
สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
   

แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อ 
สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวโชติกา แสงอรุณ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2560 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

THE ADMINISTRATORS’LEADERSHIP STYLES AND THE TEACHERS’ WORK 
MOTIVATION AFFECTING ORGANIZATIONAL HEALTH OF SCHOOLS UNDER THE 

SECONDARYEDUCATIONAL SERVICE AREAOFFICE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss Chotika Sangaroon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 

        the Degree of Master of Education Program in Educational Administration  
Rajabhat Rajanagarindra University 

2017 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
ชื่อเรื่อง    แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครู 

    ที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ผู้วิจัย    นางสาวโชติกา แสงอรุณ 
ปริญญา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
พ.ศ.    2560 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ดร.พรทิพย์ ค าชาย 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ดร.ปริญญา มีสุข 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ ในการ
ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู จ านวน 
346 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1) แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครู สังกัดส านกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
  2) สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
  3) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครู
กับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  4) แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่ งผลต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ด้านแบบภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ด้านแรงจูงใจ ใฝ่สัมพันธ์และด้านแรงจูงใจใฝ่
อ านาจ สามารถพยากรณ์สุขภาพองค์การของโรงเรียน ได้ร้อยละ 61.40 และสามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z'y = 0.455x1.1 + 0.151x2.3 + 0.187x2.2 + 0.199x1.2 
 
 
ค าส าคัญ: แบบภาวะผู้น า แรงจูงใจ สุขภาพองค์การ 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study the leadership styles of school 
administrators and the teachers’motivation in workingaffecting organizational health of 
schools-Area 6. The samples were 346 school administrators and teachers. The research 
instrument was a questionnaire. The statistical techniques use in data analysis were 
percentage, mean standard deviation, Pearson’s product  moment correlation and multiple 
regression analysis. 
 The research findings were as follows: 
  1) The level of the administrators’leadership styles  and the teachers’ work 
motivation, as a whole and each aspect, were at a high level.  

  2) The level of organizational health of school, as a whole and each aspect, 
were at a high level.  

  3) The relationship between the administrators’leadership  styles and the 
teachers’work motivation and organizational health of school was highly positive with the 
statistied significanceof .01 level. 

  4) The administrators’leadership styles and the teachers’work motivation affecting 
organizational health of school under the secondary educational service area office 6 in 4 
aspects of transformational leadership, transactional leadership, affiliation motive and power 
motive can be used to predict the organizational health of school at 61.40%. The 
predictequation can be written in standard scores as Z'y = 0.455x1.1 + 0.151x2.3 + 0.187x2.2 

+ 0.199x1.2 
 

 
Keywords: leadership styles, motivation, organizational health 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือความเมตตากรุณายิ่งจากอาจารย์ 
ดร.พรทิพย์ ค าชาย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทุกข้ันตอน ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญทุกท่าน ดังปรากฏชื ่ อใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ให้ความกรุณาและให้ค าแนะน าจนท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความ เข้าใจ จนสามารถ
วิเคราะห์ผลการวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์ และอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ายที่สุด นี้ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยขอบคุณ
เพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้วิจัยเป็นอย่างดีคุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดาและ
บูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสท าวิจัยในครั้งนี้จนเป็นผลส าเร็จ 
 
 

นางสาวโชติกา แสงอรุณ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมและการศึกษา            
ยังมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ (อมรรัตน โสธารัตน, 2550, หนา 2 และวาทินี พุกนุช, 2551, 
หนา 2) ซึ่งองคการที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษาก็คือโรงเรียน โดยโรงเรียนมีความสําคัญ
ขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถโรงเรียนทําหนาที่สรางฐานใหแกเด็กนักเรียน
เพื่อใหสามารถรองรับการตอยอดทางความรูความคิดจริยธรรมและการสรางสรรค ถาโรงเรียน
สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวนั้นยอมสะทอนถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงตองปรับตัวใหเขากับปจจัยทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียน (คณพงศ ดาเลิศ, 2555, หนา 3) ซึ่งสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนที่ดียอมสามารถ
พัฒนาเยาวชนไดบรรลุเปาหมายของการศกึษาของชาติที่กําหนดไว 

 สุขภาพองคการของโรงเรียนเปนสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งสุขภาพองคการ
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของโรงเรียน ถาโรงเรียนมีสุขภาพดีจะทําใหการบริหารมีประสิทธิผล 
ดังที่ฮอย และซาโบ (Hoy & Sabo, 1997, pp. 64-65) กลาววา สุขภาพองคการเปนตัวชี้วัดอยางหนึ่ง
ของความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององคการ ในทางตรงกันขามถาองคการใดมีสุขภาพไมดีก็จะทําให
การบริหารองคการนั้นไมมีประสิทธิผล นอกจากนั้น ซาโบ (Sabo, 1997; อางถึงใน กุหลาบ เกิดหลํา, 
2556, หนา 2) ยังกลาววา สุขภาพองคการสามารถวัดไดดวยตัวแปร 6 ดาน คือ ดานเกียรติศักดิ์
ของโรงเรียน ดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน ดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหาร 
ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานการอยูรวมกันของครูและดานการมุงเนนวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียนในระยะที่ผานมามีนักวิชาการเห็นความสําคัญและนํามาศึกษาวิจัยดังผลงานวิจัย
ของ อารยา ทริดสังข (2554, หนา 46) พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนอันดับแรก ไดแก 
ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน รองลงมาคือ เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน และอํานาจอิทธิพล
ของผูบริหารโรงเรียน และงานวิจัยของ วรรณี หิรัญญากร (2546, หนา 141) ก็พบวา ภาวะผูนํา
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกันทางบวก
และสามารถพยากรณสุขภาพองคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผลการวิจัยของ พิรจิต บุญบันดาล
(2551, หนา 90) พบวา ตัวแปรพยากรณท่ีพยากรณประสิทธิผลองคการ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดังน้ัน แบบภาวะผูนําที่ผูบริหารเลือกใชและแรงจูงใจในการทํางานจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ และแบบภาวะผูนําเปนคุณลักษณะของผูนําที่ผูนํา                           
จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ การเลือกแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมจะทําใหผูรวมงาน                                 
เกิดความรวมมือในการทํางานสามารถนําองคการไปสูเปาหมาย 
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 ภาวะผูนํามีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานใหสัมฤทธิ์ผลเพราะภาวะผูนํา คือ
พฤติกรรมของผูนําหรือความสามารถของผูนําที่มีอิทธิพลในการจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตามทํางานมุงสู
เปาหมายขององคการ ดังท่ี Stoqdill (1974, p. 311; อางถึงใน อภิชัย ธิณทัพ, 2551, หนา 2) 
กลาววา ความเปนผูนําในการบริหารของผูบริหารมีความสําคัญที่สุดที่จะตองใชความรูความสามารถ
เพ่ือรวมพลังและใชประโยชนของบุคลากรท่ีมีอยู ใหชวยกันทํางานและตองรูจักเลือกวิธีแกปญหาได
อยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินการตางๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย โดยใหบุคลากรผูรวมงานเกิดความพึงพอใจและกอใหเกิดความรวมมือจากผูรวมงานเต็มที่ 
ทั้งนี้เพราะหากภาวะผูนําของผูบริหารตรงกับความคาดหวังของผูรวมงานมากเพียงใด ผลผลิต
ขององคการจะสูงข้ึนเทานั้น ซึ่งการศึกษาภาวะผูนําในระยะที่ผานมามีผูศึกษาหลักทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับ
ภาวะผูนํามากมาย สามารถอธิบายภาวะผูนําไดอยางชัดเจน ทั้งเปนภาวะผูนําที่มุงเสริมแรง และ
เปนกระบวนการแลกเปลี่ยน อันเปนพฤติกรรมความตองการของมนุษยข้ันพื้นฐาน จึงทําใหเกิดแนวคิด
ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพเปนการศึกษาภาวะผูนําแนวใหมที่มุงยกระดับความตองการ ความเชื่อเจตคติ 
คุณธรรมของผูตามใหสูงขึ้น เพื่อใหมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลุมหรือองคการ ใหมีประสิทธิผล
บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990, pp. 13-20) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําไว 2 แบบ 
ไดแก ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะเนนการแลกเปลี่ยนประโยชนระหวางผูนําและผูตาม ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะเนนการเปลี่ยนสภาพของทั้งบุคคลและระบบใหดีขึ้น ซึ่งผูนําจะทําใหผูตาม
ตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน และในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูง 
(ยุพาภรณ ขานพล, 2551, หนา 1-2) สอดคลองกับผลการวิจัยของ อมรรัตน โสธารัตน (2550, 
หนา 93) ที่พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนทุกดานสามารถ
รวมกันพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนได  

 แรงจูงใจในการทํางานถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานเพราะแรงจูงใจ คือ พลังภายใน
ของแตละคน ซึ่งถูกกระตุนใหเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาเพื่อไปสูเปาหมายท่ีตนเองตองการ 
ดังที่ แมคคลีแลนด (McCelland, 1960; อางถึงใน ยุพาภรณ ขานพล, 2551, หนา 33) ไดนําเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจไว 3 ดาน คือ แรงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมพันธ และแรงจูงใจใฝอํานาจ
ซึ่งทั้ง 3 ดานนี้เปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ชวยพัฒนาสังคม พัฒนางาน พัฒนาองคการ และสามารถ
พัฒนาประเทศได การศึกษาของ แมคคลีแลนด พบวา แรงจูงใจทางสังคมเปนสิ่งที่สามารถเรียนรูได 
โดยเฉพาะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมพันธ และแรงจูงใจใฝอํานาจ เพราะโดยทั่วไป
บุคคลแตละบุคคลจะมีแรงจูงใจทั้งสาม แตจะมีขนาดมากหรือนอยแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ พิรจิต บุญบันดาล (2551, หนา 90) พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สามารถพยากรณประสิทธิผล
ขององคการได สวนงานวิจัยของ คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 73) พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจ 
เปนตัวแปรพยากรณสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ดีที่สุด  

 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาของประเทศไทยที่ผานมามีการจัดอันดับโดย world economic 
forum ซึ่งไดจัดอันดับการจัดการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลก โดยไดเผยแพรผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในรายงานการศึกษาในป 2556-2557 พบวา 
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวถือเปนภารกิจสําคัญเรงดวน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จะตองดําเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
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ทางสังคมที่เกิดข้ึน ทั้งปญหาของคุณภาพการศึกษาของชาติ ที่สงผลกระทบตอสังคมตางๆ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ออนไลน, 2558) และจากผลการดําเนินการจัดการศึกษา 
มัธยมศกึษา ตามประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553-2561) 
ดานคุณภาพผูเรียนและดานระบบการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในปการศกึษา 2555 แมวาจะมีโรงเรียนจํานวนหนึ่งสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ นักเรียน  
มศีักยภาพและสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ เปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป แตเมื่อพิจารณา
คุณภาพในภาพรวม พบวา ตัวบงชี้และคาเปาหมายการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สวนใหญมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเกณฑโดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพผูเรียน 
ตัวบงชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ปการศึกษา 2556 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาภาษาไทยมีคาเฉลี่ยระดับประเทศ
สูงกวารอยละ 50 สวนอีก 4 วิชาหลักมีคาเฉลี่ยระดับประเทศต่ํากวารอยละ 50 และมัธยมศึกษาปที่ 6 
ทั้ง 5 วิชาหลักมีคาเฉลี่ยระดับประเทศต่ํากวารอยละ 50 ตัวบงชี้ 2.3 ผลการทดสอบความรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง และตัวบงชี้ 2.5 ผลการทดสอบความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง พบวา อยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว 
ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับรายงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ปการศึกษา 2556 ที่พบวา นักเรียนมีความสามารถคิดอยางเปนระบบมีความรู 
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ตลอดจนทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง อยูในเกณฑที่ตองไดรับ
การพัฒนาอยางเรงดวน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6, 2556, หนา 2-3) 

 จากขอมูลดังกลาวบงชี้วา โรงเรียนยังไมสามารถทํางานไดตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว 
โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสภาพการดําเนินการทั่วๆ ไปของโรงเรียน 
จากการศึกษาพบวา แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหาร
สามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนได (วรรณี หิรัญญากร, 2546, หนา 140; อางถึงใน
อมรรัตนโสธารัตน, 2550, หนา 89) ตลอดจนปจจัยดานแรงจูงใจก็เปนตัวพยากรณสุขภาพโรงเรียนได
ดีที่สุด (คณพงศ ดาเลิศ, 2555, หนา 73) 

 จากปญหาขางตนที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและ
แรงจูงใจในการทํางานของครูสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 อยางไร เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสุขภาพองคการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคาํถามการวิจัย ดังนี้ 

 1.2.1 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยูในระดับใด 

 1.2.2 สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
อยูในระดับใด 
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 1.2.3 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียนมีความสัมพันธกันหรือไม 

 1.2.4 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูสงผลตอสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยางไร  
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวจิัย ดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางาน

ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 6 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ

ในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 

 1.3.4 เพ่ือศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครู
ที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัย ดังนี ้
 1.4.1 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพ

องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับมาก 

 1.4.2 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูสงผลตอสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี ้
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีสงผลตอ
สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กําหนดขอบเขต
ดานเนื้อหา ดังนี้ 
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  1) แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ใชกรอบแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ 
(Bass & Avolio, 1990, pp. 13-20; อางถึงใน อมรรัตน โสธารัตน, 2550, หนา 21-22) ประกอบดวย 
2 ดาน คือ แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน   

  2) แรงจูงใจในการทํางานของครู ใชกรอบแนวคิดของ แมคคลีแลนด (McCelland, 
1960; อางถึงใน ยุพาภรณ ขานพล, 2551, หนา 33) ประกอบดวย 3 ดาน คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
แรงจูงใจใฝสัมพันธ และแรงจูงใจใฝอํานาจ    

  3) สุขภาพองคการของโรงเรียน ใชกรอบแนวคิดของแนวคิดของ ฮอย และซาโบ 
(Hoy & Sabo, 1997, p. 144; อางถึงใน คณพงศ ดาเลิศ, 2555, หนา 19) ประกอบดวย 6 ดาน คือ 
1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 2) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหาร
โรงเรียน 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5) การอยูรวมกันของครู 6) การมุงเนนวิชาการ 

 1.5.2 ขอบเขตดานประชากร 
 การศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูที่สงผลตอ

สุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดกําหนดขอบเขต
ดานประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี ้

  1) ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จากโรงเรียนมัธยม จํานวน 54 โรงเรียน ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2557 
ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 173 คน และครูจํานวน 3,120 คน รวมทั้งสิ้น 3,293 คน   

  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จํานวน 346 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครซี่ และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ซึ่งผูวิจัยไดนําผูบริหารทั้งหมดมาเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 
173 คน และครู จํานวน 173 คน โดยแตละสถานศึกษาเทียบบัญญัติไตรยางศ ใชวิธีการสุม
แบบแบงชั้นภูมิ 

 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1) ตัวแปรตน ไดแก 
   (1) แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประกอบดวย 
     ก. แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

    ข. แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
   (2) แรงจูงใจในการทํางานของครู ประกอบดวย 

