่ีถวนเพ่ือท่ีจะเขาใจปญหาและวิเคราะห 
ปญหาอยางรอบคอบ 

3.95 0.77 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.94 0.82 มาก   

 
 จากตาราง 10 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความเทาทันสถานการณ 
อยูในระดับมาก ( X = 3.94) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก ทุกรายการโดยรายการท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือผูบริหารสามารถวิเคราะหและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการทํางานและทําให
ภาระงานเสร็จสมบูรณ( X = 4.00) รองลงมาคือ ผูบริหารรับฟงเง่ือนไขและเหตุผลของผูรวมงานและใช
เปนหลักพิจารณาแกปญหาในการทํางาน ( X = 3.99) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารเขาใจความ
ตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูรวมงาน( X = 3.87)  
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับ ความผูกพันตอองคกรของครู 
 การวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6ในภาพรวม โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการ
รับรูของครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตาราง 11 
 
ตาราง 11   คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม และจําแนกราย
ดาน (N = 308) 

 

ดาน X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ความรูสึก 4.20 0.84 มาก 2 
2. ความตอเนื่อง 4.03 0.94 มาก 3 
3. บรรทัดฐานทางสังคม 4.31 0.78 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.18 0.86 มาก   

 
 จากตาราง 11 พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม อยูในระดับมาก( X = 4.18) เม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบรรทัดฐานทางสังคม ( X = 

4.31)รองลงมาคือ ดานความรูสึก( X = 4.20) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานความตอเนื่อง( X = 4.03)  
 เม่ือพิจารณาความผูกพันตอองคกรของครูท้ัง 3 ดาน สามารถวิเคราะหขอมูลได ดังนี้ 
  1) ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก 
   การวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความรูสึกโดยวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรู ของครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะห
ขอมูลปรากฏตามตาราง 12  
 
 
 
 
ตาราง 12 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความรูสึก(N = 308) 
 

รายการ 
ระดับความผูกพันตอองคกร 

อันดับท่ี 
 X  S.D. ระดับ 
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1. ทานรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรท่ีทาน 
ปฏิบัติงานอยู 

4.47 0.68 มาก 2 

2. ทานรูสึกพึงพอใจตอระบบการทํางาน 
ภายในองคกรของทาน 

3.81 0.85 มาก 8 

3. ทานรูสึกยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายของ 
องคกร 

4.23 0.77 มาก 5 

4. ทานรูสึกไมยอทอ แตยินดีท่ีจะเผชิญหนา 
กับอุปสรรคหรือการทาทายใหมๆ 

4.27 0.88 มาก 4 

5. ทานรูสึกตองการปรับปรุงการทํางานใน 
องคกรใหดีข้ึน 

4.29 0.87 มาก 3 

6. ทานรูสึกภูมิใจ เม่ือหนวยงานของทานมี 
พัฒนาการท่ีดีข้ึน 

4.52 0.68 มากท่ีสุด 1 

7. ทานรูสึกพอใจสวัสดิการและผลประโยชน 
ตอบแทนท่ีองคกรจัดให 

3.95 0.84 มาก 7 

8. ทานรูสึกภูมิใจและเชื่อม่ัน เม่ือไดปฏิบัติงาน 
กับองคกร 

4.06 0.87 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.84 มาก   

 
  จากตาราง 1 2 พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความรูสึก อยูในระดับมาก( X = 4.20) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด คือครูรูสึกภูมิใจเม่ือหนวยงานของครูมีพัฒนาการท่ีดี

ข้ึน ( X = 4. 52) รองลงมาอยูในระดับมาก ทุกรายการ คือ ครูรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรท่ีครู

ปฏิบัติงานอยู ( X = 4.47) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ครูรูสึกพึงพอใจตอระบบการทํางานภายในองคกร

ของครู( X = 3.81)  
  2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง  
   การวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความตอเนื่อง โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรู ของครูท่ีเปน กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผลการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏ ตามตาราง 13  
 
ตาราง 13 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความตอเนื่อง (N = 308) 
 
 

รายการ 
ระดับความผูกพันตอองคกร 

อันดับท่ี 
 X  S.D. ระดับ 
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1. ทานจะทํางานกับองคกรนี้ตลอดไป 4.09 0.91 มาก 4 
2. ทานจะทํางานในองคกรนี้ตอไปถึงแมองคกรอ่ืน  
ใหโอกาสท่ีดีและเงินเดือนท่ีมากกวาทานก็จะ 
ไมลาออกเพ่ือไปรวมงานดวย 

4.18 0.91 มาก 1 

3. ทานไมสนใจคําชักชวนของเพ่ือน ในการยาย 
หรือลาออกจากงานไปทํางานท่ีองคกรอ่ืน 

4.13 0.90 มาก 2 

4. ถามีโอกาสทานจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนเขามา 
ทํางานในองคกรของทาน 

4.09 0.81 มาก 4 

5. ทานคิดวาองคกรนี้สามารถตอบสนองในสิ่งท่ี 
ทานตองการมากกวาองคกรอ่ืน 

4.00 0.79 มาก 6 

6. ความแตกตางทางดานเงินเดือนไมสามารถ 
ทําใหทานตัดสินใจเปลี่ยนงานได 

3.83 1.04 มาก 7 

7. ทานทํางานท่ีองคกรนี้โดยไมไดมุงท่ีจะแสวงหา 
ความรูและประสบการณเพ่ือไปทํางานท่ี 
องคกรอ่ืนหรือประกอบอาชีพสวนตัวใน 
อนาคต 

4.13 0.89 มาก 2 

8. ทานรูสึกวาความม่ันคงในชีวิตจะลดลงหาก 
ตองลาออกหรือโอนยายไปจากองคกรและ 
เปนการสูญเสียผลประโยชนแกทาน 

3.77 1.13 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 4.03 0.94 มาก   

 
  จากตาราง 1 3 พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความตอเนื่อง อยูในระดับมาก( X = 4.03) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ทุกรายการโดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ครูจะ
ทํางานในองคกรนี้ตอไปถึงแมองคกรอ่ืนใหโอกาสท่ีดีและเงินเดือนท่ีมากกวาครูก็จะไมลาออกเพ่ือไป

รวมงานดวย ( X = 4.18) รองลงมาคือ ครูไมสนใจคําชักชวนของเพ่ือนในการยายหรือลาออกจากงาน
ไปทํางานท่ีองคกรอ่ืน และครูทํางานท่ีองคกรนี้โดยไมไดมุงท่ีจะแสวงหาความรูและประสบการณเพ่ือ

ไปทํางานท่ีองคกรอ่ืนหรือประกอบอาชีพสวนตัวในอนาคต ( X = 4.13) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ครูรูสึก
วาความม่ันคงในชีวิตจะลดลงหากตองลาออกหรือโอนยายไปจากองคกรและเปนการสูญเสีย

ผลประโยชนแกครู( X = 3.77) 
  3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม 
   การวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานบรรทัดฐานทางสังคมโดยวิเคราะหคาเฉลี่ย (

X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามการรับรูของครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผลการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏตามตาราง 14 
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ตาราง 14 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานบรรทัดฐานทางสังคม( N 
= 308) 

 

รายการ 
ระดับความผูกพันตอองคกร 

อันดับท่ี 
 X  S.D. ระดับ 

1. ทานมักจะพูดใหเพ่ือนๆ ญาติพ่ีนองหรือ 
บุคคลอ่ืนท่ัวไปฟงเสมอวาองคกรนี้ดีนาทํางาน 