   ก. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
   ข. แรงจูงใจใฝสัมพันธ  
   ค. แรงจูงใจใฝอํานาจ 

   2) ตัวแปรตาม ไดแก สุขภาพองคการของโรงเรียน ประกอบดวย 
 (1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 
 (2) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
 (3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน   
 (4) การสนับสนุนทรัพยากร   
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 (5) การอยูรวมกันของครู   
 (6) การมุงเนนวิชาการ 

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 1.6.1 ตัวแปรตน คือ แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครู

ที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ประกอบดวย 
  1) แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ใชกรอบแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ 
(Bass & Avolio, 1990, pp. 13-20; อางถึงใน อมรรัตน โสธารัตน, 2550, หนา 21-22) ประกอบดวย 
2 ดาน คือ แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 

  2) แรงจูงใจในการทํางานของครู ใชกรอบแนวคิดของ แมคคลีแลนด (McCelland, 
1960; อางถึงใน ยุพาภรณ ขานพล, 2551, หนา 33) ประกอบดวย 3 ดาน คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
แรงจูงใจใฝสัมพันธ และแรงจูงใจใฝอํานาจ  

 1.6.2 ตัวแปรตาม คือ สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ใชกรอบแนวคิดของ ฮอย และซาโบ (Hoy & Sabo, 1997, p. 144; อางถึงใน  
คณพงศ ดาเลิศ, 2555, หนา 19) ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 
2) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 4) การสนับสนุน
ทรัพยากร 5) การอยูรวมกันของครู 6) การมุงเนนวิชาการ ดังรายละเอียดท่ีแสดงตามภาพ 1 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

สุขภาพองคการของโรงเรียน 

1. เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 
2. ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
3. อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน   
4. การสนับสนุนทรัพยากร   
5. การอยูรวมกันของครู   
6. การมุงเนนวิชาการ 

 

2. แรงจูงใจในการทํางานของครู 
   2.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
   2.2 แรงจูงใจใฝสัมพันธ 
   2.3 แรงจูงใจใฝอํานาจ 

 

1. แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
   1.1 แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
   1.2 แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
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1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดคาํนิยามศัพทเฉพาะ ในการวิจัยดังนี ้
 1.7.1 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน 

ที่แสดงออกตามสถานการณตางๆ เพ่ือใหองคการไดบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ จําแนกออกเปน 
2 แบบ ดังนี ้

  1) แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่แสดง
ใหเห็นในการบริหารโรงเรียน โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้น
กวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและ
ศักยภาพมากขึ้น ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

   (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือภาวะผูนําเชิงบารมี   หมายถึง ผูนํา
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนผูที่นายกยอง เคารพ ศรัทธาและไววางใจแกผูตาม ผูนําจะเปนผูที่มี
ศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตัวแตจะประพฤติตน
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและเพ่ือประโยชนของกลุมหรือองคการ ผูนําสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน
เพ่ือการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนนั้น   

   (2) การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ
กับผูตาม กระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมีชีวิตชีวามีการนําเสนอวิสัยทัศนที่นาดึงดูดสําหรับอนาคต และ
สรางขวัญและกําลังใจใหผูรวมงานอยางตอเนื่อง ผูนํามีการสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานหาวิธีการทํางาน
เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถ
บรรลุเปาหมายได 

   (3) การกระตุนทางปญญา หมายถึง การที่ผูนํามีการกระตุนใหผูตามตระหนักถึง
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมมาแกปญหาในหนวยงาน 
โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ ผูนํามีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหา
ดวยวิธีใหมผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนสิ่งที่ทาทายและเปดโอกาสท่ีดีที่จะแกปญหารวมกัน 
โดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข 

   (4) การคาํนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
บุคคลในฐานะเปนผูนํา ใหการดูแลเอาใจใสผูตาม เปนที่ปรึกษาของผูตามเปนรายบุคคล และทําใหผูตาม
รูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 
และเปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถในการปฏิบัติงาน ผูนําคอยใหคําแนะนําและการสนับสนุน
ในการปฏิบัติงานแกผูตาม 

  2) แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน หมายถึง กระบวนการที่ผูนําใหรางวัล หรือลงโทษ
ผูตาม ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ 
ผูนําทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด ผูนําจูงใจ
โดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย 

   (1) การใหรางวัลตามสถานการณ หมายถึง ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจชัดเจนวา
ตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม โดยผูนําตองชี้แจงอยางชัดเจนวาจะไดรับ
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ผลประโยชนอะไร จากการทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย มีการประกาศความดีความชอบ
การเพิ่มเงนิเดือน หรือการใหโบนัสผูนําสรางความมั่นใจแกผูตามวาจะไดรับรางวัลตอบแทนที่เหมาะสม
เมือ่ปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

   (2) การบริหารแบบวางเฉย หมายถึง ผูนํามีการบริหารงานที่ปลอยใหเปนไปตาม
สภาพเดิม ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเก่ียวกับการทํางานจะเขาไปแทรกเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้น หรือ
การทํางานต่ํากวามาตรฐานมีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมักใชกฎระเบียบ
อยางเครงครัดในการปฏิบัติงานเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด บอกสิ่งที่ผูรวมงานทําผิดพลาดมากกวา
สิ่งท่ีทําถูกตองและมักใชเวลาสวนใหญกับการแกปญหาเฉพาะหนา 
  1.7.2 แรงจูงใจในการทํางานของครู หมายถึง พลังหรือแรงขับของบุคคลที่เกิดขึ้น
โดยการถูกกระตุนเ พ่ือนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตามชองทางภายใตการนําของเปาหมาย 
เพ่ือใหแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหไดมาซึ่งเปาหมายตามที่ตองการ โดยเปนความเต็มใจ
ที่จะใชความพยายามใหมากข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตองการนั้นของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีพฤติกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้   

   1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง แรงที่เปนพลังขับใหบุคคลพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม
ที่จะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทําใหบุคคลประกอบพฤติกรรมที่ทาทายความสามารถ
เปนความปรารถนาที่จะทําบางสิ่งบางอยางใหดีขึ้น มีความทะเยอทะยาน พยายามทําใหดีกวาบุคคลอ่ืน
และพยายามแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเองโดยไมยอทอตออุปสรรคตางๆ 

  2) แรงจูงใจใฝสัมพันธ หมายถึง แรงขับท่ีมีอยูในตัวของบุคคลแตละคนที่จะผลักดัน
ใหบุคคลนั้นกระทําการตางๆ เปนการสรางมิตรภาพและสัมพันธภาพกับผูอื่นใหเปนที่รักใครของผูอ่ืน
การยอมรับจากกลุมชอบสรางความรวมมือกับผูอ่ืน หลีกเลี่ยงความขัดแยง และสรางความสัมพันธที่ดี
ในการทํางาน 

  3) แรงจูงใจใฝอํานาจ หมายถึง แรงขับภายในตัวของบุคคลแตละตนที่จะผลักดัน
ใหบุคคลนั้นกระทําการตางๆ ที่จะกําหนดและพยายามท่ีจะควบคุมและมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน แสดงออก
ในลักษณะของการแขงขันในทุกสถานการณใฝหาสถานภาพหรือตําแหนงที่จะทําใหตนเอง
เหนือกวาผูอื่นเสมอและการสรางอํานาจบารมี เกียรติยศ ชือ่เสียงใหกับตนเอง 

 1.7.3 สุขภาพองคการของโรงเรียน หมายถึง สภาวการณที่โรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายที่ตั้งไว และดํารงอยูไดทามกลางสิ่งแวดลอมและสถานการณตางๆ ในระบบสังคมได
อยางเหมาะสม มีกรรมวิธีที่จะเสริมสรางทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ 
เพื่อใหสมาชิกในโรงเรียนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได ตลอดจนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ใหโรงเรียนมีการพัฒนากาวหนาไดอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 6 ดาน คือ 

  1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน หมายถึง องคการท่ีมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม เพื่อควบคุมความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาสามารถแกปญหาและ
สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ในการที่จะควบคุมความมั่นคงในการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพในการเผชิญปญหายุงยากจากภายนอก และสามารถทําใหองคการมีชื่อเสียง
ไดรับการยอมรับจากชุมชุน   
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  2) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูบริหารมีพฤติกรรมหรือลักษณะ
การบริหารโรงเรียนของผูบริหารที่ใหความสําคัญตอคน คือ มีการดูแลใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนอยางจริงจัง มีความเปนมิตรเปนที่พึ่งใหกับครู ใหอิสระในการทํางานแกครู 
ตลอดจนแสวงหาสวัสดิการตางๆ ใหครู ยอมรับความคิดเห็นของครู มีความเขาใจในปญหาของครู
และใหความสําคัญตองาน มีการควบคุมมาตรฐานการทํางานและมีระเบียบของการทํางานที่ชัดเจน 

  3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน
ของผูบริหารโรงเรียนในการปกครองผูใตบังคับบัญชาการใชเหตุผลดวยการอาศัยขอมูลขอความจริง
ในการแกปญหาความขัดแยง ความเปนมิตรใชการพูดจาเอาใจความตั้งใจจริง เปนแบบอยางที่ดี
แกบุคลากรสามารถใชอํานาจในการบังคับบัญชาหนวยงานไดผูบริหารไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา
ชั้นตนและเปนที่เชื่อถือของผูบังคับบัญชาชั้นตนสามารถทํางานรวมกับผูบังคบับัญชาชั้นตนได   

  4) การสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง การปฏิบัติงานดานพฤติกรรมการบริหารงาน
ของผูบริหาร ที่มุงเนนการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารดวยบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
สื่อและอุปกรณอยางเพียงพอ ตลอดจนครูมีความสามารถในการใชสื่อ และหนวยบังคับบัญชา
ใหการสนับสนุนทรัพยากรดวยความเปนธรรมเพื่อชวยเหลือใหการบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

  5) การอยูรวมกันของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียว 
ความรูสึกพึงพอใจในกันและกัน ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือรน
และตั้งใจปฏิบัติงาน มีความผูกพันอยางแนนแฟนของครูในโรงเรียน และมีความรูสึกที่ดีตองานสอน
และตอนักเรียน 

  6) การมุงเนนวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะการดําเนินงานของบุคลากร
ในโรงเรียนทีมุ่งเนนใหโรงเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการโดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการจัดบรรยากาศของหองเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการใชสื่ออุปกรณที่เอ้ือตอการเรียนการสอนทําใหนักเรียนมีความสนใจ และ
ตั้งใจที่จะเรียน การนิเทศภายในและการวัดผลประเมินตามสภาพจริง 

 1.7.4 ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน และรักษาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ในปการศึกษา 2557 

 1.7.5 ครู หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่การสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ในปการศกึษา 2557 

 1.7.6 โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 1.7.7 สํานักงานเขตพื้นที ่หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 
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1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังนี้ 
 1.8.1 เพ่ือทราบถึงระดับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางาน

ของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
 1.8.2 ไดแนวทางใหผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

นําผลการศึกษาไปใชในการกําหนดนโยบาย การวางแผน เพื่อพัฒนาสุขภาพองคการของโรงเรียน 
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 

 1.8.3 ผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถนําผลการวิจัยนี้เปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเรื่องแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูที่สงผลตอ

สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของมีดังนี ้

 2.1 สภาพบริบทสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6  
  2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 

  2.1.2 การดําเนินงานของโรงเรียน 
 2.2 สุขภาพองคการของโรงเรียน 

  2.2.1 ความหมายของสุขภาพองคการ 
  2.2.2 ความหมายของสุขภาพองคการของโรงเรียน 
  2.2.3 ความสําคัญสุขภาพองคการ 
  2.2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาพองคการ 
  2.2.5 ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการ 

 2.3 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
  2.3.1 ความหมายของแบบภาวะผูนํา 
  2.3.2 ความสําคัญของแบบภาวะผูนํา 
  2.3.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแบบภาวะผูนํา  

 2.4 แรงจูงใจในทํางานของครู  
  2.4.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
  2.4.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ 
  2.4.3 ประเภทของแรงจูงใจ 
  2.4.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 สภาพบริบทสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 6  
 
 2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตั้งอยูเลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ ตําบล

หนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24000 จากการปฏิรูปการศึกษา
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ครั้งใหญของประเทศไทยไดเกิดข้ึนตามเจตนารมณของทุกฝายในสังคมไทย โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ที่มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหมีมาตรฐานและจัดไดอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพ โดยกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบและจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานเดียวกัน คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดโครงสรางใหมเปนระบบกระทรวง และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น 
(แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ, 2558, หนา 1) 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไดหลอมรวม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัด สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
เขาเปนหนวยงานเดียวกัน และจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 185 เขต มีหนาที่
รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่ ตอมาไดประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่ 14 กันยายน 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และ
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยสํานักงานเขต
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ, 2558, หนา 1) 

  1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ความตองการของทองถิ่น 

  2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้ง
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

  3) ประสานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศกึษา 

  4) กํากับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศกึษา 
  5) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศกึษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศกึษา 
  8) ประสานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  9) ดําเนินการและประสานสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  10) ประสานสงเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ดานการศึกษา 
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  11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
การศกึษา 

  12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 นอกจากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ยังรับผิดชอบโรงเรียน 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 29 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรียน 
รวม 54 โรงเรียน 1) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 11 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อําเภอบางคลา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธิ์ อําเภอพนมสารคาม อําเภอ
ราชสาสน อําเภอสนามชัยเขต อําเภอแปลงยาว อําเภอทาตะเกียบ อําเภอคลองเข่ือน มีหนาที่รับผิดชอบ
ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จํานวน 29 โรงเรียน 2) จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ 
ไดแก อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอบางพลี อําเภอพระประแดง อําเภอ
พระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง มีหนาที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จํานวน 
25 โรงเรียน (แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ, 2558, หนา 1) 

 2.1.2 การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหนักเรียนทุกคน 

มีความรู และทักษะการอาน เขียน และคิดคํานวณที่เขมแข็ง ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญ ในการเรียนรูและ
การดํารงชีวิตในอนาคต การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และ
คุณภาพชีวิตของประชากร อยางไรก็ตาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไดมุงมั่น
ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับคุณภาพและการใหบริการเพื่อใหเด็กไทย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสาธารณชนเกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีผลการพัฒนาการศึกษาดังนี้ 
(แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ, 2558, หนา 21) 
 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2556 
 
ตาราง 1  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา  
            2556  

 

 
ระดับ 

กลุมสาระการเรียนรู 
ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ 

ประเทศ 44.25 39.37 30.35 25.45 37.95 58.30 43.65 44.46 
เขตพ้ืนที่ 46.55 41.19 30.75 25.62 38.52 60.03 44.72 47.07 
จ.ฉะเชิงเทรา 46.57 41.17 30.78 26.31 40.18 60.73 44.78 47.44 
จ.สมุทรปราการ 46.54 41.20 30.74 25.27 37.69 59.68 44.69 46.88 

 
 จากตาราง ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา คาเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบ
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ทุกรายวิชาสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละของ ผลการทดสอบระดับประเทศ ทั้งนี้ในสวนของผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา มีผลการทดสอบสูงกวาระดับประเทศ
ทุกรายวิชา ในสวนของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา มีผลการสอบสูงกวาระดับประเทศ มี 6 วิชา ไดแก วิชา
ภาษาไทย (46.54) วิชาสังคมศึกษา (41.20) วิชาภาษาอังกฤษ (30.74) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
(59.68) วิชาศิลปะ (44.69) วิชาการงานฯ (46.88) และผลการทดสอบต่ํากวาระดับประเทศมี 2 วิชา 
ไดแก วิชาคณิตศาสตร (25.27) วิชาวิทยาศาสตร (37.69) (แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ, 2558, 
หนา 21) 

 
ตาราง 2  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  
            2556 

 

ระดับ 
กลุมสาระการเรียนรู 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทยฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ 
ประเทศ 49.26 33.02 25.35 20.48 30.48 62.03 29.00 49.98 
เขตพ้ืนที่ 51.65 33.81 26.31 20.95 30.50 63.91 30.75 52.57 
จ.ฉะเชิงเทรา 52.20 34.40 26.11 21.49 31.17 63.67 29.86 52.86 
จ.สมุทรปราการ 51.38 33.52 26.41 20.69 30.18 64.02 31.18 52.42 

 
 จากตาราง ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา คาเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบ 
ทุกรายวิชาสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบระดับประเทศ ทั้งนี้ ในสวนของผลการทดสอบ
ระดับชาติ  

 (O-NET) ของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา มีผลการทดสอบสูงกวาระดับประเทศ
ทุกรายวิชา สวนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน 
ในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา มีผลการสอบสูงกวาระดับประเทศมี 7 วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย 
(51.38) วิชาสังคมศึกษา (33.52) วิชาภาษาอังกฤษ (26.41) วิชาคณิตศาสตร (20.69) วิชาสุขศึกษา 
(64.02) วิชาศิลปะ (31.18) วิชาการงานฯ (52.42) และผลการทดสอบต่ํากวาระดับประเทศมี 1 วิชา 
ไดแก วิชาวิทยาศาสตร (30.18) (แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ, 2558, หนา 22) 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปนสองระดับ ดังนี้ (กฎกระทรวง, 2546, หนา 23-24) 
  1) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตางๆ ตอจากระดับประถมศึกษา เพ่ือใหรูถึงความตองการความสนใจ
และความถนัดของตนเองท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงาน
และอาชีพตามควรแกวัย โดยปกติใชเวลาสามป 
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  2) การศึกษามัธยมตอนปลาย เปนการศึกษาที่ มุงสงเสริมใหผู เรียนไดศึกษา
ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมท่ีจําเปน โดยปกติใชเวลาเรียนสามป แบงเปน
สองประเภท ดังนี้ 

   (1) ประเภทสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามความถนัด
ความสนใจศักยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา 

   (2) ประเภทอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ
ในการประกอบอาชีพใหเปนกําลังแรงงานที่มีฝมือ หรือศึกษาตอในระดับอาชีพชั้นสูงตอไป  

 บทบาทของโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
 บทบาทสําคัญโดยทั่วไปของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา คือ การวางแผน จัดทําหลักสูตร

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรียนรูของนักเรียนจัดและบริหาร
ชั้นเรียน จัดและดูแลรักษาอุปกรณตลอดจนอาคารสถานที่ บริหารงานวิชาการ การเงินบริหารงานบุคคล
ดูแลสุขภาพอนามัยของผูเรียน สรางความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีไดกําหนดบทบาทสําคัญไว (รุงทิวา หงสอินทร, 2556, หนา 15-16) ดังนี้ 

  1) จัดการเรียนการสอนโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน หมายความวา ผูสอนตองถือวาผูเรียนเปนคนที่สําคัญที่สุด 
เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนก็ตองคํานึงถึงความแตกตาง
ดังกลาว เชน จัดใหคนเรียนชาทํากิจกรรมท่ีชวยเนนใหเขาใจอยางคอยเปนคอยไป สวนคนเรียนเร็ว
ที่เขาใจแลวไดรับกิจกรรมเสริมอยางอ่ืนแตอยางนอยผูเรียนที่แตกตางกันก็ควรไดรับความรูความเขาใจ
เนื้อหาวิชาใกลเคียงกัน 

  2) ฝกทักษะและวิธีคิดสถานศึกษามีหนาที่ฝกฝนผูเรียนใหรูจักคิดเพิ่มพูนทักษะ 
ในการจัดการฝกฝนการเผชิญสถานการณและปญหาตางๆ และสามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน
และแกปญหาหมายความวา การเรียนการสอนที่ดีไมใชเนนท่ีการทองจําสาระในหนังสืออยางเดียว
แตตองเตรียมตัวผูเรียนใหรูจักคดิรูจักแกปญหา เชน อาจสมมติสถานการณใหคดิแกปญหาและถามเหตุผล
ขอดีขอเสียเพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมในการเผชิญชีวิตได 

  3) จัดใหเรียนรูจากประสบการณการเรียนรูท่ีดีตองมาจากการฝกฝนปฏิบัติจริงของ
ผูเรียนโดยครูและสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเยี่ยมชมสถานที่และเรียนรูจากประสบการณ
ในชีวิตจริง เชน พาชมโรงงาน เยี่ยมหมูบานหัตถกรรม และจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติใหสามารถทําไดจริง 
(ฝกทอผาฝกเขียนภาพฝกปนดินเหนียว ฯลฯ) ฝกใหรูจักคิดเปนและสงเสริมบรรยากาศใหผูเรียน
รักการอานเพ่ือจะไดสนใจใฝรูอยางตอเนื่องเนื้อหาสาระที่สถานศึกษาจัดใหนั้น ไมควรทุมเนนดานใด
ดานหนึ่งโดยเฉพาะแตสถานศึกษาตองจัดใหมีสัดสวนผสมผสานอยางเหมาะสมทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระ  
และวิธีการเรียนรูทั้งในเรื่องความรูความเขาใจ การประพฤติปฏิบัติการมีคุณธรรม คานิยมที่ดี
การมีสัมพันธที่ดีกับผูอื่นโดยอาจแทรกสาระ กิจกรรมการฝกฝนปฏิบัติการคิด การปลูกฝงคานิยมไว 
ในทุกวิชา นอกจากนี้สถานศึกษายังมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมสื่อการเรียน และสงเสริมการเรียนรูในลักษณะตางๆ และขณะเดียวกันสถานศึกษา 
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ก็ควรสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในทุกเวลาทุกสถานที่โดยรวมมือกับทุกฝาย คือ บิดา มารดา ผูปกครอง
และคนในชุมชนเพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มที่ในทุกโอกาส 

 ขอบขายภารกิจของผูบริหารสถานศกึษา 
 ภารกิจหลักที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําในการบริหารจัดการตามที่กําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ซึ่งมุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ผลักดันใหฝกทักษะ มีกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
และประยุกตความรูมาเพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองบริหาร
จัดการ โดยกําหนดขอบขาย การบริหารงานไว 4 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้  

  1) การบริหารวิชาการ 
   การบริหารวิชาการ คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู

การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนา 
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู การนิเทศการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรู
ทางดานวิชาการใหแกบุคคลในชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
ซึ่งรายละเอียดดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หนา 29-30) 

   (1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ทองถิ่น 

   (2) การวางแผนงานดานวิชาการ 
   (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   (4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 
   (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   (6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   (7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   (8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
   (9) การนิเทศการศกึษา 
   (10) การแนะแนว 
   (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   (12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
   (13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
   (14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน

สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศกึษา 
   (15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
   (16) การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
   (17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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  2) การบริหารงบประมาณ 
   การบริหารงบประมาณ คือ การจัดทําและเสนอของบประมาณ รวมทั้งการจัดสรร

งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลของการดําเนินงาน  
การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุ
และสินทรัพย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หนา 30-31) 

   (1) การจัดทําแผนงบประมาณ และคําขอตั้ ง งบประมาณเ พื่ อ เสนอตอ
ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลวแตกรณ ี

   (2) การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจ ายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

   (3) การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
   (4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   (5) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
   (6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 
   (7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
   (8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   (9) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
   (10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (11) การวางแผนพัสดุ 
   (12) การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง

ทีใ่ชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แลวแตกรณ ี

   (13) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
   (14) การจัดหาพัสดุ 
   (15) การควบคุมดูแลบํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
   (16) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
   (17) การเบิกเงินจากคลัง 
   (18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
   (19) การนําเงนิสงคลัง 
   (20) การจัดทําบัญชีการเงิน 
   (21) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงนิ 
   (22) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
  3) การบริหารงานบุคคล   
   การบริหารงานบุคคล คือ การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหา

และการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการวินัย และการรักษาวินัย 
การออกจากราชการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หนา 31-32) 
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   (1) การวางแผนอัตรากําลัง 
   (2) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (3) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
   (4) การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (5) การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   (6) การลาทุกประเภท 
   (7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   (8) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   (9) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
   (10) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   (11) การอุธรณและการรองทุกข 
   (12) การออกจากราชการ 
   (13) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
   (14) การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
   (15) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (16) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรต ิ
   (17) การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (18) การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
   (19) การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 
   (20) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  4) การบริหารทั่วไป 
   การบริหารทั่วไป คือ การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การจัดทํา
สํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ
งานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานอ่ืนๆ การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ และงานที่ไมไดระบุไว
ในงานอ่ืน (มนัส ปาละพันธุ, 2548, หนา 15-16) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, 
หนา 32-33) 
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   (1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
   (2) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
   (3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
   (4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
   (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
   (6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   (7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
   (8) การดําเนินงานธุรการ 
   (9) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
   (10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
   (11) การรับนักเรียน 
   (12) การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
   (13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   (14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (15) การทัศนศกึษา 
   (16) งานกิจการนักเรียน 
   (17) การประชาสัมพันธงานการศกึษา 
   (18) การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 

หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
   (19) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 
   (20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   (21) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
   (22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 บทบาทและทักษะที่จําเปนของผูบริหารโรงเรียน 
 เนเซวิค (Knezevic, 1984, pp. 17-18; อางถึงใน โสภา เศรฐโถ, 2553, หนา 15-16) กลาวถึง

บทบาทสําคัญของผูบริหารโรงเรียนไวถึง 17 บทบาท คือ  
  1) เปนผูกําหนดทิศทาง คือ ผูบริหารตองเปนผูรวมกําหนด วางนโยบายและทิศทาง

ในการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือใหไปสูเปาหมายที่ตัง้ไว 
  2) เปนผูนําและตัวกระตุน หมายถึง ผูบริหารจะตองเปนผูนําในดานตางๆ ที่เก่ียวของ

กับการศึกษาและสถานศึกษา และเปนผูโนมนาวบุคลากรที่อยูภายใตบังคบับัญชาใหคลอยตามได 
  3) เปนนักวางแผน คือ ผูบริหารตองเปนผูท่ีรูจักการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

ซึ่งแลวแตกิจการดานตางๆ วาควรจะวางแผนอยางไร และตองรวมมือกับบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
นั้นๆ เปนอยางด ี

  4) เปนผูตัดสินใจ คือ ผูบริหารจะตองเปนผูกําหนดโครงสรางการบริหารและตัดสินใจ
ในการทํากิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา 
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  5) เปนนักจัดองคการ คอื ผูบริหารจะตองเปนผูนํา และรูจักการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ 
ในสถานศึกษา 

  6) เปนผูจัดการเปลี่ยนแปลง คือ ผูบริหารจะตองเปนผูนําและรูจักการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ เก่ียวกับสถานศึกษาใหดีข้ึน และรูจักโนมนาวจิตใจของบุคลากรภายในสถานศึกษาใหยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีนั้นดวย 

  7) เปนผูประสานงาน คือ ผูบริหารจะตองเปนผูประสานงานที่ดีทั้งภายในสถานศึกษา
ของตนเองและประสานงานตางๆ กับสถานศึกษาและองคการอ่ืนๆ ดวย 

  8) เปนผูสื่อสาร คือ ผูบริหารจะตองเปนผูที่บุคลากรทั้งภายในสถานศึกษา สามารถ
ที่จะติดตอสื่อสารไดโดยไมแบงระดับหรือชนชั้น 

  9) เปนผูแกความขัดแยง คือ ผูบริหารจะตองคอยเปนผูแกปญหา เมื่อบุคลากรภายใน 
สถานศึกษาหรือตางสถาบันเกิดการขัดแยงกัน 

  10) เปนผูแกปญหา คือ ผูบริหารจะตองรูจักและคอยแกปญหาตางๆ อยางเปนธรรม
เมื่อเกิดการขัดแยงกันขึ้น ไมวาทั้งภายในสถานศึกษาตนเองหรือตางสถานศกึษาก็ตาม 

  11) เปนผูจัดระบบงาน คอื ผูบริหารจะตองเปนผูนําในการจัดระบบงานและรูจักพัฒนา
สถานศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

  12) เปนผูบริหารการเรียนการสอน คือ ผูบริหารจะตองเปนผูนําทางดานวิชาการ 
โดยเฉพาะการเรียนรูเก่ียวกับหลักสูตร หรือวิชาตางๆ ที่จะทําการเรียนการสอนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดขึ้นมาใหมเปนอยางดี และตองเรียนรูการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
ในสถานศึกษา 

  13) เปนผูบริหารบุคคล คือ ผูบริหารจะตองรูจักการเลือกสรรหาบุคคลใหเหมาะสม
กับงาน รูจักการรักษาและพัฒนาบุคลากรในองคการ 

  14) เปนผูบริหารทรัพยากร คือ ผูบริหารตองรูจักการนําเอาทรัพยากรทั้งทรัพยสิน
สิ่งของและบุคคล มาใชใหเกิดประโยชนและทําใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงและรูจักเทคนคิวิธีการใชที่ดี 

  15) เปนผูประเมินผล คือ ผูบริหารตองมีการประเมินผลของการดําเนินการตางๆ 
ที่ไดกระทําไปแลว เพื่อจะไดทราบวาสิ่งที่ดําเนินการไปแลวดีหรือไม จะไดดาํเนินการตอไปถาเกิดผลดี
และเปลี่ยนแปลงวิธีการ ถาการดําเนินการนั้นผิดพลาด 

  16) เปนประธานในพิธี คือ ผูบริหารจะตองเปนผูนําทางดานการจัดงานและพิธีการตางๆ 
ทั้งในสถานศึกษาของตนเองและนอกสถานศึกษา เมื่อไดรับเชิญมาอยางเปนพิธีการ 

  17) เปนผูสรางความสัมพันธกับชุมชน คือ ผูบริหารจะตองเปนผูนําและมีความคิด
สรางสรรคในการสรางความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก รูจักการประชาสัมพันธ การติดตอ
ประสานงาน และรูจักการใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ที่ตองการ สรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียน
ตองแสดงบทบาทที่สําคัญหลายประการในการบริหารโรงเรียนโดยเฉพาะการบริหารบุคลากร ถาผูบริหาร
ไดปฏิบัติตนตามบทบาทดังกลาวแลว ยอมสงผลใหการบริหารงานตางๆ ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   
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 ผลการดําเนินการจัดการศึกษามัธยมศกึษา 
 ผลการดําเนินการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 