3.73 1.00 มาก 8 

2. ทานมีความภูมิใจและยินดีจะบอกกับใครๆ วา 
ทานทํางานท่ีองคกรนี้ 

4.17 0.80 มาก 7 

3. ทานรูสึกภูมิใจเม่ือไดยินบุคคลอ่ืนกลาวถึง 
องคกรของทานในทางท่ีดี 

4.40 0.73 มาก 3 

4. ทานชวยรักษาชื่อเสียง และผลประโยชนของ 
องคกรอยางเต็มท่ีเสมอ 

4.52 0.68 มากท่ีสุด 1 

5. ทานมีความรูสึกจงรักภักดีตอองคกร ตั้งแตเริ่ม 
ทํางานกับองคกรจนถึงปจจุบัน 

4.49 0.59 มาก 2 

6. ทานมีความเต็มใจและภูมิใจท่ีจะทํางาน  
ถาไดรับมอบหมายภารกิจนอกเหนือจากงาน 
ในหนาท่ีรับผิดชอบ 

4.39 0.67 มาก 4 

7. ทานมีความมุงม่ันท่ีจะสรางเสริมหลักการ 
ปฏิบัติงานขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.36 0.68 มาก 6 

8. ทานทุมเทในการสรางสรรควัฒนธรรมองคกร 
ท่ีดีงาม 

4.38 0.68 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.31 0.78 มาก   

 
  จากตาราง 1 4 พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานบรรทัดฐานทางสังคมอยูในระดับมาก( X = 
4.31) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ครูชวยรักษาชื่อเสียง และผลประโยชน

ขององคกรอยางเต็มท่ีเสมอ ( X = 4. 52) รองลงมาอยูในระดับมาก ทุกรายการ คือ ครูมีความรูสึก

จงรักภักดีตอองคกร ตั้งแตเริ่มทํางานกับองคกรจนถึงปจจุบัน ( X = 4.49) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ครู
มักจะพูดใหเพ่ือนๆ ญาติพ่ีนองหรือบุคคลอ่ืนท่ัวไปฟงเสมอวาองคกรนี้ดีนาทํางาน( X = 3.73)  
 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาตามการรับรูของครูกับความผูกพันตอองคกรของครู 
 การวิเคราะห ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู
กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัด
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ฉะเชิงเทรา ในภาพรวมและรายดาน โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson’s 
correlation product moment coefficient) ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ ตามตาราง 15 
 
ตาราง 15ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูกับ ความผูกพัน

ตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราในภาพรวมและรายดาน 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X 

X1 1.000       
X2 .937** 1.000      
X3 .938** .839** 1.000     
X4 .966** .885** .958** 1.000    
X5 .982** .947** .922** .954** 1.000   
X6 .956** .947** .862** .894** .951** 1.000  
Y .950** .878** .949** .966** .948** .887** .959** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตาราง 15 พบวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครกัูบความผูกพัน
ตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน
ภาพรวม มีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก(rXY = .959) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือ
พิจารณาภาวะผูนําจําแนกรายดานพบวา อยูในความสัมพันธทางบวก ในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ี
มีคาความสัมพันธสูงสุด  คือ ดานการสงเสริมการมีสวนรวม  (rX4Y=.966**) รองลงมา ไดแกภาวะผูนํา
ดานการเรียนการสอน (rX1Y=.950**) และ ท่ีมีคา ความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ภาวะผูนําดานการ
เปลี่ยนแปลง(rX2Y=.878**) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู กับ
ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 6 ดาน คือ ภาวะผูนําดานจัดการเรียน     
การสอน ภาวะผูนําดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม ภาวะผูนํา
ดานการสงเสริมการมีสวนรวม ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ และภาวะผูนําดานความเทาทัน
สถานการณ และความผูกพันตอองคกร 3 ดาน คือ ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก ความผูกพัน
ตอองคกรดานความตอเนื่อง และความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 
    1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    2) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    3) เพ่ือศึกษา ความสัมพันธ ระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู
ของครู กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6         
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครู      
ในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวนท้ังสิ้น 
308 คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปน เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล
โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้   
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง  
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และวิทยฐานะ  
 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของครู 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ไดแก คาความถ่ี ( frequency) คารอยละ 