2556, หนา 2-3) ตามประกาศทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553-2561) 
ดานคุณภาพผูเรียน และดานระบบการเรียนรู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในปการศกึษา 2555 ที่ผานมา แมวาจะมีโรงเรียนจํานวนหนึ่งสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
นักเรียนมีศกัยภาพและสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป แตเม่ือศึกษา
และพิจารณาคุณภาพในภาพรวม พบวา ตัวบงชี้และคาเปาหมายการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สวนใหญมีผลการดําเนินงานต่ํากวาเกณฑและคาเปาหมายที่กําหนดไวในประกาศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพผูเรียน ตัวบงชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
วิชาภาษาไทยมีคาเฉลี่ยระดับประเทศสูงกวารอยละ 50  สวนอีก 4 วิชาหลัก มีคาเฉลี่ยระดับประเทศ
ต่ํากวารอยละ 50 ตัวบงชี้ 2.3 ผลการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับ
การรับรอง และตัวบงชี้ 2.5 ผลการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศจากสถาบันท่ีไดรับ
การรับรอง พบวา อยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับ
รายงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่พบวา นักเรียน
มีความสามารถคิดอยางเปนระบบ มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ตลอดจนทักษะ
การแสวงหาความรูดวยตนเอง อยูในเกณฑที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตามประกาศทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553-2561) โดยใชการเก็บรวมรวมตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เชิงระบบ 3 ดาน คือ ดานปจจัย (input) ดานกระบวนการ (process) และดานผลผลิต (output) 
เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสําหรับใชเปนขอมูลสารสนเทศ
ของการจัดการศึกษามัธยม และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 สรุปไดวา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 6 มีผลการดําเนินงาน 
ต่ํากวาเกณฑโดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพผูเรียน เนื่องจากอยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว   
ซึ่งขอมูลดังกลาวบงชี้วาโรงเรียนยังไมสามารถทํางานไดตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนและสภาพการดําเนินการทั่วๆ ไปของโรงเรียน ดังนั้น การศึกษา
ถึงแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการ
ของโรงเรียนเพ่ือนําผลมาใชเพ่ือใหการดําเนินการตางๆ ของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจน
ผูรวมงานควรใหความรวมมือในการทํางานอยางเต็มที่และทํางานดวยความเต็มใจ เพ่ือใหการดําเนินการ
ตางๆ บรรลุวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จ 

 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

22 

2.2 สุขภาพองคการของโรงเรียน 
 
 การดําเนินงานของโรงเรียนสุขภาพองคการถือเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของโรงเรียน ถาโรงเรียน

มีสุขภาพดีจะทําใหการบริหารมีประสิทธิผล ในทางตรงกันขาม ถาองคการใดมีสุขภาพไมดีก็จะทําให
การบริหารองคการนั้นไมมีประสิทธิผล ดังนั้น การที่โรงเรียนมีสุขภาพดี การบริหารจัดการ 
ก็จะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่คาดหวังไว 

 2.2.1 ความหมายของสุขภาพองคการ 
 คาํวา “สุขภาพองคการ” (organizational health) เปนการรวมคําสองคําระหวาง “สุขภาพ” 

(health) กับ “องคการ” (organization) มีนักวิชาการไดใหความหมายของทั้ง 2 คํา ดังนี้ สุขภาพ 
(health) ตามความหมายในธรรมนูญขององคการอนามัยโลกป 1984 (The world health organization: 
WHO) ไดบัญญัติไววา สุขภาพ หมายถึง ภาวะแหงความสมบูรณของรางกายและจิตใจรวมถึง
การดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยดีมิใชปราศจากโรคภัยไขเจ็บและความทุพพลภาพเทานั้น (มนัส สายแกว, 
2556, หนา 41)   

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา 1201) ใหความหมายสุขภาพวา 
หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

 มณเฑียร ประเสริฐสังข (2551, หนา 18) ไดกลาววา สุขภาพ หมายถึง สภาวะความสมบูรณ
ที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและความทุพพลภาพของรางกายและจิตใจ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข  

 สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 11) ไดกลาววา สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่มีความรูสึกวาใชชีวิตอยูได
อยางมีความสุข และการท่ีจะอยูไดอยางมีความสุขมีหลายองคประกอบ เชน ไมมีอาการเจ็บไขรุนแรง 
มกํีาลังใจและอารมณดี จิตใจผองใส รูสึกวาตนเองมีชีวิตอยางมีคุณคา การงานเปนไปอยางราบรื่น 
ไมมีความเดือดรอนเรื่องหนี้สิน หรือปญหาครอบครัวที่หนักหนาจนไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง 

 สรุปไดวา สุขภาพ หมายถึง  ภาวะแหงความสมบูรณของรางกายและจิตใจความสุข
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บความสบายความมีอนามัยดี และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 องคการ (organization) ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายขององคการดังนี้  
 สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 13) ไดกลาววา องคการคอืหนวยงานที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนหรือ

หลายๆ คนมารวมประสานสัมพันธจัดการตอปจจัยตางๆ อยางมีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน และ
มีจิตสํานึกรวมกันในการปฏิสัมพันธกันของกลุม โดยใหจัดบุคคลที่ปฏิบัติงานแบงงานตามหนาที่
ความรับผิดชอบอาศัยความรู  ความสามารถทางดานเทคนิควิธีการของแตละคนที่มีอยูหรือ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเขามาชวยในการแกไขปญหาหรือการตัดสินใจเพ่ือใหการปฏิบัติ
กิจกรรมหรอืงานนั้นๆ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุมท่ีวางไวรวมกัน 

 กาญจนา ชูรอด (2555, หนา 17) ไดกลาววา องคการ หมายถึง การรวมตัวกันของคนตั้งแต
สองคนข้ึนไปที่มีการรวมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีเปาหมายที่ตองการบรรลุรวมกัน
ซึ่งกิจกรรมที่รวมกันดําเนินการนั้นบุคคลเพียงคนเดียวมาสามารถดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จได 
ซึ่งลักษณะองคการจะประกอบดวยลักษณะสําคัญ คือ องคการจะตองมีบุคคล ตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
องคการจึงมีลักษณะเปนหนวยงานทางสังคมที่บุคคลมารวมตัวกัน 
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 ชเูชิต พุทธเจริญ (2558, หนา 53) ไดกลาววา องคการ หมายถึง หนวยงานทางสังคม
ทีเ่ปนศูนยรวมของการติดตอสัมพันธกันของสมาชิก โดยมีวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมรวมกัน 
มโีครงสราง มีการดําเนินงานที่เปนระบบระเบียบ โดยระบบนี้จะตองประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (transformation) และผลผลิต (output) เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว 

 สรุปไดวา องคการ หมายถึง หนวยงานที่มีบุคคลตั้งแต 2 คน หรือหลายๆ ดําเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคเดียวกันโดยใหจัดบุคคลที่ปฏิบัติงานแบงงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ อาศัย
ความรูความสามารถทางดานเทคนิควิธีการของแตละคนที่มีอยูหรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเขามาชวยในการแกไขปญหาหรือการตัดสินใจเพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมหรืองานนั้นๆ 

 ดังนั้น เมื่อนําความหมายของคําวา “สุขภาพ” และ “องคการ” เขาไวดวยกันกันก็จะทําให
เกิดความหมายของคําวาสุขภาพองคการ (organizational health) ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดอธิบาย
ความหมายไวดงนี้ 

 ฮอย และทารเตอร (Hoy & Tarter, 1997, p. 30; อางถึงใน คณพงศ ดาเลิศ, 2555, 
หนา 11-12) ไดกลาววา สุขภาพองคการ หมายถึง สภาวการณปฏิบัติงานในองคการตามภารกิจและ
การตอบสนองการกระทําตามหนาที่สําคัญของระบบสังคมดานการปรับตัว การทําใหบรรลุเปาหมาย 
การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององคการ ทําใหองคการมีความพรอมที่จะคงอยู
ทามกลางสิ่งแวดลอมและสภาวการณตางๆ ในระบบสังคมไดอยางเหมาะสมและมีโอกาสไดปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงใหองคการมีการพัฒนากาวหนาไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 

 ฮอย และเฟลดแมน (Hoy & Feldman, 1987, pp. 30-37; อางถึงใน กุหลาบ เกิดหลํา, 
2556, หนา 15) ไดกลาววา สุขภาพองคการ หมายถึง สภาวการณปฏิบัติงานในองคการตามภารกิจ
และการไดตอบสนองการกระทําตามหนาที่ที่สําคัญของระบบสังคม ดานการปรับตัว การทําให
บรรลุเปาหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององคการ ทําใหองคการมีความพรอม
ที่จะคงอยูทามกลางสิ่งแวดลอมและสภาวการณตางๆ ในระบบสังคมไดอยางเหมาะสมและมีโอกาสได
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใหองคการมีการพัฒนากาวหนาไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 

 จิราภา เชื้อเอ่ียม (2553, หนา 17) ไดกลาววา สุขภาพองคการ หมายถึง การท่ีองคการ
สามารถดําเนินงานของกิจการ ใหมีความกาวหนาและมั่นคง มีการเจริญพัฒนาอยางตอเนื่อง 
และเม่ือองคการเกิดปญหาตางๆ ขึ้นมาสามารถที่จะจัดการปญหาเหลานั้นไดอยางมีประสิทธภิาพ 
และกิจการสามารถดํารงอยูไดตอไป 

 อารยา ทริดสังข (2554, หนา 19) ไดกลาววา สุขภาพองคการ หมายถึง การที่องคการ
สามารถดําเนินงานใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยอาศัยความรวมมือรวมใจ 
ในการทํางาน โดยการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 กาญจนา ชูรอด (2555, หนา 13) สุขภาพองคการ หมายถึง การที่องคการสามารถ
ดําเนินกิจการไดอยางมั่นคง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการแกปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขและบังเกิดประสิทธิผล  

 ณภัทรพร เชี่ยวทอง (2556, หนา 41) ไดกลาววา สุขภาพองคการ หมายถึง การที่องคการ
สามารถดําเนินงานใหมีความกาวหนาและมั่นคง มีการเจริญพัฒนาอยางตอเนื่อง และเมื่อองคการ
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เกิดปญหาตางๆ ขึ้นสามารถที่จะจัดการปญหานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและกิจการสามารถ
ดําเนินอยูตอไปได 

 จากท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา สุขภาพองคการ หมายถึง การที่องคการสามารถ
ดําเนินกิจการอยูไดอยางมั่นคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีกระบวนการบริหารภายในที่ราบรื่น
มคีวามพรอมที่จะเผชิญสภาวการณตางๆ ในการจัดการกับปญหาและอุปสรรคที่มาคุกคามภายใน
ระบบสังคมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 2.2.2 ความหมายของสุขภาพองคการของโรงเรียน 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของโรงเรียน ซึ่งมีนักวิชาการไดอธิบาย

ความหมายไว ดังนี ้
 ไมล (Miles, 1973; อางถึงใน ณภัทรพร เชี่ยวทอง, 2556, หนา 42) ไดกลาววา สุขภาพ

องคการของโรงเรียนนั้น เปนการศึกษาความสามารถของระบบภายในโรงเรียน ซึ่งไมเพียงแตจะทําหนาที่
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น แตยังสามารถที่จะพัฒนาและกาวหนาไดตอไป เพื่อใหการกระทํา
ตามหนาที่ของระบบสมบูรณยิ่งข้ึน 

 วาทินี พุกนุช (2551, หนา 17) ไดกลาววา สุขภาพองคการของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะ
ที่บงชี้ถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ ปราศจากแรงกดดันจากสังคม ชุมชน และผูปกครอง 
ผูบริหารมีแบบภาวะผูนําที่ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา เนนทั้งพฤติกรรมมุงงานและมุงสัมพันธ สนับสนุน
ผูใตบังคับบัญชา ชี้นําและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง มีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา ขาราชการครู
ผูกพันกับการเรียนการสอน อุปกรณการเรียนการสอนมีอยางพอเพียง อาจารยมีความจริงใจตอกัน 
มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและภาคภูมิใจในสถาบันของตนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

 อารยา ทริดสังข (2554, หนา 19) ไดกลาววา สุขภาพองคการของโรงเรียน หมายถึง สภาพ
ของสถานศึกษาที่มีความสมบูรณและความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามภารกิจ และความรบัผดิชอบ
มศีักยภาพในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงใดๆ สามารถบรรลุถึงเปาหมาย
ที่กําหนดไว มีความมั่นคงในหนวยงาน มีความสามารถที่จะพัฒนาไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน   

 คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 13) ไดกลาววา สุขภาพองคการของโรงเรียน หมายถึง 
สภาวการณที่โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ตั้งไว และดํารงอยูไดทามกลางสิ่งแวดลอม
และสถานการณตางๆ ในระบบสังคมไดอยางเหมาะสม มีกรรมวิธีที่จะเสริมสรางทํานุบํารุงรักษา
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือใหสมาชิกในโรงเรียนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได  
ตลอดจนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการพัฒนากาวหนาไดอยางตอเนื่อง สุขภาพองคการ
จึงเปนตังบงชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 

 ณภัทรพร เชี่ยวทอง (2556, หนา 42) ไดกลาววา สุขภาพองคการของโรงเรียน หมายถึง  
สภาวะที่เอ้ืออํานวยขององคการที่สามารถอยูทามกลางส่ิงแวดลอมตางๆ ไดอยางเหมาะสมและสามารถ
จัดการใหองคการไดพัฒนาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ตลอดจนความสามารถขององคการ
ในการแกปญหาอุปสรรคตางๆ ได 

 จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา สุขภาพองคการของโรงเรียน หมายถึง สภาวการณที่โรงเรียน
สามารถปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีตั้งไว และดํารงอยูไดทามกลางสิ่งแวดลอมและสถานการณตางๆ 
ในระบบสังคมไดอยางเหมาะสม มีกรรมวิธีท่ีจะเสริมสรางทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
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ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือใหสมาชิกในโรงเรียนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได ตลอดจนมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหโรงเรียนมีการพัฒนากาวหนาไดอยางตอเนือ่ง  

 2.2.3 ความสําคัญของสุขภาพองคการ 
 องคการหรือหนวยงานแตละแหงไดมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน

และกาวทันตอเหตุการณในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งแสดงใหเห็นวาองคการนั้น 
มีสุขภาพองคการที่ดี สามารถรับมือกับปญหาตางๆ ไดโดยไมมีผลกระทบใดๆ กับองคการ องคการที่มี
สุขภาพดี แสดงวา การบริหารและองคการประสบความสําเร็จ องคการสามารถใชทรัพยากรที่มี
อยางมปีระสิทธิภาพ มีการทํางานที่ราบรื่นและเลื่อนไหล สมาชิกในองคการมีความสุข มีความพอใจ
ในการทํางาน สมาชิกในองคการมีกิจกรรมรวมกันและองคการมีผลผลิตในระดับสูง (อรัญญา สารีโพธิ์, 
2553, หนา 16) ในทางตรงกันขามถาองคการใดสุขภาพไมดีก็จะทําใหการบริหารองคการนั้น
ไมมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 394-395; 
อางถึงใน กาญจนา ชูรอด, 2555, หนา 11) องคการก็เชนเดียวกัน ควรจะหันมาสนใจในดานสุขภาพ
องคการใหมากขึ้น แมวาองคการแตละแหงจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ ที่มีความสําคัญตอองคการ
และองคการแตละแหงมีระบบการทํางานที่สลับซับซอน ซึ่งระบบการทํางานดังกลาวมีหนาที่คลายกับ
ระบบการทํางานของรางกายมนุษย โดยระบบดังกลาว ไดแก ระบบโครงสราง (structural subsystem) 
ระบบเทคโนโลยี (technology subsystem) ระบบงาน (task subsystem) และระบบคน (people 
subsystem) องคประกอบภายในเหลานี้จะทํางานตามหนาที่โดยมีกลไกการทํางานคลายกับ
การทํางานของอวัยวะตางๆ ของรางกาย และหากวาองคประกอบแตละสวนทํางานประสานกันได
เปนอยางดี องคการก็จะสามารถสนองตอบตอเปาหมาย สามารถสรางสรรคงานใหมีประสิทธิภาพได 
(มนัส สายแกว, 2554, หนา 43) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 71) 
ที่พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนโดยรวมมีสุขภาพอยูในระดับมาก สวนงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา 
(2553, หนา 116) พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนโดยรวมมีสุขภาพอยูในระดับสมบูรณมากและ
ผลการวิจัยของ กาญจนา ชูรอด (2555, หนา 53) ที่พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับดี นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง องคการที่มีสุขภาพดีและองคการ
ที่มีสุขภาพไมดี ดังนี ้