(percentage) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการหาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูกับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงาน        
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการ ศึกษาวิจัยในครั้งนี้จากการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ไดแก 
ครูในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 
308 คน สรุปผลไดดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง       
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และวิทยฐานะ พบวา 
  1)  เพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 84.42 รองลงมา คือ เพศชาย
คิดเปนรอยละ 15.58 
  2)  อายุ พบวา สวนใหญมีอายุ  51 ป ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 37.66  รองลงมา  ไดแก 
ชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ  28.57 และคารอยละต่ําสุด คือ อายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 
15.58  
  3)  ตําแหนงหนาท่ี พบวา สวนใหญมีตําแหนงหนาท่ีเปน ขาราชการครู  คิดเปน     
รอยละ 92.21 รองลงมา คือ ครูอัตราจาง คิดเปนรอยละ 7.79 
  4)  วุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน   
รอยละ  72.73 รองลงมา  ไดแก ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 25.97 และคารอยละต่ําสุด คือ 
ระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 1.30 
  5)  ประสบการณการทํางาน พบวา สวนใหญมีประสบการณการทํางานมากกวา   
20 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 48.05  รองลงมา ไดแก นอยกวา 5 ป  คิดเปนรอยละ  20.78 และ         
คารอยละต่ําสุด คือ ระหวาง 16-20 ป คิดเปนรอยละ 7.79  
  6)  วิทยฐานะ พบวา สวนใหญมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ คิดเปนรอยละ 42.86
รองลงมา  ไดแก ชํานาญการ คิดเปนรอยละ  29.87และคารอยละต่ําสุด คือ ไมมีวิทยฐานะ คิดเปน  
รอยละ 27.27  
 5.1.2 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 ผล การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู              
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ ดานการสงเสริมจริยธรรม รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการมีสวนรวม         
และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานความเทาทันสถานการณ  
  1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดานการเรียนการสอนอยูในระดับมาก           
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก ทุกรายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด          
คือ ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  รองลงมา  คือ ผูบริหาร      
มีการ กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายทางวิชาการท่ีชัดเจน และคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ ผูบริหารมีสวน      
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ 
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  2) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับมาก           
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก ทุกรายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ 
ผูบริหารมีความคิดท่ีกวางไกลและทันสมัยตอสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในดานการจัด
การศึกษา รองลงมา  คือ ผูบริหารมีการเอาใจใสตอผลงานของคณะครูในสถานศึกษา และคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ผูบริหารมีการสงเสริมการแกปญหาแบบสรางสรรคในการบริหารความขัดแยงตางๆ  ภายใน
สถานศึกษา 
  3) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสงเสริมจริยธรรม อยูในระดับมาก      
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก ทุกรายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ 
ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริตตอหนาท่ี  รองลงมา  คือ ผูบริหารมีความยุติธรรม เชื่อในคานิยม
ประชาธิปไตยใชอํานาจโดยอาศัยหลักของเหตุผลบนกรอบของกฎหมาย  และคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ 
ผูบริหารมีความเขาใจความรูสึกและเห็นอกเห็นใจตอผูรวมงาน  และผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาล      
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 
  4) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสงเสริมการมีสวนรวม อยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก ทุกรายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ
ผูบริหารใหความสําคัญและเห็นคุณคาของครูวาเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญในสถานศึกษา  รองลงมา
คือ ผูบริหารกระตุนใหครูแสดงออกและใหอิสระแกครูในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรู
ความสามารถ และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีการนิเทศหรือติดตามการปฏิบัติงานของครูโดยใชกลุม
นิเทศมากกวาจะนิเทศคนเดียว 
  5) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก         
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก ทุกรายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ 
ผูบริหารรักษาเสถียรภาพขององคกรและดุลยภาพของการปฏิบัติงานในแตละวัน เชน  การจัดการ
เก่ียวกับการเงินและพัสดุ  การอํานวยความสะดวกในสถานศึกษาเก่ียวกับนักเรียน  รองลงมา  คือ 
ผูบริหารมีการนํานโยบายของสถานศึกษาและนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาสู         
การปฏิบัติ และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยงไดเปนอยางดี 
  6) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความเทาทันสถานการณ อยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก ทุกรายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ
ผูบริหารสามารถวิเคราะหและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการทํางาน  และทําใหภาระงานเสร็จ
สมบูรณ  รองลงมา  คือ ผูบริหารรับฟงเง่ือนไขและเหตุผลของผูรวมงานและใชเปนหลักพิจารณา
แกปญหาในการทํางาน  และคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ ผูบริหารเขาใจความตองการและสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูรวมงาน 
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 5.1.3 ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 ผล การวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  
อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ดานบรรทัดฐานทางสังคม  รองลงมา  คือ         
ดานความรูสึก และคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานความตอเนื่อง 
  1) ระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความรูสึก อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูใน
ระดับมาก ท่ีสุด คือ  ครูรูสึกภูมิใจเม่ือหนวยงานของครูมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน  รองลงมาอยูในระดับมาก       
ทุกรายการ คือ ครูรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรท่ีครูปฏิบัติงานอยู  และคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ ครูรูสึก       
พึงพอใจตอระบบการทํางานภายในองคกรของครู 
  2) ระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานความตอเนื่อง อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา         
อยูในระดับมาก ทุกรายการ โดยรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ครูจะทํางานในองคกรนี้ตอไป  ถึงแม
องคกรอ่ืนใหโอกาสท่ีดีและเงินเดือนท่ีมากกวา  ครูก็จะไมลาออกเพ่ือไปรวมงาน  รองลงมา  คือ         
ครูไมสนใจคําชักชวนของเพ่ือนในการยายหรือลาออกจากงานไปทํางานท่ีองคกรอ่ืน  และครูทํางาน      
ท่ีองคกรนี้โดยไมไดมุงท่ีจะแสวงหาความรูและประสบการณเพ่ือไปทํางานท่ีองคกรอ่ืนหรือประกอบ
อาชีพสวนตัวในอนาคต  และคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ ครูรูสึกวาความม่ันคงในชีวิตจะลดลงหากตองลาออก
หรือโอนยายไปจากองคกรและเปนการสูญเสียผลประโยชนแกครู 
  3) ระดับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานบรรทัดฐานทางสังคม  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมาก ท่ีสุด คือ ครูชวยรักษาชื่อเสียง และผลประโยชนขององคกรอยางเต็มท่ีเสมอ  
รองลงมาอยูในระดับมาก ทุกรายการ คือ ครูมีความรูสึกจงรักภักดีตอองคกร ตั้งแตเริ่มทํางานกับ
องคกรจนถึงปจจุบนั  และคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ ครูมักจะพูดใหเพ่ือนๆ ญาติพ่ีนองหรือบุคคลอ่ืนท่ัว ใหฟง
เสมอวาองคกรนี้ดีนาทํางาน 
 5.1.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ     
ความผูกพันตอองคกรของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 ผลการวิเคราะห ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู
กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในภาพรวม มีความสัมพันธทางบวก ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  เม่ือพิจารณาภาวะผูนําจําแนกรายดานพบวา อยูในความสัมพันธ
ทางบวก ในระดับมากทุ กดาน โดยดานท่ีมีคาความสัมพันธสูงสุด คือ ดานการสงเสริมการมีสวนรวม 
รองลงมา ไดแก ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน  และท่ีมีคาความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ภาวะผูนํา       
ดานการเปลี่ยนแปลง 
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5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาคนควา ผูวิจัยพบประเด็นสําคัญควรนํามาอภิปราย ดังนี้  
 5.2.1 ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม  อยูในระดับมาก ซ่ึงผูวิจัยมี        
ความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามการรับรูของครูมีความเปนภาวะผูนําอยูมาก มีสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา 
แกไขปญหา กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศนของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยัง สนับสนนุ  และอํานวยความสะดวกให แก  
ครูและบุคลากรภาย ในหนวยงานไดใชความสามารถของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหครู   
ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี เต็มความสามารถสามารถ แกไขปญหาใหประสบผลสําเร็จ
ประพฤติ ปฏิบัติตนถูกตองตามทํานองครองธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม ยอมรบัฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธ เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความเสียสละ และมีวิสัยทัศนท่ีดี ทําใหครู 
เกิดความ เคารพและ ศรัทธา เกิด ความสามัคคี และ ความรวมมือรวมใจในการทํางานสงผลให              
การดําเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตาม วัตถุประสงค  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย        
ของ วิชัย จันทวงศ (2547 , บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร สถานศึกษา ท่ีสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล โสภาภาค (2549 , บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้ ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 
ดานการสงเสริมจริยธรรม รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการมีสวนรวม  และคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ      
ดานความเทาทันสถานการณ ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ตามการรับรูของครูคิดวาผูบริหารสถานศึกษา
สวนใหญมีภาวะผูนํา ดานการสงเสริมจริยธรรม  อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ      
เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ีศรัทธาตอครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ซ่ือสัตย ยุติธรรม   
ใชอํานาจโดยอาศัยหลักของเหตุผลบนกรอบของหลักกฎหมาย มีหลักธรรมาภิบาล มีการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีถูกทํานองคลองธรรม เปนตัวอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา ซ่ึง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
กฤษณะ เหลืองทอง (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา     
ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา    
มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมดานจรรยาบรรณตอตนเอง ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมดานจรรยาบรรณตอ
วิชาชีพ และภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เศรษฐ  คุณทาบุตร (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
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 5.2.2 ระดับความผูกพันตอองคกรของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสวนใหญสถานภาพ
ของผูท่ีตอบแบบสอบถามนั้นเปนเพศหญิง และมีชวงอายุ 51 ป ข้ึนไป เปนชวงวัยท่ีใกลเกษียณอายุ
ราชการ เปนชวงอายุท่ีมีความม่ันคงในชีวิตหนาท่ีการงาน มีครอบครัว และสรางหลักปกฐานม่ันคง
แลวจึงไมคิดยายถ่ินฐาน อีกท้ังวิทยฐานะสวนใหญคือ ชํานาญการพิเศษ ซ่ึงมีฐานเงินเดือนสูง มีรายได
เพียงพอตอความตองการ ประสบการณทํางาน มากกวา 20  ปข้ึนไป ความผูกพันตอองคกรท่ีทํางาน 
อยูจึงมีอยูมาก ทําใหไมคิดจะเปลี่ยนยายงาน หรือลาออก มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา             
ท่ีตนปฏิบัติงานอยู และตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานในสถานศึกษานี้ตลอดไปจนเกษียณอายุราชการ           
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ หลําผาสุข (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอองคกร
ของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอองคกรของ       
ครูโรงเรียนในเครือสารสาสน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ใน 3 ดาน คือ ดานความศรัทธาตอองคกร        
ดานความทุมเทตอองคกรและดานความจงรักภักดีตอองคกรโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ
มากแตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ครูท่ีมีประสบการณสอน 20 ปข้ึนไป มีความจงรักภักดีตอ
องคกรมากกวาครูท่ีมีประสบการณสอนต่ํากวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05           
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ สุระธรรมนิติ (25 49, บทคัดยอ) ไดศึกษาความผูกพันตอ
องคกรของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ความผูกพันตอ
องคกรของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดานทุกดาน          
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพร ขําเจริญศักดิ์ (2553, บทคัดยอ) ไดทําวิจัย
การศึกษาความผูกพันตอองคกรของครูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ จันทบุรี ผลการวิจัยพบวา          
ความผูกพันตอองคกรของครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ จันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก               
เม่ือพิจารณารายดานปรากฏวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับความผูกพันตอองคกรของครู        
จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกของ
องคกร ความเต็มใจท่ีจะทุมเท ความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานในองคกร และความเชื่อม่ันและยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร ตามลําดับ  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด             