  1) คุณลักษณะขององคการสุขภาพดี 
   คุณลักษณะขององคการสุขภาพดีนั้นไดถูกแบงออกเปนมิติตางๆ ตามการศึกษา

ของนักวิจัย และนักวิชาการหลายๆ ทานซึ่งรวบรวมไดดังนี้ (กอบัว ทัศนภักดิ์, 2550, หนา 14-27) 
   (1) คุณลักษณะขององคการสุขภาพดีตามแนวคิดของ จูลี่เอ ไลเดน และวิลเลียม

อี คลิงเกลล (Julie A.Lyden & William E.Klingele) 
     จูลี่เอ ไลเดน และวิลเลียมอี คลิงเกลล (Julie A. Lyden& William E. Klingele, 

2000, pp. 3-6) กลาววา องคการที่มีสุขภาพดีมักจะเปนองคการที่บุคลากรในองคการนั้นภาคภูมิใจ
ในการเปนสวนหนึ่งขององคการ การตรวจสอบสุขภาพขององคการวาองคการนั้นเปนองคการสุขภาพดี
สามารถดูไดจากมิติทั้ง 11 มิติ ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดย Lyden & Klingele ไดทําการศึกษาวิจัย
เพ่ือตรวจสอบสุขภาพของสถาบันการศึกษาชั้นสูง ซึ่งจากการศึกษานี้พบวา สามารถนําแนวคิดดังกลาว
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มาประยุกตใชในการประเมินสุขภาพองคการได โดยดูตามมิติทั้ง 11 โดยแตละมิติจะมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

    ก. มิติดานการสื่อสาร (communication) การสื่อสารในองคการตองมีเพียงพอ
โดยมีการสื่อสารทั่วถึงทุกระดับขององคการการสื่อสารตองเปนแบบสองทางและเปนไปในแนวทางท่ีดี
ที่สําคัญการสื่อสารแบบเผชิญหนาและการสื่อสารแบบเขียนก็ยังคงมีความสําคัญ 

    ข. มิตดิานการมีสวนรวม (participation and involvement) องคการที่มี
สุขภาพดี มักจะสนับสนุนใหบุคลากรในองคการทุกระดับมีสวนรวมในการตัดสินใจและบุคลากร
ในองคการจะมีความรูสึกของความเปนเจาของ เมื่อบุคลากรเหลานั้นไดเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
การทํางานโดยองคการตองมีความเปดเผยและในทางกลับกันบุคลากรในองคการตองมีความจริงใจตอ
องคการ 

    ค. มิตดิานการภักดีและความผูกพัน (loyalty and commitment) บรรยากาศ
ที่จริงใจและไววางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในองคการมักจะเกิดข้ึนเสมอในองคการสุขภาพดี
นอกจากนี้ บุคลากรในองคการมักจะบอกเลาแกบุคลากรอ่ืนวาตนเองมีความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่ง
ขององคการนี้ รอวันที่จะไปทํางานและเห็นวาองคการที่ตนทํางานอยูเปนสถานท่ีที่นาไปทํางานมากที่สุด
และไมเก่ียงในการเขารวมประชุมที่เก่ียวของกับงาน 

    ง. มิติดานขวัญกําลังใจ (morale) สําหรับองคการสุขภาพดี เรื่องความเพียงพอ
ของขวัญกําลังใจบุคลากรเปนสิ่งสําคัญ ถาองคการนั้นมีขวัญและกําลังใจแกบุคลากรที่เพียงพอ
จะสามารถสังเกตไดจากการมีบรรยากาศการทํางานที่เปนมิตรบุคลากรในองคการชอบซึ่งกันและกัน
รวมทั้งชอบงานที่ทํามีความกระตือรือรนในการทํางานซึ่งจะเห็นทั้งในภาพสวนบุคคลและภาพโดยรวม
ขององคการ 

    จ. มิติดานชื่อเสียงองคการ (institutional reputation) องคการที่มีสุขภาพดี
มักจะมีการรับรูดานชื่อเสียงในดานบวกทั้งบุคลากรทั่วไป และผูบริหารจะแสดงและแบงปนการมีสวนรวม 
ในการปรับปรุงความสัมพันธทั้งภายในและภายนอก เชน ชุมชน สถาบันของรัฐบาล เปนตน 

    ฉ. มิตดิานจริยธรรม (ethics) โดยทั่วไปองคการสุขภาพดีมักมีบรรยากาศ
การทํางานที่ประกอบดวย จริยธรรม โดยสวนหนึ่งไดมาจากการที่องคการมีหลักจริยธรรม (code of 
ethics) ซึ่งบุคลากรในองคการเห็นคุณคาและใหความสําคัญกับหลักจริยธรรมขององคการที่ไดมี
การพัฒนาขึ้น 

    ช. มิติดานการยกยองกับผลปฏิบัติงาน (performance recognition) 
ในองคการสุขภาพดี บุคลากรในองคการมักไดรับการสนับสนุนใหใชและเพ่ิมศักยภาพของแตละบุคลากร
ไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรับการยอมรับในความสําเร็จที่ไดทําเปน
สิ่งท่ีควรทําใหเกิดขึ้นในองคการ 

    ซ. มิติดานการทํางานใหสอดคลองกับเปาหมาย (goal alignment) ในองคการ
สุขภาพดีเปาหมายที่ตั้งไวมักสําเร็จเสมอ นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางเปาหมายบทบาทบุคคลและ
บทบาทของทีมตองชัดเจนและบุคลากรในองคการตองสามารถมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายดวย 

    ฌ. มิติดานความเปนผูนํา (leadership) บทบาทผูนํามีความสําคัญตอการมี
องคการสุขภาพดี โดยภาพการรับรูของผูนําในองคการ คือ ผูบริหารระดับทั้งในระดับกลาง หรือสูง
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ซึ่งมีบทบาทในการรักษาผลประโยชนขององคการโดยใชแนวทางการทํางานที่เปนมิตรกับเพ่ือนรวมงาน
ลูกนองและผูบังคบับัญชา 

    ญ. มิติดานการพัฒนา (development) ความหลากหลายของบุคลากร
ในองคการมีประโยชนและจําเปนตอตลาดโลก ณ ปจจุบันดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเปนสิ่งจําเปน
การสนับสนุนใหมีการฝกอบรมรวมทั้งการวางแผนอยางเปนทางการเปนสิ่งท่ีควรทํา 

    ฎ. มิติดานการใชทรัพยากร (resource utilization) การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการแบงปนการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมจากบุคลากรในองคการ 

   (2) คุณลักษณะขององคการสุขภาพดีตามแนวคิดของเจอรร ีแรนดัล (Gerry Randell) 
    เจอรรี แรนดัล (Gerry Randell, 1998, p. 16) ไดเสนอแนวคิดลักษณะของ

องคการสุขภาพดี (healthy organization) วาประกอบไปดวย 
    ก. การถายทอดวัตถุประสงคขององคการแกบุคลากรในองคการเพ่ือใหกาวไป

อยางแข็งแรงและมั่นคง 
    ข. บุคลากรในองคการไมอึดอัดที่จะสงสัญญาณ เมื่อพบวา มีปญหาเกิดขึ้น

เพราะบุคลากรเหลานั้นจะคาดหวังและมองในแงดีวาพวกเขาสามารถจัดการกับปญหานั้นได   
    ค. การแกปญหาในองคการเปนสิ่งที่บุคลากรปฏิบัติกันอยางจริงจังเมื่อมีปญหา

เกิดขึ้นบุคลากรสามารถเผชิญกับปญหาไดอยางดีเยี่ยม 
    ง. มีการทํางานเปนทีมอยางเห็นไดชัด 
    จ. มีความเคารพในการตัดสินใจของบุคลากรระดับลางขององคการ 
    ฉ. บุคลากรในองคการมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
   (3) คุณลักษณะขององคการสุขภาพดีตามแนวคิดของ สตีเฟน การนาคเชีย 

(Steven Guarnaccia) 
    สตีเฟน การนาคเชีย (Steven Guarnaccia, 1994, pp. 9-11; อางถึงใน กอบัว 

ทัศนภักดิ์, 2550, หนา 14-27) ไดเขียนบทความในวารสาร training & development เกี่ยวกับ
บริษัทที่มีสุขภาพดีนั้นจะประกอบไปดวย มิติทั้งหมด 13 มิติ โดยอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิดที่วาบริษัท
ที่มสีุขภาพดีนั้นไดมาจากผลิตภาพ (productivity) และการอยูรอดของบริษัทนั้นๆ โดยอิงพ้ืนฐาน
ของความสามารถของบริษัทตอการสนับสนุนสุขภาพองคการทั้งเรื่องความสําเร็จ ดังที่ตั้งเปาหมายไว 
หรือการพัฒนาบุคลากร Guarnaccia ไดกลาวถึงองคการการกุศล MacArther ซึ่งไดทําการรวบรวม
ขอมูลของบริษัทที่ไดชื่อวามีสุขภาพองคการที่ดีในป 1981 และไดพบความสัมพันธที่เก่ียวของกันของ
บุคลากรในองคการนั้นๆ กับการทํางานในองคการ และจากการศึกษาวิจัยนี้พบวา โมเดลเกาไมได
กอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริงโดย Guarnaccia ไดสรุปลักษณะขององคการ
สุขภาพดี ออกมาในรูปมิติทั้งหมด 13 มิติ ซึ่งถือเปนคานิยมพ้ืนฐานของบริษัทที่ไดชื่อวาเปนบริษัทที่มี
สุขภาพองคการที่ดีไดปฏิบัติอยูขณะปนั้นๆ เมื่อป ค.ศ. 1991 โดยตัวอยางบริษัทเหลานั้น ไดแก 
ฟอรดโมโตโรลา และคอรนนิง และบริษัทดังกลาวไดมีการนําหลักการนี้ไปใชในการจัดการระบบ
การลงทุนการบริหารจัดการท่ัวๆ ไปและการพัฒนาบุคลากรจริงโดยมิติและคุณลักษณะตางๆ ไดแก   
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    ก. มีการสื่อสารแบบเปดเผย (open communications) องคการตองมี
การเปดเผยขอมูลใหทั่วถึงทุกระดับ เชน ขอมูลของสถานการณที่กําลังเผชิญอยู การปฏิบัติงาน
การเลือกตัดสินใจและแผนงานโดยบุคลากรในองคการตองใหความสําคัญกับความลับของขอมูลนั้นดวย 

    ข. การมีสวนรวมของบุคลากร (employee involvement) องคการสนับสนุน
ใหเกิดการมีสวนรวมและความเปนผูนําของบุคลากรในการวางแผนงานการตัดสินใจการออกแบบ
การทํางานและการแกปญหาโดยบุคลากรในองคการตองมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ มีการทํางาน
เปนทีมและมีบทบาทในการเปนผูนํา 

    ค. การเรียนรูและการสรางสรรคสิ่งใหม (learning and renewal) องคการ
ตองสนับสนุนและใหโอกาสแกบุคลากรในองคการเพื่อพัฒนาความรูและเพ่ิมทักษะ โดยบุคลากร
ในองคการจะกลายเปนบุคคลที่รักการเรียนรูไมรูจบ ขณะเดียวกันตองมีการแบงปน ความรูแกเพ่ือนๆ 
ในองคการ 

    ง. ความหลากหลายท่ีมีคุณคา (valued diversity) องคการมีความนิยมชมชอบ
และสนับสนุนความหลากหลายของบุคลากรในองคการเพื่อใหเปนเหมือนแหลงในการใชการกระตุน
และเติมเต็มในองคการโดยการใหโอกาสที่เทาเทียมกัน มีการเปดกวางไม มีการแบงแยกและ
มคีวามยุติธรรม โดยบุคลากรในองคการจะตองแบงปนความสามารถและความเชี่ยวชาญจากประสบการณ
ของแตละบุคคลตอองคการเชนกัน และตองเปดกวางเพื่อยอมรับความสามารถของแตละบุคคลและ
ลดความเอนเอียงไปที่ทิศทางหนึ่ง 

    จ. ความเทาเทียมกันเปนรากฐานที่สําคัญขององคการ (institutional fairness) 
องคการสนับสนุนและปองกันความเปนสวนตัวความเทาเทียมความเคารพในสิทธิ์ของบุคลากร
โดยทางกลับกันบุคลากรตองเคารพในโยบายการปฏิบัติงานขององคการและรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของความสัมพันธในงาน 

    ฉ. การใหการยกยองและใหรางวัลที่เทาเทียมกัน (equitable rewards and 
recognition) องคการมีการกระตุนและผลักดันใหบุคลากรเพ่ิมคุณคาใหกับองคการ ซึ่งจะทําใหเกิด
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีการใหรางวัลการใหผลประโยชนในรูปแบบตางๆ ซึ่งขึ้นกับ
สิ่งท่ีแตละบุคลากรไดกระทําใหแกองคการ 

    ช. ใหความมั่นคงดานเศรษฐกิจพ้ืนฐาน (common economic security) 
องคการตองสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกองคการเอง รวมทั้งบุคลากรสวนมุมของบุคลากรเอง
ตองทราบดีวาการที่องคการจะมีความมั่นคงไดตองมาจากความสําเร็จขององคการ ในระยะยาว 
ดังนั้นบุคลากรตองมีความมุงมัน่และความผูกพันแกองคการ (organization commitment)  

    ซ. เทคโนโลยีที่ใหความสําคัญแกบุคลากร (people–centered technology) 
องคการตองมองหาเครื่องมือและใชเทคโนโลยีเพื่อลดงานที่อันตราย โดยการสรางสรรคการทํางาน
ที่ปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความสามารถและความพึงพอใจของบุคลากร และบุคลากรเองตองเรียนรูและ
ปรับใชเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อใชในการสนับสนุนนวัตกรรมใหมในการทํางานและเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขัน 

    ฌ. บรรยากาศในที่ทํางานที่สงเสริมสุขภาพของบุคลากร (health-enhancing 
work environment) องคการตองใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพทั้งดานกายภาพ และดานจิตใจ
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ของบุคลากรในองคการสนับสนุนใหบุคลากรดูแลสุขภาพ และปองกันใหบุคลากรหางไกลจากการเจ็บปวย 
สวนบุคลากรเองตองใหความสนใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองใหองคการรับทราบคาใชจายในการดูแล
และรักษาการเจ็บปวยที่เกิดจากการทํางาน นอกจากนี้ตองมีการมองหาและรักษาสภาวะสมดุลของงาน
และสุขภาพที่ด ี

    ญ. งานที่มีคุณคาแกผูปฏิบัติงาน (meaningful work) องคการตองเพ่ิมคุณคา
ในงานของบุคลากร เชน สรางความภูมิใจที่เกิดจากงานทําใหเห็นวางานนั้นๆ มีความสําคัญ
โดยเพ่ิมคุณภาพความถูกตองแกผลิตภัณฑและบริการ สวนบุคลากรเองตองพยายามไปใหถึงระดับ
ความสําเร็จนั้น โดยยึดหลักจริยธรรมและความพึงพอใจของบุคลากร 

    ฎ. ความสมดุลของงานชีวิตสวนตัวและครอบครัว (family and work life 
balance) องคการตองใหการสนับสนุนใหบุคลากรรักษาสมดุลระหวางภาระงานและชีวิตสวนตัวและ
บุคลากรเองตองใหความสําคัญในการรักษาสมดุลนั้น เชนกัน 

    ฏ. ความรับผิดชอบตอชุมชน (community responsibility) องคการตองลงทุน
และใหความสําคัญกับชุมชุนและสังคม โดยบุคลากรเองแสดงความมีสวนรวมในการเปนอาสาสมัคร
ในการชวยเหลือและรับผิดชอบตอชุมชน   

    ฐ. ปกปองสิ่งแวดลอม (environmental protection) องคการตองมีความตั้งใจ
และจริงใจในการดูแลสิ่งแวดลอมและสรางสมดุลแกระบบนิเวศโดยบุคลากรในองคการตองมีสวนรวม
อยางมุงม่ันในการใหความรวมมือกับองคการ เชนกัน 

   (4) คุณลักษณะขององคการสุขภาพดีตามแนวคิดของ เคอรติ ซีเวอรสคอร 
(Curtis C. Verschoor) 

    เคอรติ ซี เวอรสคอร (Curtis C. Verschoor, 2003, pp. 20-23) ไดเขียนบทความ
เรื่องอุปนิสัยทางจริยธรรม 8 ประการขององคการที่มีสุขภาพดี (healthy organization) 
โดย Verschoor กลาววา บุคลากรสวนใหญมักจะทราบดีวาการมีหลักจริยธรรมที่ดีในองคการนั้น 
เปนสิ่งท่ีดีตอองคการหรือตอธุรกิจของพวกเขาเองแตในบางครั้งการที่จะนําหลักจริยธรรมเหลานี้มาใช
ในองคการในชีวิตประจําวันกลับเปนเรื่องที่ยากยิ่งอุปนิสัยที่จะกลาวตอไปนี้จะเปนลักษณะจริยธรรม
ขององคการที่มีสุขภาพดี ซึ่งเปนขอสันนิษฐานวาหากองคการนั้นๆ มีหลักจริยธรรม เหลานี้จะทํา
มกีารตั้งเปาหมายรวมกันและมีแรงบันดาลใจที่จะทําใหบรรลุเปาหมายซึ่งหลักจริยธรรมนี้ จะทําให
ผูบริหารสามารถที่จะนําหลักการนี้มาใชในการพัฒนาการทํางานพัฒนาธุรกิจของเขาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ด ีหลักจริยธรรม 8 ประการสําหรับองคการสุขภาพดี ประกอบดวย 

    ก. การเปดกวางและถอมตัวของผูบริหารระดับสูงตอบุคลากรระดับลางในองคการ 
(openness and humility from top to bottom of the organization) การเห็นแกตัวจะทําให
เกิดการปดกั้นการเรียนรูและการพัฒนาองคการ ซึ่งจะทําใหเกิดจุดออนขึ้นในองคการสวนจุดแข็งของ
องคการจะเกิดขึ้นไดจากการเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นและพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งจะทําให
เกิดการเรียนรูและพัฒนาขึ้นในองคการ ยกตัวอยางเชน ผูจัดการฝายการเงินเปนตําแหนงสําคัญ
ทีจ่ะสามารถประยุกตใชหลักการขอนี้ โดยการเปนที่ปรึกษาในการวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีผูใตบังคับบัญชา
สงข้ึนมาแทนที่จะทําหนาที่เพียงแคสงตอรายงานทางการเงินไปยังผูบริหารระดับสูงเทานั้น 
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    ข. สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการแสดงสวนบุคคล (an environment of 
account tability and personal responsibility) ทีมงานที่ประสบความสําเร็จมักจะไมยึดถือ
หรือรับผิดชอบเฉพาะงานของตัวเองเทานั้นแตจะชวยเหลือกันในเรื่องอ่ืนๆ ที่จะทําใหทีม
ประสบความสําเร็จดวย ยกตัวอยางเชน ผูจัดการฝายการเงินไมควรที่จะมามุงเนนที่จะแกตัวจาก
คําตอวาจากผูอ่ืนเทานั้น หากแตควรจะจะมุงเนนที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไมใหเกิดการตอวา
มากกวา 

    ค. ความเปนอิสระเพ่ือใหเกิดการยอมรับความเสี่ยงในขอบเขตที่เหมาะสม 
(freedom for risk taking within appropriate limits) การยอมรับความเสี่ยงจะทําใหเกิดการพัฒนาข้ึน
ในองคการเพียงแตจะตองมีขอบเขตในการยอมรับที่เหมาะสมไมสุดโตงจนเกินไป และไมประเมิน
ความเสี่ยงนั้นๆ เร็วเกินไปจนมองขามบางสิ่งซึ่งสาํคัญ ยกตัวอยางเชน ผูจัดการฝายการเงินขององคการ
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการเงินและการลงทุนของบริษัทเปนผูที่มีประโยชนเปนอยางยิ่ง
ในการท่ีจะเขามารวมประเมินความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงนี ้

    ง. ขอผูกมัดหรือเปาหมายที่จะทําสิ่งตางๆ อยางถูกตองเทานั้น (a fierce 
commitment to “do it right”) การทําสิ่งธรรมดาทั่วไปเปนสิ่งที่งายแตการทําสิ่งที่ดีที่สุด
จําเปนตองทํางานอยางหนักซึ่งการที่จะทําใหไดสิ่งที่ดีที่สุดนี้จะตองไดรับแรงบันดาลใจทั้งจากภายใน
และภายนอกองคการ ยกตัวอยางเชน องคการทางการเงินจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพ่ือที่จะกาวไปสูองคการที่ดีท่ีสุด 

    จ. ยินดีที่จะอดทนและเรียนรูจากความผิดพลาด (a willingness to tolerate 
and learnfrom mistakes) การยอมรับที่จะเรียนรูจากสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตสามารถที่จะทําใหองคการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เปนลบไปเปนสิ่งที่เปนบวก 

    ฉ. ความคงเสนคงวาและการยึดมั่นในสิ่งที่พูดหรือสัจวาจาโดยไมมีขอยกเวน 
(unquestioned integrity and consistency) การไมคงเสนคงวาและการไมยึดม่ัน ในสิ่งที่พูดหรือ
สัจวาจาจะทําใหเกิดการบอนทําลายความเชื่อมั่นของบริษัท ซึ่งองคการจําเปนตองมีสิ่งเหลานี้
ในการทําใหเกิดการพัฒนาในองคการรวมทั้งทําใหเกิดความเชื่อมั่นในองคการอีกดวย 

    ช. การใหความรวมมือมีการบูรณาการและการมีแนวคิดแบบภาพรวม 
(a pursuit of collaboration, integration and holistic thinking) การมีแนวคิดท่ีแคบหรือถูกปดก้ัน
จะทําใหองคการไมพัฒนาแตการทํางานรวมกันและมีแนวคิดที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน จะทําให
เกิดการทํางานเปนทีมและมุงสูเปาหมายเดียวกัน 

    ซ. ความกลาหาญและยืนหยัดที่จะเผชิญกับอุปสรรค (courage and persistence 
in the face of difficulty) องคการที่มีสุขภาพดีจะตองกลาท่ีจะเผชิญหนากับการแขงขันหรืออุปสรรคได 
ยกตัวอยางเชน ในการทํากระบวนการในการคิดงบทางการเงิน ผูจัดการฝายการเงินจําเปนตองทําให
มั่นใจวาผลที่เกิดขึ้นนั้นมีความสมเหตุสมผลท่ีจะทําใหองคการสามารถแขงขันได 

   (5) คุณลักษณะขององคการสุขภาพดีตามแนวคิดของแบรี่ ซี พอสเนอร (Barry 
Z. Posner)  

    แบรี่ ซี พอสเนอร (Barry Z. Posner, 1997, pp. 11-17) ไดสรุปคุณลักษณะ
ขององคการสุขภาพดีจากประสบการณความสําเร็จของบางองคการโดยเฉพาะเมื่อองคการนั้นๆ 
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กําลังประสบกับสภาวะวิกฤตประกอบกับการคนพบทางพฤติกรรมศาสตรจากงานวิจัยหลายชิ้น
ซึ่ง Posner ไดพบวา สิ่งที่ผูบริหารควรทําคอื การปรับปรุงขวัญกําลังใจใหการตอบรับและเพิ่มการประสิทธิภาพ 
ในการจางงานโดยมีสิ่งที่เปนจุดสําคัญ 8 ประการเพื่อชวยแกปญหาของความยุงยากในการกระตุน
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ ซึ่งเปนหลักการที่สําคัญในการคงความเปนองคการสุขภาพดี โดยเฉพาะในสถานการณ
ที่สภาพเศรษฐกิจทรุดตัวและมีวิกฤตการณเกิดขึ้นซึง่ประกอบดวย 

    ก. ใหบุคลากรในองคการมีสวนรวม (get people involved) ในสภาวะที่วิกฤต
องคการตองลืมสิ่งท่ีองคการเคยประสบความสําเร็จที่ผานมา ตองคอยดูแลทุกกาวยางอยางใกลชิด
มีความรับผิดชอบและมีการตัดสินใจที่ระแวดระวัง ซึ่งจากงานวิจัยทางสังคมศาสตรไดชี้แนะใหเห็นวา
การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มจากการใหบุคลากรในทุกระดับขององคการเขามามีสวนรวม ดังนั้นการมีสวนรวม
จึงมคีวามสําคัญในการโนมนาวใจและกระตุนบุคลากรที่ยังคงอยู เพราะนอกจากบุคลากรเหลานี้
จะตองทํางานใหดีกวาเดิมแลวบุคลากรเหลานี้ ยังตองทําการลดทอนแหลงทรัพยากร รวมทั้งบุคลากร
ในองคการ นับวาเปนสิ่งท่ียากที่จะประสบความสําเร็จเพ่ือใหบุคลากรท่ีอยูเขาใจและรูวาเกิดอะไรข้ึนกับ
องคการแตในที่สุดแลวผูบริหารมักจะคนพบวา สินทรัพยที่ไมสามารถนับเปนตัวเลขไดอยางบุคลากร
มักเปนสินทรัพยที่มีคาที่สุดเม่ือองคการเผชิญกับภาวะวิกฤตเชนนี ้

    ข. ชองทางการสื่อสารตองชัดเจน (keep channel of communication 
clear) เพื่อลดความกดดันและความคลุมเครือของสถานการณ ผูบริหารตองใหความสําคัญกับ
การสื่อสารโดยตองมีการสื่อสารแบบ 2 ทางการสื่อสารตองมีความชัดเจน ซึ่งนอกจากจะชวยในการลด
ขาวลือตางๆ ในองคการแลวการสื่อสารยังชวยในการตรวจสอบและแกไขปญหาและจุดดอยของ
องคการไดไปพรอมกัน 

    ค. มีการทํางานรวมกันของผูตัดสินใจและผูนําแผนงานไปปฏิบัติ (hook to 
gether decision makers and implementers) การทํางานรวมกันของผูตัดสินใจ และผูปฏิบัติงาน
ตองมีความสอดคลองกันเพราะมีหลายครั้งท่ีการตัดสินใจจากหองประชุมไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ในแงปฏิบัติ 

    ง. สรางความรับผิดชอบและการรับทราบผลตอบกลับภายในผูปฏิบัติงาน 
(build in responsibility and feedback) มีผลการศึกษาหลายชิ้นไดระบุวาความรับผิดชอบ
และการไดรับทราบผลตอบกลับมีผลตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรความรับผิดชอบ 
(responsibility) คือ การวัดสิ่งที่มีคุณคา ซึ่งเปนสิ่งท่ีบุคลากรโดยท่ัวไปรู สึกวามีคุณคาเพ่ือใหเกิด
ความมีประสิทธิภาพ สวนการตอบกลับ (feedback) ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีบุคลากรทํางานตองการทราบ
เพ่ือจะเห็นผลของการของการพยายามในการทํางาน 

    จ. ทํางานรวมกันเปนทีม (get to work on team building) การทํางานเปนทีม
ชวยในการปรับปรุงความสามารถขององคการที่จะอยูรอดในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วได 

    ฉ. ละทิ้งพฤติกรรมเดิมที่ไมดี (take a hard lock of old habits) การเกิด
การมีสวนรวมการปรับปรุงเรื่องการสื่อสารการทํางานเปนทีม กอใหเกิดการทบทวนและเกิดการคิด
สิ่งใหมๆ เสมอองคการตองมีการทบทวนและทิ้งวิธีการทํางานเกาๆ ที่ไมมีประโยชนและสงผลเสียตอ
องคการ พรอมกับปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 
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    ช. หาทางเลือกใหม (explore less traditional alternatives) การสรางทีม 
ในการทํางานทําใหมีความคิดในการปรับปรุงงานใหดีข้ึนเกิดความคิดสรางสรรคและวิธีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนการหาทางเลือกใหมทดแทนการทําอะไรที่เดิมๆ ในสถานการณวิกฤติ เชน ยกเลิก
การเลิกจางงานแตใชวิธีการอื่นทดแทน เชน หมุนเวียนงานเพ่ือใหทําหนาที่ใหมที่ชวยสรางรายไดแก
องคการ เปนตน 

    ซ. ตรวจสอบขอบเขตขององคกรและทําใหเกิดการพึ่งพาที่เขมแข็ง (test 
organizational boundaries and strengthen interfaces) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันขององคการ
คูคาและลูกคามีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นการหมั่นตรวจสอบความสัมพันธและทําใหเขมแข็งขึ้น
เปนสิ่งจําเปนท่ีตองทํา นอกจากนี้ แลวการหาคูคาหรือมิตรทางธุรกิจใหมก็เปนสิ่งที่ควรจะทําไป
พรอมกันดวย เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงของเครือขายองคการกับสิ่งแวดลอมรอบองคการ 

  2) คุณลักษณะขององคการสุขภาพไมดี  
   นอกจากการเสนอแนวคิดของคุณลักษณะองคการสุขภาพดีแลว ยังมีการเสนอแนวคิด

เพ่ือบอกคุณลักษณะที่บงชี้วา องคการกําลังเผชิญกับปญหาสุขภาพ ยกตัวอยางคุณลักษณะองคการ
ที่สุขภาพไมแข็งแรง (unhealthy organization) โดยมีแนวคิดทฤษฎีตางๆ ดังนี ้