คือ ดานบรรทัดฐานทางสังคม  รองลงมาคือ ดานความรูสึก  และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานความตอเนื่อง  
ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สวนใหญผูท่ีตอบแบบสอบถามจะเปนครูท่ีมีชวงอายุ 51 ป ข้ึนไป และมี
ประสบการณสอน 20 ป แสดงใหเห็นวาทํางานอยูกับองคกรมานาน เกิดความจงรักภักดีตอองคกร 
ยอมรับในวัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ มีความผูกพันกับงานและหนาท่ีทํา เปนท่ียอมรับนับถือของ
เพ่ือนรวมงานหรือคนในองคกรเปนอยางมาก จึงทําใหไมคิดท่ีจะยายหรือลาออกไป สอดคลอง       

กับแนวคิดของ สเปกเตอร ( Spector, 2000, p. 217) ไดใหแนวคิดความผูกพันตอองคกร           
ดานบรรทัดฐานทางสังคม โดยแนวคิดนี้มองความผูกพันตอองคกรวาเปนความจงรักภักดี และตั้งใจ
อุทิศตนใหองคกร ซ่ึงเปนผลมาจากบรรทัดฐานขององคการและสังคม คือ บุคคลรูสึกวาเม่ือเขา        
เปนสมาชิกในองคกร  ก็ตองมีความยึดม่ันผูกพันตอองคกร เพราะเปนสิ่งท่ีถูกและเหมาะสม            
ความผูกพันตอองคกรเปนหนาท่ีหรือพันธะผูกพันท่ีสมาชิกจะตองมีการปฏิบัติหนาท่ีในองคกร

สอดคลองกับงานวิจัยของ จํารัส ตันตระกูล  (2551, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาความผูกพันตอองคการ 
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ศึกษากรณี บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวา พนักงานบริษัท ล็อกซเล ย จํากัด 

(มหาชน) มีคาเฉลี่ยของความผูกพันตอองคการโดยรวม ความผูกพันทางความรูสึกและความผูกพัน
ทางบรรทัดฐาน อยูในระดับสูง สวนความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  
 5.2.3 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูกับ 
ความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในภาพรวม มีความสัมพันธ ทางบวก ในระดับมาก ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริหาร
สถานศึกษานอกจากมี บทบาทเปนผูนํา แลวตองมีภาวะผูนํารวมดวย สามารถใชอิทธิพล หรืออํานาจ
ของตนในทางท่ีถูกท่ีควร ทําใหผูอ่ืนยินยอมทําตามความตองการของตน ดวยความเต็มใจ สามารถ
ทํางานรวมกับครู ได ใหครู ไดมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ใหความเชื่อม่ันความไววางใจและ    
รับฟงความคิดเห็นของครู  ทําใหเกิด บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และเกิด ความรวมมือรวมใจ ในการ
ทํางาน  ผลท่ีออกมาใหใหงานมีประสิทธิภาพ  ครู เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานยอมรับในคานิยมและ
วัตถุประสงคขององคกร อีกท้ังครูยังรูสึกเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญขององคกรและตองการท่ีจะเปนสมาชิก
ขององคกรตลอดไป  ไมยายไปท่ีอ่ืน สอดคลองกับงานวิจัยของ กรวรรณ ดูออน (2548, บทคัดยอ)    
ไดศึกษาภาวะผูนําของหัวหนางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นงานพลาสติก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของหัวหนางานโดยรวม มีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ พรรณทิพา แพทยพิทักษ  (2548, 
บทคัดยอ ) ท่ีได ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรของโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงชั้นท่ี 3-4 สังกัดในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด พบวา  
ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร โรงเรียนท่ีเปด
สอนชวงชั้นท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ จันทรวลัย เสนคราม (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
การรับรูภาวะผูนําของหัวหนางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทไปรษณียไทย         
ในสํานักงานใหญ ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะผูนําของหัวหนางาน            
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทไปรษณียไทยในสํานักงานใหญ ทุกคูมีความสัมพันธกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 โดยมีความความสัมพันธทางบวก หรือมีความสัมพันธกัน       
ในลักษณะท่ีคลอยตามกันทุกคู การรับรูภาวะผูนําของหัวหนางานกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัทไปรษณียไทยในสํานักงานใหญ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดย มีความสัมพันธทางบวก หรือมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุนันทา จันทรเงียบ (2551 , บทคัดยอ ) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจ ในการทํางานของครู กรณีศึกษาสถานศึกษาในฝน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ          
ในการทํางาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีกรณีโรงเรียนในฝน โดยภาพรวมในทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสัมพันธอยูในระดับสูง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ราลฟ (Ralph, 2002; อางถึงใน ทิมมิกา เครือเนตร, 2555, หนา 53) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางการรับรูของครูตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาและระดับแรงจูงใจในการทํางาน  
พบวา แบ บภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอแรงจูงใจของครู  ซ่ึงผูบริหารท่ีปฏิบัติตน     
มีภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยจะมีทีมงานท่ีมีระดับแรงจูงใจสูง 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  
 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6       
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรมีการแกไขและพัฒนาตนเองใน ดานความเทาทันสถานการณ  คือ ติดตาม
ขาวสารการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการปรับนโยบายของโรงเรียน      
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน รับฟงเง่ือนไขและเหตุผลของผูรวมงานและใชเปนหลัก
พิจารณาแกปญหาในการทํางาน สรางเสริมความรูความสามารถของบุคลากรในดานตางๆ เพ่ือรองรับ
สถานการณใหมๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา  สามารถเผชิญสถานการณตางๆ ไดอยางฉลาดและ  
เฉียบคมเขาใจและวิเคราะหปญหาอยางรอบคอบ  และรูจัก ใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการวิจัยพบวามีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  2) ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6       
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรสงเสริมใหครูเกิดความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก และ ดานบรรทัดฐาน
ทางสังคมใหสูงข้ึนอีก และพัฒนาความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง เนื่องจากผลการวิจัย พบวา    
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  
  3) ภาวะผูนํา ดานการสงเสริมการมีสวนรวม สงผลตอความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรของครู ท้ังดานความรูสึกดานความตอเนื่อง  และดานบรรทัดฐานทางสังคม เพ่ือเปนการจูงใจ        
ในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันตอองคกร ผูบริหารจึงควรพิจารณาระบบการบริหารงาน        
ใหเกิดภาวะผูนํา โดยการใหความสําคัญและเห็นคุณคาของครู ในสังกัดวาเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญ        
ในโรงเรียนกระตุนใหครูแสดงออกและใหความอิสระแกครูในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรู
ความสามารถใหความเชื่อม่ันและใหความไววางใจครูอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีผูบริหาร สามารถ
สงเสริมใหครูได เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  มีการจัดประชุมเพ่ือรับทราบปญหา
การตัดสินใจระดมความคิด และพิจารณาการเสนอความคิดเห็นของครูอยางจริงจังผูบริหารสงเสริม
การทํางานเปนทีม 
 5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
  1) ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนํารูปแบบอ่ืนของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล
ตอความผูกพันตอองคกรของครูในสถานศึกษา 
  2) ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระหวาง
โรงเรียนของภาครัฐกับโรงเรียนเอกชนวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และภาวะผูนําสงผล
ตอการบริหารสถานศึกษาอยางไร 
  3) ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืนท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของครูในสถานศึกษา  
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ภาคผนวก  ก 
 

 -   สําเนาหนังสือราชการขอความอนุเคราะห ในการตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเคร่ืองมือวิจัย 

 - สําเนาหนังสือราชการขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหา
คุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

 - สําเนาหนังสือราชการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ขอความ
อนุเคราะห โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเก็บขอมูลในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 110  

 

 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 111  

 

 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 112  

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ตาราง 16  สัดสวนประชากรและกลุมตัวอยางของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

ท่ี โรงเรียน 
ประชากร

(คน) 
กลุมตัวอยาง 

(คน) 

1. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 183 37 
2. ดัดดรุณี 146 35 
3. พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 138 35 
4. วัดโสธรวรารามวรวิหาร 107 25 
5. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 112 25 
6. บางน้ําเปรี้ยววิทยา 55 13 
7. บางปะกง "บวรวิทยายน" 57 13 
8. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 57 13 
9. สนามชัยเขต 51 12 
10. มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 57 13 
11. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 34 7 
12. เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 7 2 
13. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 10 4 
14. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 13 4 
15. ดอนฉิมพลีพิทยาคม 43 7 
16. หมอนทองวิทยา 28 5 
17. ไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 4 
18. การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ 14 4 
19. พุทธิรังสีพิบูล 66 8 
20. วิทยาราษฎรรังสรรค 16 4 
21. ผาณิตวิทยา 12 4 
22. วัดเปยมนิโครธาราม 15 4 
23. บางคลาพิทยาคม 21 5 
24. หนองแหนวิทยา 18 4 
25. ราชสาสนวิทยา 12 4 
26. ไผแกววิทยา 18 4 
27. หนองไมแกนวิทยา 12 4 
28. แปลงยาวพิทยาคม 23 5 
29. กอนแกวพิทยาคม 11 4 
  รวม 1,347 308 
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ภาคผนวก ค 

-  การหาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ (IOC) 
-  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ALPHA) 
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แบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) 
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 

กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
  ใหคะแนนเทากับ +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามถามนั้นมีความตรง/สอดคลองกับเนื้อหา 
  ใหคะแนนเทากับ 0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นมีความตรง/สอดคลองกับเนื้อหาหรือไม 
  ใหคะแนนเทากับ -1 เม่ือแนใจวาคําถามถามนั้นไมมีความตรง/สอดคลองกับเนื้อหา 
 

  สูตร  IOC = 
N

R∑
 

  เม่ือ ∑ R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
เกณฑการตัดสิน 
  คา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ0.50 ขอคําถามนั้นใชได 
  คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.50 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุงแกไข
ใหมใหดีข้ึน  
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ตาราง 17  การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูของครู กับความผูกพันตอองครของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา                 
1) ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน 

                
1. ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2. ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายทาง
วิชาการท่ีชัดเจน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

3. ผูบริหารมีการระดมทรัพยากรและจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความ
ตองการ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

4. ผูบริหารมีสวนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

5. ผูบริหารสนับสนุนครูในทิศทางท่ีชวยปรับปรุง
ระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหสูงข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6. ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
เรียนการสอนของครูอยูสม่ําเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. ผูบริหารมีการสรางบรรยากาศภายในสถานศึกษา
เพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. ผูบริหารมีสงเสริมใหครูเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ดานวิชาชีพใหสูงข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9. ผูบริหารสงเสริมใหนําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนของครูและผูเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

2) ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง         

1. ผูบริหารมีความคิดท่ีกวางไกลและทันสมัยตอ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในดานการจัด
การศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

2. ผูบริหารมีการเพ่ิมขีดความสามารถแกคณะครู
ในสถานศึกษาใหสูงข้ึน 

1 1 -1 1 1 3 0.6 ใชได 

3. ผูบริหารกระตุนใหครูปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ความสามารถ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4. ผูบริหารกระตุนใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ท่ีสําคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. ผูบริหารเอาใจใสตอผลงานของครูใน
สถานศึกษา 

1 1 -1 0 1 2 0.4 ใชไมได 

6. ผูบริหารมีการสงเสริมความรวมมือและการ
ทํางานเปนทีมของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. ผูบริหารมีการสงเสริมการแกปญหาแบบ
สรางสรรคในการบริหารความขัดแยงตางๆภายใน
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. ผูบริหารมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร และ
ระบบการบริหารเพ่ือเนนและสรางคานิยมและ
วัตถุประสงคหลักขององคกร 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

3) ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม         

1. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ีศรัทธาตอ
ผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2. ผูบริหารมีความเขาใจความรูสึกและเห็นอกเห็น
ใจตอผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3. ผูบริหารยอมรับในความรู ความสามารถและ
เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

4. ผูบริหารมีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาท่ี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. ผูบริหารมีความยุติธรรม เช่ือในคานิยม
ประชาธิปไตยใชอํานาจโดยอาศัยหลักของเหตุผล
บนกรอบของกฎหมาย 

1 1 -1 1 1 3 0.6 ใชได 

6. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

7. ผูบริหารมีอิทธิพลในดานการประพฤติปฏิบัติ
ถูกตองตามทํานองคลองธรรมเปนตัวอยางท่ีดีตอ
ผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. ผูบริหารสามารถทําใหครูแยกแยะประเด็นใด
ถูกหรือผิด ควรปฏิบัติหรือควรละเวน 

1 1 -1 0 1 2 0.4 ใชไมได 

4) ภาวะผูนําดานการสงเสริมการม ี
สวนรวม 

        

1. ผูบริหารใหความเช่ือมั่นและใหความไววางใจครู
อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 

2. ผูบริหารใหความสําคัญและเห็นคุณคาของครูวา
เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญในสถานศึกษา 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 

3. ผูบริหารสงเสริมใหคร,ู ผูปกครอง และชุมชน
ทองถ่ินรวมในกิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

4. ผูบริหารสรางบรรยากาศใหเกิดความรวมมือ
รวมใจ ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. ผูบริหารสงเสริมการทํางานเปนทีม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6. ผูบริหารเนนกระบวนการตัดสินใจของกลุมใน
อันท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรและการ
บริหารสถานศึกษาเปนฐานท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จของเปาหมาย 

1 1 -1 0 1 2 0.4 ใชไมได 

7. ผูบริหารกระตุนใหครูแสดงออกและใหความ
อิสระแกครูในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรู
ความสามารถ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของคร ู 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