   (1) คุณลักษณะขององคการสุขภาพไมดีตามแนวคิดของ Gerry Randall 
    เจอรรี่ แรนดัล (Gerry Randall, 1998, pp. 16-17; อางถึงใน กอบัว ทัศนภักดิ์, 

2550, หนา 14-27) กลาววา องคการที่มีสุขภาพไมแข็งแรงมักจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
    ก. บุคลากรไมทุมเทไมอยากมีสวนรวมกับองคการอยางจริงจัง ยกเวน

กลุมผูบริหารระดับสูง (top management) เทานั้น 
    ข. เมื่อบุคลากรในองคการพบสิ่งผิดปกติ บุคลากรเหลานั้นจะอยูนิ่งไมมีคิดอาสา

ทีจ่ะจัดการกับปญหามีการซอนเรนปญหาเม่ือมีการทําผิดเกิดขึ้น นอกจากนี้บุคลากรจะพูดถึงเฉพาะปญหา
ขององคการและความยุงยากขององคการเวลาที่อยูบานหรือแมแตในสํานักงานเองก็ตาม 

    ค. ผูบริหารระดับสูงมักที่จะควบคุมการตัดสินใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
ซึ่งจะทําใหเกิดปรากฏการณแบบคอขอขวด (bottle-neck) และบุคลากรมักจะบนถึงการตัดสินใจนั้นๆ 
ของผูบริหารเสมอ 

    ง. ผูบริหารจะรูสึกโดดเดี่ยวเมื่อตองการผลักดันใหงานนั้นสําเร็จเพราะไมมีใคร
ใหความรวมมืออยางจริงจัง 

    จ. ไมมีความเคารพในการตัดสินใจของบุคลากรระดับลางขององคการ
นอกเหนือการตัดสินใจที่อยูในขอบเขตงานของบุคลากรเหลานั้น 

    ฉ. บุคลากรในองคการมักอิจฉาริษยาไมชวยเหลือกัน 
    ช. ผูบริหารสูงสุด (CEO) มักแสดงบทบาทและประพฤติตนเปนผูนําสูงสุด

โดยมักจะสั่งงานตามที่ตนเห็นชอบโดยไมสนใจสิ่งท่ีกระทบตอบุคลากรที่เหลือขององคการเลย 
   (2) คุณลักษณะขององคการสุขภาพไมดี ตามแนวคิดของ Julie A. Lyden & 

William E. Klingele 
    จลูี่ เอ ไลเดน และวิลเลียม อี คลิงเกลล (Julie A. Lyden & William E. Klingele, 

2000, pp. 3-6) ไดกลาวถึง คณุลักษณะขององคการที่มีสุขภาพไมแข็งแรงเชนกัน โดย Lyden & Klingele 
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ใหสังเกตจากอาการหลายอาการท่ีบงบอกวาองคการกําลังอยูในสภาวะที่สุขภาพเริ่มแย ซึ่งอาการเหลานั้น 
ไดแก   

    ก. การลดลงของผลกําไร 
    ข. การลดลงของผลิตภาพ 
    ค. การเพ่ิมข้ึนของการขาดงาน 
    ง. มีปจจัยขัดขวางในการสื่อสาร 
    จ. การตัดสินใจทั้งหมดอยูที่ผูบริการระดับสูง 
    ฉ. ขาดการผูกพันกับการทํางานขององคการ 
    ช. มีระดับแรงจูงใจและขวัญกําลังใจที่ตกต่ําลง 
    ซ. บุคลากรไมสนใจชื่อเสียงขององคการ 
    ฌ. มีพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมมากขึ้น 
    ญ. ไมมีการตั้งเปาหมาย 
    ฎ. ไมมีการดูแลและการสอนงาน 
    ฏ. ขาดโปรแกรมการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
    ฐ. ขาดความเชื่อมั่นระหวางบุคลากรเปนตน 
   (3) คุณลักษณะขององคการสุขภาพไมดี ตามแนวคิดของ ฟอรดไดซ และวีล 

(Fordyce & Weil) 
    ฟอรดไดซ และวีล (Fordyce & Weil, 1971, pp. 11-14; อางถึงใน กาญจนา 

ชูรอด, 2555, หนา 13-17) ไดกลาวถึง องคการที่มีสุขภาพสมบูรณและองคการที่มีสุขภาพไมสมบูรณ 
(healthy and unhealthy organization)  

    ก. องคการที่มีสุขภาพสมบูรณมีลักษณะดังตอไปนี้ 
     ก) สมาชิกในองคการมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและรวมพลังกัน

ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย 
     ข) สมาชิกทุคนมีความรับผิดชอบตอปญหาที่เกิดขึ้นและมีความเชื่อมั่น

ในการแกปญหา 
     ค) ผูบังคับบัญชาและสมาชิกมีสวนรวมในการแกปญหา ซึ่งเนนในการทํางาน

เปนกลุม 
     ง) สมาชิกมีความผูกพันทางจิตใจและใชความรูความสามารถความรับผิดชอบ

และใชขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน  
     จ) สมาชิกทุกคนมีการวางแผนรวมกันและรับผิดชอบรวมกัน 
     ฉ) มีการยอมรับนับถือความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล 

รูจักใชคนที่มีความรูความสามารถ 
     ช) สมาชิกในองคการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
     ซ) การบริหารงานยึดหลักความรวมมือรวมใจ 
     ฌ) สมาชิกทุกคนจะผนึกกําลังกันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
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     ญ) สามารถนําขอขัดแยงมาเปนประโยชนในการบริหาร โดยยึดถือวา
ความขัดแยงกอใหเกิดความกาวหนาในองคการ 

     ฎ) สมาชิกมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักการใชขอมูลขาวสารสะทอนกลับ
เพ่ือนํามาปรับปรุงงาน 

     ฏ) สมาชิกรวมกันวิพากษวิจารณและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง
ใหดีขึ้น 

     ฐ) สมาชิกมีสัมพันธภาพตอกันดวยความซื่อสัตย 
     ฑ) สมาชิกมีอิสรภาพและเสรีภาพในการปฏิบัติงานตามที่ตนไดรับมอบหมาย 

หรือเปนหนาที่โดยตรง 
     ฒ) การแสดงพฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณอยางเหมาะสม 
     ณ) สมาชิกมีความรูสึกเปนกันเองและมีระดับความไววางใจระหวางสมาชิก

ในองคการสูง 
     ด) สมาชิกยอมรับในเรื่องการเสี่ยง โดยถือวาเปนเงื่อนไขอันหนึ่งของ

การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงขององคการ 
     ต) มีการเรียนรูจากการผิดพลาดในอดีต 
     ถ) รูจักการแกปญหา การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
     ท) สมาชิกทุกคนพรอมที่จะปรับเปลี่ยนโครงสราง ระเบียบ ขอบังคับ หรือ

นโยบายที่เปนอุปสรรคในการทํางาน 
     ธ) สมาชิกมีความคดิริเริ่มสรางสรรค 
     น) องคการมีความสามารถในการปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอม 
     บ) สมาชิกทุกคนรวมมือและรับผิดชอบรวมกันในการแกปญหาขององคการ 
    ข. องคการที่มีสุขภาพไมสมบูรณมีลักษณะตรงขามกับองคการที่สมบูรณ

มีลักษณะดังตอไปนี้ 
     ก) สมาชิกขาดการอุทิศตนใหกับวัตถุประสงค อาจมีบางกลุมเฉพาะผูบริหาร

เทานั้นท่ีมีสวนรวมทุมเทแรงกายแรงใจให 
     ข) สมาชิกขาดความรับผิดชอบในการแกปญหา แตกลับเอามาวิพากษวิจารณ

กับผูที่ไมมีสวนเก่ียวของ 
     ค) ผูบังตับบัญชาและสมาชิกตางคนตางแกปญหา ขาดการทํางานเปนทีม 
     ง) สมาชิกแตกแยกขาดความสามัคคี ขาดการใชขอมูลขาวสารในการแกปญหา

หรือการตัดสินใจ 
     จ) สมาชิกขาดการสนใจในการวางแผน ผูบริหารเปนผูผูกขาด จึงขาด

ความรวมมือ 
     ฉ) ผูบริหารไมยอมรับความรูความสามารถหรือความคิดเห็นของสมาชิก 
     ช) สมาชิกมีความคิดเห็นแตกแยกกัน ตางคนตางอยู 
     ซ) สมาชิกรวมทั้งผูบริหารแขงขันชิงดีชิงเดน ทําใหขาดความรวมมือกัน

อยางจริงจัง 
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     ฌ) สมาชิกจะเกิดความรูสึกเอาตัวรอดและถอนตัวจากการแกปญหา 
     ญ) สมาชิกไมใชความขัดแยงในการทํางานอยางสรางสรรค 
     ฎ) สมาชิกขาดการรวมมือและไมนําขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงงาน 
     ฏ) สมาชิกหลีกเลี่ยงการใหและรับฟงขอวิพากษวิจารณ 
     ฐ) สมาชิกขาดความอบอุน ไมสนใจใยดีตอกัน ขาดความซื่อสัตย 
     ฑ) ผูบริหารใชอํานาจจนทําใหสมาชิกขาดอิสระและเสรีภาพในการทํางาน 
     ฒ) การปฏิบัติงานขาดความยืดหยุน ผูนําเปนผูใชอํานาจและไมสนใจ

การเปลี่ยนแปลง 
     ณ) สมาชิกขาดความไววางใจตอกัน 
     ด) สมาชิกไมกลาเสี่ยงเกรงจะเกิดความผิดพลาด 
     ต) ความผิดพลาดในการทํางานหรือความผิดครั้งเดียวถูกลงโทษใหออกจากงาน 
     ถ) ปลอยงานใหผิดพลาดโดยไมสนใจในการนํามาวิเคราะหเพ่ือแกปญหา 
     ท) โครงสรางระเบียบขอบังคบัที่ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานความสนใจ

อยูในระดับนอย 
     ธ) ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     น) ขาดการปรับปรุงองคการใหเขากับสภาพแวดลอม 
     บ) สมาชิกเห็นวาตนเองไมมีสวนที่จะตองรับผิดชอบ 
 จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา โรงเรียนที่มีสุขภาพดีจะมีการปฏิบัติงานกันเปนอยางด ี

โรงเรียนมีประสบความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค ดานกายภาพนั้นเปนโรงเรียนที่นาอยู ไดรับ
การยอมรับและไดรับการชวยเหลือจากสังคมเปนอยางดี ผูบริหารไดรับการยกยองจากครู ใหการสนับสนุน
และเปนมิตรกับครู มุงเนนวิชาการ บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน แตโรงเรียนท่ีมีสุขภาพ
ไมสมบูรณ จะมีลักษณะที่ตรงกันขาม บรรยากาศไมนาอยู ไมเหมาะกับการทํางาน ผูบริหาร
ไมกระตือรือรน ครูแบงแยกกันเปนกลุม สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานทุกดาน ทําให
ภาพรวมของโรงเรียนนั้นไมดีทั้งองคการ สุขภาพองคการจึงเปนตังบงชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององคการตลอดจนความสามารถขององคการในการแกปญหาอุปสรรคตางๆ ได 

 2.2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพองคการ 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับสุขภาพองคการ ไดมีนักวิชาการหลายทาน

ไดเสนอแนวคิด ทฤษฎีไวมากมาย ดังนี ้
  1) สุขภาพองคการตามแนวคิดของ ไมลส (Mile)  
   ไมล (Mile, 1973; อางถึงใน จิราภา เชื้อเอี่ยม, 2553, หนา 18) ไดเสนอวา 

คุณลักษณะความตองการของระบบ 3 ดาน รวม 10 มิติดังนี ้
   (1) ความตองการดานภารกิจ (task needs) พิจารณาจาก 
    ก. ความชัดเจนของเปาหมาย (goal focus) หมายถึง การที่บุคคลในองคการ

ตองเขาใจและยอมรับเปาหมายองคการ ซึ่งจะตองมีความเปนไปไดและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
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   ข. ความเพียงพอของการสื่อสาร (communication adequacy) หมายถึง 
องคการตองมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก ตองมีขอมูลขาวสารที่พรอมเสมอ
ในการวินิจฉัยและแกไขปญหาที่สงผลตอการพัฒนาองคการ 

   (2) ความตองการดานบํารุงรักษา (maintenance needs) พิจารณาจาก 
   ก. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน (resource utilization) หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารในการจัดสรรทรัพยากรประเภทสื่อ วัสดุการเรียน งบประมาณที่มีอยู
อยางจํากัดใหเหมาะสมกับความตองการของครูและนักเรียน เพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนอยางสูงสุด 

   ข. ความสามัคคี (cohesiveness) หมายถึง การมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตองการท่ีจะคงอยูในองคการ มีความเคารพซึง่กันและกัน  

   ค. ขวัญและกําลังใจ (morale) หมายถึง ความรูสึกในจิตใจที่ดีของคณะครู
ในโรงเรียนโดยแสดงความเปนมิตรรักใครสนิทสนม มีน้ําใจกวาง ไวใจซึ่งกันและกันมีความกระตือรือรน
ที่จะสอน ชวยเหลือกันทํางาน มีความเต็มใจและภูมิใจที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียนตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ 

   (3) ความตองการดานความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณ (growth and 
changefulness needs or growth and development needs) พิจารณาจาก 

   ก. การมีนวัตกรรมใหม (innovateveness) หมายถึง การคิดคนวิธีการ
แนวคิดใหมทางการศึกษาขึ้นมา เพื่อแก ไขปญหาและสนองความตองการตางๆ รวมทั้ ง
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาใหสูงข้ึน 

   ข. ความเปนอิสระ (autonomy) หมายถึง การเปนตัวของตัวเอง มีอิสระ 
ในการตอบสนองความตองการของสภาพแวดลอม  

   ค. การปรับตัว (adaptation) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวอยาง
รวดเร็ว มั่นคงทนตอความเครียดที่เกิดจากความยุงยากที่เกิดจากกระบวนการปรับตัวไดด ี

   ง. ความเหมาะสมของการแกปญหา (problem-solving adequacy) หมายถึง 
ความสามารถในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุดและเกิดความตึงเครียด
นอยที่สุด 

  2) สุขภาพองคการตามแนวคิดของฮอย และฟอรไซท (Hoy & Forsyth) 
   ฮอย และฟอรไซท (Hoy & Forsyth, 1986; อางถึงใน กลอยใจชวนศรี ไพบูลย, 

2548, หนา 15) ไดกลาววา การที่องคการจะมีสุขภาพดีนั้นองคการตองสามารถตอบสนองความตองการ
พ้ืนฐาน 2 ประการนี้ไดเปนอยางดี คือ 

   (1) ความตองการเชิงเครื่องมือ (instrumental needs of adaptation and goal 
achievement) คือ ความตองการกุศโลบายยุทธวิธี หรือวิธีการในการปรับตัวและปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผล
ตามเปาหมาย 

   (2) ความตองการเชิงการแสดงออก (expressive needs of social normative 
integration) คือ ความตองการมีชื่อเสียงและเปนสวนหนึ่งของสังคม 
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  3) สุขภาพองคการตามแนวคิดของฮอย และเฟลดแเมน (Hoy & Feldman, 1987, 
p. 32; อางถึงใน คณพงศ ดาเลิศ, 2555, หนา 17-18) ใหความหมายวา สุขภาพองคการเปนตัวชี้วัด
อยางหนึ่งของความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององคการองคการใดมีสุขภาพดีก็จะทําใหการบริหาร
องคการมีประสิทธิผลถาองคการใดมีสุขภาพไมดีก็จะทําใหการบริหารองคการนั้นไมมีประสิทธิผล
สุขภาพองคการมีองคประกอบอยู 7 มิติ คือ 