9. ผูบริหารมีการนิเทศหรือติดตามการปฏิบัติงาน
ของครูโดยใชกลุมนิเทศมากกวาจะนิเทศคนเดียว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5) ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ         

1. ผูบริหารมีหนาท่ี ภารกิจ และพฤติกรรมผูนํา
เพ่ือท่ีจะนําองคกรไปสูการทํางานเปนทีมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2. ผูบริหารมีความรับผิดชอบในอันท่ีจะนํา
นโยบายลงไปสูการปฏิบัต ิ

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3. ผูบริหารรักษาเสถียรภาพขององคกรและดุลย
ภาพของการปฏิบัติงานในแตละวัน เชนการจัดการ
เก่ียวกับการเงินและพัสดุการอํานวยความสะดวก
ในสถานศึกษาเก่ียวกับนักเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

4. ผูบริหารมีการจัดวางระบบการติดตอสื่อสารใน
องคกรเปนอยางด ี

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. ผูบริหารมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับผูมี
สวนเก่ียวของทางการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6. ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาความ
ขัดแยงไดเปนอยางด ี

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. ผูบริหารนํานโยบายของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาสูการปฏิบัต ิ

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

8. ผูบริหารรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงองคกรและกระบวนการทํางานท่ี
เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9. ผูบริหารสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6) ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ        ใชได 

1. ผูบริหารสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ได
อยางฉลาดและเฉียบคม 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

2. ผูบริหารสามารถแกปญหาขององคกร รวมท้ัง
ปญหาเฉพาะหนาได 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 

3. ผูบริหารเขาใจความตองการและสรางความพึง
พอใจใหแกผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4. ผูบริหารสรางเสริมความรูความสามารถของ
ฝายตางๆ เพ่ือรองรับสถานการณ 
ใหมๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

1 1 -1 1 1 3 0.6 ใชได 

5. ผูบริหารรับฟงเง่ือนไขและเหตุผลของผูรวมงาน
และใชเปนหลักพิจารณาแกปญหาในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6. ผูบริหารสามารถวิเคราะหและแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากสภาพการทํางานและทําใหภาระงาน
เสร็จสมบูรณ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. ผูบริหารแกปญหาโดยพิจารณาบริบทอยางถ่ี
ถวนเพ่ือท่ีจะเขาใจปญหาและวิเคราะหปญหาได
อยางรอบคอบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

ความผูกพันตอองคกรของครู 
        

1) ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก         

1. ทานรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกรท่ีทาน
ปฏิบัติงานอยู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2. ทานรูสึกพึงพอใจตอระบบการทํางานภายใน
องคกรของทาน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

3. ทานรูสึกยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายของ
องคกร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4. ทานรูสึกไมยอทอ และยินดีท่ีจะเผชิญหนากับ
อุปสรรคหรือการทาทาย 
ใหมๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. ทานรูสึกอยากจะปรับปรุงการทํางานในองคกร
ใหดีข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

6. ทานรูสึกภูมิใจ เมื่อหนวยงานของทานมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. ทานรูสึกพอใจสวัสดิการและผลประโยชนตอบ
แทนท่ีองคกรจัดให 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. ทานรูสึกภูมิใจและเช่ือมั่น เมื่อไดปฏิบัติงานกับ
องคกร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง         
1. ทานจะทํางานกับองคกรน้ีตลอดไป 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
2. ทานจะทํางานในองคกรน้ีตอไปถึงแมองคกรอ่ืน
ใหโอกาสท่ีดีและเงินเดือนท่ีมากกวาทานก็จะไม
ลาออกเพ่ือไปรวมงานดวย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3. ทานไมสนใจคําชักชวนของเพ่ือน ในการยาย
หรือลาออกจากงานไปทํางานท่ีองคกรอ่ืน 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

4. เมื่อมีโอกาสทานจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนเขามา
ทํางานในองคกรของทาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. ทานคิดวาองคกรน้ีสามารถตอบสนองในสิ่งท่ี
ทานตองการมากกวาองคกรอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6. ความแตกตางทางดานเงินเดือนไมสามารถทํา
ใหทานตัดสินใจเปลี่ยนงานได 

1 1 0 1 1 4 0.8 ใชได 

7. ทานทํางานท่ีองคกรน้ีโดยไมไดมุงท่ีจะแสวงหา
ความรูและประสบการณเพ่ือไปทํางานท่ีองคกรอ่ืน
หรือประกอบอาชีพสวนตัวในอนาคต 

1 1 -1 1 1 3 0.6 ใชได 

8. ทานรูสึกวาความมั่นคงในชีวิตจะลดลงหากตอง
ลาออกหรือโอนยายไปจากองคกรและเปนการ
สูญเสียผลประโยชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน 
ทางสังคม 

        

1. ทานมักจะพูดใหเพ่ือนๆ ญาติพ่ีนองหรือบุคคล
อ่ืนท่ัวไปฟงเสมอวาองคกรน้ีดีนาทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

2. ทานมีความภูมิใจและยินดีจะบอกกับ 
ใครๆ วาทานทํางานท่ีองคกรนี้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3. ทานรูสึกภูมิใจเม่ือไดยินบุคคลอ่ืนกลาวถึง
องคกรของทานในทางท่ีดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4. ทานชวยรักษาชื่อเสียง และผลประโยชน
ขององคกรอยางเต็มท่ีเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5. ทานมีความรูสึกจงรักภักดีตอองคกร ตั้งแต
เริ่มทํางานกับองคกรจนถึงปจจุบัน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

6. ทานมีความเต็มใจและภูมิใจท่ีจะทํางาน ถา
ไดรับมอบหมายภารกิจนอกเหนือจากงานใน
หนาท่ีรับผิดชอบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7. ทานมีความมุงม่ันท่ีจะสรางเสริมหลักการ
ปฏิบัติงานขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. ทานทุมเทในการสรางสรรควัฒนธรรม
องคกรท่ีดีงาม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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การตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 
การหาคาความเชื่อม่ันดวยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา  
 

  สูตร  α = 
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  เม่ือ α   แทน   คาความเชื่อม่ัน 
    K  แทน  จํานวนขอ 

    ∑ 2
iS แทน  ผลรวมความแปรปรวนแตละขอ 

    
2
tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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ตาราง 18  คาความแปรปรวนแตละขอและความเชื่อม่ันแบบสอบถาม การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ   
ระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู กับความผูกพันตอองคกร
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ขอท่ี Si Si
2 ขอท่ี Si Si

2 

1 0.63 0.39 27 0.85 0.72 

2 0.66 0.44 28 0.84 0.71 

3 0.75 0.56 29 0.93 0.86 

4 0.91 0.82 30 0.97 0.94 

5 0.67 0.46 31 0.87 0.75 

6 0.62 0.39 32 0.79 0.63 

7 0.76 0.58 33 0.92 0.86 

8 0.76 0.59 34 0.71 0.51 

9 0.86 0.74 35 0.87 0.76 

10 0.68 0.46 36 0.76 0.58 

11 0.73 0.53 37 0.76 0.57 

12 0.74 0.55 38 0.73 0.53 

13 0.99 0.97 39 0.76 0.58 

14 0.73 0.53 40 0.80 0.64 

15 0.68 0.46 41 0.68 0.46 

16 0.67 0.45 42 0.66 0.44 

17 0.69 0.48 43 0.78 0.60 

18 0.82 0.67 44 0.73 0.53 

19 0.81 0.65 45 0.81 0.65 

20 0.65 0.42 46 0.83 0.69 

21 0.71 0.51 47 0.81 0.65 

22 0.68 0.46 48 0.98 0.97 

23 0.57 0.32 49 0.82 0.67 

24 0.64 0.41 50 0.83 0.69 

25 0.83 0.70 51 0.91 0.82 

26 0.69 0.48 52 0.60 0.36 
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ตาราง 18  (ตอ) 
 

ขอท่ี Si Si
2 ขอท่ี Si Si

2 

53 0.78 0.62 63 1.27 1.62 

54 0.97 0.94 64 1.04 1.08 

55 0.97 0.95 65 0.99 0.99 

56 0.87 0.76 66 1.07 1.14 

57 1.14 1.31 67 1.01 1.02 

58 0.94 0.88 68 0.83 0.70 

59 1.08 1.17 69 0.75 0.56 

60 0.96 0.93 70 0.87 0.75 

61 1.06 1.13 71 0.82 0.67 

62 0.83 0.69 
               

 

  จาก α = 







−

−
∑

2

2

1
1 t

i

S

S

K

K
 

  คํานวณ 2
tS =  1213.42 

  แทนคาสูตร  α = 



 −

− 421213

0649
1

171

71

.

.
=  0.97 

 
ดังนั้น  คาความเชื่อม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับท่ีระดับ .97 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 

กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 6ในจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
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คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับน้ี เปนเครื่องมือวิจัยของการทําวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-      ราชนครินทร 
 2. แบบสอบถามน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการ
รับรูของครู กับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือสอบถามกลุมตัวอยาง ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหผลและนําผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไปใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง
ภาวะผูนําในการบริหารองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ตอไป 
 3. ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามน้ี ผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับ จะนํามาใชเพ่ือวิเคราะหหา
ผลรวมสําหรับการวิจัยน้ีเทาน้ัน และเพ่ือความมั่นใจ ทานไมตองเขียนช่ือหรือหนวยงานของทานลงในแบบสอบถาม
ฉบับน้ี 
 4. แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
    ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
    ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบงเปน 6 ดาน ไดแก  
   1) ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน  
   2) ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง  
   3) ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม  
   4) ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม  
   5) ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ  
   6) ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ  
    ตอนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของครู แบงเปน 3 ดาน ไดแก 
   1) ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก 
   2) ความผูกพันตอองคกรดานความตอเน่ือง  
   3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม  
 ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหผูตอบแบบสอบถามน้ี กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับสภาพความ
เปนจริง และขอขอบคุณทานเปนอยางยิ่งในความกรุณามา ณ โอกาสน้ี 

นางสาวจีรวรรณผลไพร 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  6  ขอ  
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย () ลงใน (   ) หนาขอความและกรอกขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริง
เก่ียวกับทาน 
1. เพศ   

(   )  ชาย 
(   )  หญิง 

2. อายุ   
(   )  ต่ํากวา30  ป   
(   )  30 – 40ป 
(   )  41 – 50ป   
(   )  51ป  ข้ึนไป 

3. ตําแหนงหนาท่ี 
(   )  ขาราชการครู 
(   )  ครูอัตราจาง 
(   )  พนักงานราชการ 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด  
(   )  ต่ํากวาปริญญาตรี 
(   )  ปริญญาตรี 
(   )  ปริญญาโท 
(   )  ปริญญาเอก 

5. ประสบการณในการสอน  
(  )  นอยกวา  5  ป   
(   )  5 – 10   ป 
(   )  11 – 15  ป   
(   )  16 – 20  ป 
(   )  มากกวา 20ปข้ึนไป 

6. วิทยฐานะ  
(   )  ไมมีวิทยฐานะ   
(   )  ชํานาญการ 
(   )  ชํานาญการพิเศษ   
(   )  เช่ียวชาญ 
(   )  เช่ียวชาญพิเศษ   
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ตอนท่ี 2  สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 47 ขอ 
 
คําช้ีแจง  โปรดอานขอความแตละขอตอไปนี้ แลวพิจารณาวาผูบริหารสถานศึกษาของทานมีภาวะผูนํา
ในลักษณะตอไปนี้ในระดับใด กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบท่ีตรงกับการรับรูของทานมาก
ท่ีสุด 
 คะแนน  5  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นมากท่ีสุด  
 คะแนน  4  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นมาก  
 คะแนน  3  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นปานกลาง  
 คะแนน  2  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นนอย  
 คะแนน  1  หมายถึง เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในภาวะนั้นนอยท่ีสุด  
 
 

ดาน/รายการ 

ความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ภาวะผูนําดานการเรียนการสอน           

1. ผูบริหารมีสวนรับผิดชอบตอการจัด 
การเรียนการสอนของสถานศึกษา 

          

2. ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายทาง
วิชาการท่ีชัดเจน 

          

3. ผูบริหารมีการระดมทรัพยากรและจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความ
ตองการ 

          

4. ผูบริหารมีสวนในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ 

          

5. ผูบริหารสนับสนุนครูในทิศทางท่ีจะชวยปรับปรุง
ระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหสูงข้ึน 

          

6. ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตามและประเมิน ผลการ
เรียนการสอนของครูอยูสม่ําเสมอ 

          

7. ผูบริหารมีการสรางบรรยากาศภายในสถานศึกษา
เพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

          

8. ผูบริหารสงเสริมใหครูเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ดานวิชาชีพใหสูงข้ึน 

          

9. ผูบริหารสงเสริมใหนําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนของครูและผูเรียน 

          

ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลง           
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1. ผูบริหารมีความคิดกวางไกลและทันสมัยตอสังคม
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในดานการจัดการศึกษา 

          

2. ผูบริหารมีการเพ่ิมขีดความสามารถแกคณะครูใน
สถานศึกษาใหสูงข้ึน 

          

3. ผูบริหารกระตุนใหครูปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ความสามารถ 

          

4. ผูบริหารกระตุนใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ี
สําคัญ 
 

          

ดาน/รายการ 

ความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
5. ผูบริหารมีการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการ
ทํางานระหวางครูดวยกัน 

          

6. ผูบริหารมีการสงเสริมการแกปญหาแบบ
สรางสรรคในการบริหารความขัดแยงตางๆภายใน
สถานศึกษา 

          

7. ผูบริหารมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร และ
ระบบการบริหารเพ่ือเนนและสรางคานิยมและ
วัตถุประสงคหลักขององคกร 

          

ภาวะผูนําดานการสงเสริมจริยธรรม           

1. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ีศรัทธาตอ
ผูรวมงาน 

          

2. ผูบริหารมีความเขาใจความรูสึกและเห็นอกเห็นใจ
ตอผูรวมงาน 

          

3. ผูบริหารยอมรับในความรูความสามารถและ
เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

          

4. ผูบริหารมีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาท่ี           

5. ผูบริหารมีความยุติธรรม เช่ือในคานิยม
ประชาธิปไตยใชอํานาจโดยอาศัยหลักของเหตุผลบน
กรอบของกฎหมาย 

          

6. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 

          

7. ผูบริหารมีอิทธิพลในดานการประพฤติปฏิบัติ
ถูกตองตามทํานองคลองธรรมเปนตัวอยางท่ีดีแก
ผูรวมงาน 

          

ภาวะผูนําดานการสงเสริมการมีสวนรวม           
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1. ผูบริหารใหความเช่ือมั่นและใหความไววางใจครู
อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี 

          

2. ผูบริหารใหความสําคัญและเห็นคุณคาของครูวา
เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญในสถานศึกษา 

          

ดาน/รายการ 

ความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
3. ผูบริหารสงเสริมใหคร,ู ผูปกครองและชุมชน
ทองถิ่นรวมในกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 

          

4. ผูบริหารสรางบรรยากาศใหเกิดความรวมมือ
รวมใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

          

5. ผูบริหารสงเสริมการทํางานเปนทีม           

6. ผูบริหารกระตุนใหครูแสดงออกและใหความ
อิสระแกครูในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรู
ความสามารถ 

          

7. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของคร ู           

8. ผูบริหารมีการนิเทศหรือติดตามการปฏิบัติงาน
ของครูโดยใชกลุมนิเทศมากกวาจะนิเทศคนเดียว 

          

ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการ           

1. ผูบริหารมีหนาที่ ภารกิจ และพฤติกรรมผูนํา
เพ่ือที่จะนําองคกรไปสูการทํางานเปนทีมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

          

2. ผูบริหารมีความรับผิดชอบในอันที่จะนํา
นโยบายลงไปสูการปฏิบัติ 

          

3. ผูบริหารรักษาเสถียรภาพขององคกรและดุลย
ภาพของการปฏิบัติงานในแตละวัน เชนการจัดการ
เกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ 
การอํานวยความสะดวกในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
นักเรียน 

          

4. ผูบริหารมีการจัดวางระบบการติดตอส่ือสารใน
องคกรเปนอยางดี 

          

5. ผูบริหารมีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพกับ 
ผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษา 
 
 

          

ดาน/รายการ ความคิดเห็น 
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มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
6. ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาความ
ขัดแยงไดเปนอยางด ี

          

7. ผูบริหารนํานโยบายของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาสูการปฏิบัต ิ

          

8. ผูบริหารรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงองคกรและกระบวนการทํางานท่ีเกิดข้ึน
ในสถานศึกษา 

          

9. ผูบริหารสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพ 

          

ภาวะผูนําดานความเทาทันสถานการณ           

1. ผูบริหารสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ไดอยาง
ฉลาดและเฉียบคม 

          

2. ผูบริหารสามารถแกปญหาขององคกร รวมท้ัง
ปญหาเฉพาะหนาได 

          

3. ผูบริหารเขาใจความตองการและสรางความพึง
พอใจใหแกผูรวมงาน 

          

4. ผูบริหารสรางเสริมความรูความสามารถของฝาย
ตางๆเพ่ือรองรับสถานการณใหมๆ  
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

          

5. ผูบริหารรับฟงเง่ือนไขและเหตุผลของผูรวมงาน
และใชเปนหลักพิจารณาแกปญหาในการทํางาน 

          

6. ผูบริหารสามารถวิเคราะหและแกปญหา 
ท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการทํางานและทําใหภาระงาน
เสร็จสมบูรณ 

          

7. ผูบริหารแกปญหาโดยพิจารณาบริบทอยางถ่ีถวน
เพ่ือท่ีจะเขาใจปญหาและวิเคราะหปญหาไดอยาง
รอบคอบ 
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ตอนท่ี 3  สอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของครู  จํานวน 24 ขอ 
คําช้ีแจง  โปรดอานขอความแตละขอตอไปนี้ แลวพิจารณาวาทานมีความผูกผันตอองคกรของทาน แต
ละดานตอไปนี้ในระดับใด กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน
มากท่ีสุด 
 คะแนน  5  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรมากท่ีสุด  
 คะแนน  4  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรมาก  
 คะแนน  3  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรปานกลาง  
 คะแนน  2  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรนอย  
 คะแนน  1  หมายถึง  ครูมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุด  

ดาน/รายการ 

ความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก           

1. ทานรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกรท่ีทาน
ปฏิบัติงานอยู 

          

2. ทานรูสึกพึงพอใจตอระบบการทํางานภายใน
องคกรของทาน 

          

3. ทานรูสึกยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายขององคกร           

4. ทานรูสึกไมยอทอและยินดีท่ีจะเผชิญหนากับ
อุปสรรคหรือการทาทายใหมๆ 

          

5. ทานรูสึกตองการปรับปรุงการทํางานในองคกรให
ดีข้ึน 

          

6. ทานรูสึกภูมิใจ เมื่อหนวยงานของทานมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึน 

          

7. ทานรูสึกพอใจสวัสดิการและผลประโยชนตอบ
แทนท่ีองคกรจัดให 

          

8. ทานรูสึกภูมิใจและเช่ือมั่น เมื่อไดปฏิบัติงานกับ
องคกร 

          

ความผูกพันตอองคกรดานความตอเนื่อง           

1. ทานจะทํางานกับองคกรน้ีตลอดไป           

2. ทานจะทํางานในองคกรน้ีตอไปถึงแมองคกรอ่ืนให
โอกาสท่ีดีและเงินเดือน 
ท่ีมากกวาทานก็จะไมลาออกเพ่ือไป 
รวมงานดวย 

          

3. ทานไมสนใจคําชักชวนของเพ่ือนในการยายหรือ
ลาออกจากงานไปทํางานท่ีองคกรอ่ืน 

          



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

135 
 

4. เมื่อมีโอกาสทานจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนเขามา
ทํางานในองคกรของทาน 

          

5. ทานคิดวาองคกรน้ีสามารถตอบสนองใน 
สิ่งท่ีทานตองการมากกวาองคกรอ่ืน 

          

 

ดาน/รายการ 

ความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
6. ความแตกตางทางดานเงินเดือนไมสามารถทําให
ทานตัดสินใจเปลี่ยนงานได 

          

7. ทานทํางานท่ีองคกรน้ีโดยไมไดมุงท่ีจะแสวงหา
ความรูและประสบการณเพ่ือไปทํางานท่ีองคกรอ่ืน
หรือประกอบอาชีพสวนตัวในอนาคต 

          

8. ทานรูสึกวาความมั่นคงในชีวิตจะลดลง 
หากตองลาออกหรือโอนยายไปจากองคกรและเปน
การสูญเสียผลประโยชน 

          

ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม           

1. ทานมักจะพูดใหเพ่ือนๆ ญาติพ่ีนองหรือบุคคลอ่ืน
ท่ัวไปฟงเสมอวาองคกรน้ีดีนาทํางาน 

          

2. ทานมีความภูมิใจและยินดีจะบอกกับ 
ใครๆวาทานทํางานท่ีองคกรน้ี 

          

3. ทานรูสึกภูมิใจเมื่อไดยินบุคคลอ่ืนกลาวถึงองคกร
ของทานในทางท่ีดี 

          

4. ทานชวยรักษาช่ือเสียง และผลประโยชนของ
องคกรอยางเต็มท่ีเสมอ 

          

5. ทานมีความรูสึกจงรักภักดีตอองคกรตั้งแตเริ่ม
ทํางานกับองคกรจนถึงปจจุบัน 

          

6. ทานมีความเต็มใจและภูมิใจท่ีจะทํางาน  
ถาไดรับมอบหมายภารกิจนอกเหนือจากงานใน
หนาท่ีรับผิดชอบ 

          

7. ทานมีความมุงมั่นท่ีจะสรางเสริมหลักการ
ปฏิบัติงานขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

          

8. ทานทุมเทในการสรางสรรควัฒนธรรมองคกรท่ีดี
งาม 

          

 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่งท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  
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