   (1) ความเขมแข็งขององคการ หมายถึง การที่องคการมีความสามารถปรับตัว
ใหเขากับสิ่งแวดลอมเพ่ือควบคุมความมั่นคงในการปฏิบัติงานและการที่ผูบริหารองคการมีประสิทธิภาพ
ในการเผชิญปญหายุงยากจากภายนอกสามารถปฏิบัติงานไดอยางไมมีขอบกพรองไมเปนที่ครหา
ในสังคม 

   (2) อิทธิพลของผูบริหาร หมายถึง การท่ีผูบริหารองคการมีความสามารถในระดับ
ที่เปนที่ยอมรับเชื่อถือของผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป 

   (3) การบริหารแบบมิตรสัมพันธ หมายถึง การที่ผูบริหารองคการมีพฤติกรรม
ความเปนมิตรเปนที่พ่ึงเปดเผยและใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา 

   (4) การบริหารแบบกิจสัมพันธ หมายถึง การที่ผูบริหารองคการใหความสําคัญตอ 
ภาระงานมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมีการควบคุมมาตรฐานการทํางานและมีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

   (5) การสนับสนุนทางทรัพยากร หมายถึง การที่องคกรหรือหนวยงานมีความพรอม
ในดานวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 

   (6) ขวัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ผูใตบังคับบัญชาในองคการมีความรูสึก
เชื่อมั่นในตัวผูบริหารเชื่อมั่นในความมั่นคงของงานที่ทํา มีความกระตือรือรนมีความเปนมิตรระหวาง
เพ่ือนรวมงาน มีความรูสึกที่ดีตอคนอื่น และรูสึกวาไดรับความสําเร็จในงานที่ทํา 

   (7) การเนนวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยกําหนดเปาหมายทางการศึกษาไวสูงแลวสามารถดําเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายได 

  4) สุขภาพองคการตามแนวคิดของ โพดกูสกี้ (Podguski) 
   โพดกูสกี้ (Podguski, 1990, pp. 92-93; อางถึงใน คณพงศ ดาเลิศ, 2555, 

หนา 18-19) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนามิติวัดสุขภาพองคการใหเหมาะสมกับโรงเรียนประถมศึกษา  
พบวา สุขภาพองคการสามารถวัดไดดวยตัวแปรใน 5 ดาน คือ  

   (1) บูรณาภาพของสถาบัน (institutional integrity) หมายถึง ความเขมแข็งของ
โรงเรียนการดําเนินนโยบายการบริหาร และการทํางานในโรงเรียน สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 
มคีวามมั่นคงในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จะถูกปองกันจากแรงกดดัน
ของชุมชน ผูบริหารโรงเรียนไมมีขอบกพรองเปนที่ครหาในสังคม ผูบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ในการเผชิญปญหายุงยากจากภายนอก 

   (2) ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน (collegial leadership) หมายถึง พฤติกรรม
ทีผู่บริหารแสดงออกมา ซึ่งความสัมพันธฉันทเพื่อนตอขาราชการครูในโรงเรียน เชน มีความเอ้ือเฟอ 
ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และใหความเสมอภาคแกครูทุกคน และตั้งจุดประสงคสําหรับ
การประเมินไวสูงแตจะบอกใหครูทราบในสิ่งที่ผูบริหารคาดหวัง 
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   (3) อิทธิพลการจัดสรรทรัพยากร (resource influence) หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดหา หรือจัดการทรัพยากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน เชน สามารถจัดหาอุปกรณการเรียน
การสอนใหเพียงพอตอความตองการ และครูในโรงเรียนไดรับวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอและเสมอภาค 

   (4) ความผูกพันของครู (teacher affiliation) หมายถึง ความรูสึกที่แสดงออกถึง
ความเปนมิตรที่ครูมีตอเพ่ือนครูดวยกัน และความผูกพันที่ดีที่ครูมีตอโรงเรียนและนักเรียน 
ซึ่งแรงจูงใจสําคัญอยางหนึ่งในการทําหนาที่ใหเหมาะสมและสามารถทําสําเร็จไดดวยความกระตือรือรน
   (5) การมุงเนนวิชาการ (academic emphasis) หมายถึง การเนนผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่ตั้งเปาหมายไวสูง ซึ่งนักเรียนตองขยันและเอาใจใสกับการเรียน มีความกระตือรือรน 
ที่จะคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ตลอดจนใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน 

  5) สุขภาพองคการตามแนวคิดของทารเตอร ฮอย และคอททแคมพ (Tarter, Hoy 
and Kottkamp) 

   ทารเตอร ฮอย และคอทท แคมพ (Tarter, Hoy & Kottkamp, 1990, p. 236; 
อางถึงใน สราวุฒิ ปุริสา, 2553, หนา 6) ไดเสนอแนวความคิดวา สุขภาพองคการเปนตัวชี้วัดอยางหนึ่ง
ของความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององคการ องคการใดมีสุขภาพดีก็จะทําใหการบริหารองคการนั้น
มีประสิทธิผลเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนดไวรวมกันในทางตรงกันขามถา องคการใดมีสุขภาพไมดี
จะทําใหผลการบริหารองคการนั้นไมมีประสิทธิผลพรอมกันนี้กําหนดองคประกอบของสุขภาพองคการ
ไว 5 มิติ คือ 

   (1) มิติภาวะผูนําฉันทเพ่ือนรวมงาน คือ พฤติกรรมของผูบริหารองคการที่มุงเนน
ทั้งการสรางมิตรสัมพันธและกิจสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นกับสมาชิกในองคการสามารถกําหนดมาตรฐาน
การดําเนินอยางเปนระบบและกระตุนใหสมาชิกขององคการรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุจุดประสงคหลัก
ขององคการได 

   (2) มิตกิารสนับสนุนทรัพยากร คือ พฤติกรรมปฏิบัติงานของผูบริหารองคการ
ที่มุงเนนการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหเพียงพอแกความตองการเพื่อกระตุนใหสมาชิกของ
องคการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   (3) มิติขวัญในการปฏิบัติงาน คือ ความรูสึกท่ีแสดงออกถึงการยอมรับศรัทธา
ตออาชีพความพึงพอใจในงานและการไดรับการยอมรับ 

   (4) มิติการติดตอสื่อสาร คือ การมีปฏิสัมพันธในการแลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิด
เจตคติ อารมณ และการกระทําอ่ืนๆ ท่ีกอใหเกิดความเขาใจตรงกันในหมูสมาชิกสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางราบรื่น 

   (5) ความสามัคคี คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในองคการ
การยอมรับนับถือไววางใจ การสนับสนุน และการรวมมือกันปฏิบัติงานหรือแกไขปญหาตางๆ 
ในการปฏิบัติงาน 

  6) สุขภาพองคการตามแนวคิดของ โอเวนส (Owen) 
   โอเวนส (Owen, 1991, p. 222; อางถึงใน จินตนาศุภกรธนสาร, 2550, หนา 160) 

ระบุเกณฑบงชี้องคการที่มีสุขภาพดีไวพอสรุปไดวา การที่องคการจะมีสุขภาพดีนั้นจะตองปฏิบัติ
ใหบรรลุเกณฑ 10 ประการดังตอไปนี ้คือ 
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   (1) การมุงเนนเปาหมาย (goal focus) คือ การที่บุคลากรในองคการตองเขาใจ
และยอมรับเปาหมายองคการ เปาหมายองคการจะตองมีความเปนไปไดและความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

   (2) การติดตอสื่อสารอยางเพียงพอ (communication adequacy) คือ องคการ
ตองมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองคการ ตองมีขอมูลขาวสารท่ีพรอมเสมอ
ในการวินิจฉัยและแกปญหาที่สงผลตอการพัฒนาองคการ 

   (3) การใชอํานาจที่เปนธรรม (optimal power equalization) คือ การที่องคการ
มีการกระจายอํานาจอยางเหมาะสมและเปนธรรมในทุกระดับขององคการ 

   (4) การใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ (resource utilization) คือ การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ทรัพยากรบุคคลมีการใชงานไมมาก ไมนอยเกินไป มีความตรึงเครียดนอย
บุคลากรทํางานหนักแตไมมีความรูสึกวาเปนการทํางานที่เกินตัว มีความพอใจในการวางตัวและ
บทบาทที่องคการตองการ มีความรูสึกเปนตัวของตัวเอง และไมเพียงแตมีความรูสึกที่ดีตองานยังรูสึก
วาองคการสนับสนุนใหเขามีการเรียนรูและความกาวหนา 

   (5) ความกลมเกลียว (cohesiveness) คือ การมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตองการท่ีจะคงอยูในองคการมีความเคารพซึ่งกันและกัน 

   (6) ขวัญ (morale) คือ ความรูสึกในจิตใจที่บุคลากรมีความรูสึกที่ดีตอองคการ 
มีความพึงพอใจซึ่งตรงกันขามกับความรูสึกไมมีความสุข มีความตรึงเครียด และไมพึงพอใจ 

   (7) การมีนวัตกรรมใหม (innovativeness) คือ การที่องคการมีความเจริญพัฒนา
และมีการเปลี่ยนแปลงมีการคิดเปาหมายใหมๆ ผลิตภัณฑใหมๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองแทนที่จะหยุดนิ่ง
อยูกับที่ 

   (8) ความเปนอิสระ (autonomy) คือ การเปนตัวของตัวเองมีอิสระในการตอบสนอง
ความตองการของสิ่งแวดลอม 

   (9) การปรับตัว (adaptation) คือ ความสามารถในการปรับตัวอยางรวดเร็ว
มีความมั่นคงทนตอความเครียดที่เกิดจากความยุงยากที่เกิดจากกระบวนการปรับตัวไดดี 

   (10) ความสามารถในการแกปญหา (problem–solving adequacy) คือ 
ความสามารถในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาไดโดยใชทรัพยากรนอยและ
เกิดความตรึงเครียดนอยที่สุด 

  7) สุขภาพองคการตามแนวคิดของ ฮอย และซาโบ (Hoy & Sabo) 
   ฮอย และซาโบ (Hoy & Sabo, 1997, p. 144; อางถึงใน คณพงศ ดาเลิศ, 2555, 

หนา 19) ไดแบงมิติสุขภาพองคการของโรงเรียนออกเปน 6 มิติ ซึ่งประกอบดวยดังนี ้
   (1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน (institutional integrity) หรือความเขมแข็งขององคการ 

หมายถึง ความสามารถขององคการในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมในการที่จะควบคุมความมั่นคง
ในการปฏิบัติงาน 

   (2) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน (collegial leadership) หมายถึง พฤติกรรม
ผูนําที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูนําและผูใตบังคบับัญชา 
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   (3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน (principal influence) หมายถึง 
ผูบริหารจะตองปฏิบัติภารกิจ 2 ประการคือ ทําใหบรรลุจุดมุงหมาย และทําใหองคการดํารงอยูได 

   (4) การสนับสนุนทรัพยากร (resource support) หมายถึง องคประกอบ
ดานการจัดการบุคลากรเงินและวัสดุอุปกรณที่ผูบริหารองคการไดประโยชนเพ่ือใหการบริหารองคการ
มีประสิทธิภาพ 

   (5) การอยูรวมกันของครู (teacher affiliation) หรือขวัญในการปฏิบัติงาน  
หมายถึง การที่ผูใตบังคับบัญชาเชื่อมั่นในผูบริหารองคการมีความมั่นคงในงานที่ทํามีความกระตือรือรน
มีความเปนมิตรระหวางเพ่ือนรวมงาน 

  6) การมุงเนนวิชาการ (academic emphasis) หมายถึง การที่สถานศึกษา
เนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตั้งเปาหมายทางการศึกษาของนักเรียนไวสูง 

 จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา สุขภาพองคการมีหลายแนวคิดทฤษฎี ซึ่งในแตละแนวคิด
ทฤษฎีบงบอกถึงตัวชี้วัดของความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององคการ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะศึกษา
ตามแนวคิดของฮอย และซาโบ (Hoy & Sabo, 1997, p. 144; อางถึงใน คณพงศ ดาเลิศ, 2555, 
หนา 19) ซึ่งประกอบดวย 1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 2) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5) การอยูรวมกันของครู 
6) การมุงเนนวิชาการ (academic emphasis) ซึ่งทั้ง 6 ดาน มีซึ่งรายละเอียดแตละดาน ดังนี ้

  1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 
   การท่ีองคการมีความสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเพื่อควบคุมความมั่นคง

ในการปฏิบัติงาน และการที่ผูบริหารองคการมีประสิทธิภาพในการเผชิญปญหายุงยากจากภายนอก 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางไมมีขอบกพรอง เมื่อพิจารณาสถานศึกษาในฐานะองคการทางการศึกษา
ประเภทหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ใหบริการดังน้ันสถานศึกษาเปนหนวยหนึ่งของสังคมเปนสถาบันทางการศึกษา
ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือสนองความตองการของสังคมโดยเปนแหลงใหการเรียนรูและประสบการณทางการศึกษา
อยางเปนระบบแกสมาชิกของชุมชนสถานศึกษากับชุมชน จึงเปนรากฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและเจตคติแกสมาชิกของชุมชนสถานศึกษา จึงตองอาศัยชุมชนใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาในลักษณะการจัดการศกึษาโดยใหโรงเรียนเปนฐาน (schools based management) 
ซึ่งเปนการบริหารแบบมีสวนรวมของชุมชนไดมีผูใหความหมายของเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน หรือ
ความเขมแข็งขององคการไวหลายทาน ดังตอไปนี้ 

  ฮอย และเฟลดแมน (Hoy & Feldman, 1987, p. 32; อางถึงใน หทัยรัตน เพ็งจางค, 
2552, หนา 25) ไดกลาววา เกียรติศักดิ์ของโรงเรียนหรือความเขมแข็งขององคการ หมายถึง 
ความสามารถขององคการในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ในการที่จะควบคุมความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 
ขาราชการในการปฏิบัติงานในองคการจะถูกปกปองจากแรงกดดันของชุมชนและผูปกครอง การไมมี
ขอบกพรองเปนที่ครหาของสังคม จะเปนผูบริหารองคที่มีประสิทธิภาพในการเผชิญปญหายุงยากจาก
ภายนอก 

  ฮอย และซาโบ (Hoy & Sabo, 1997, p. 65; อางถึงใน คณพงศ ดาเลิศ, 2555, 
หนา 19) ไดกลาววา เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน คือ ความพยายามขององคการที่จะดําเนินการ
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กับสิ่งแวดลอมโดยรอบในวิถีทางที่จะไดรับความชวยเหลือค้ําจุนจากภายนอก เชน ชุมชนในทองถิ่น
หรือผูปกครอง    

  กาญจนา ชูรอด (2555, หนา 26) ไดกลาววา เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน หมายถึง 
ความสามารถของโรงเรียนในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ปกปองบุคลากรในโรงเรียนไมใหไดรับ
แรงกดดันจากชุมชน ผูบริหารโรงเรียนไมมีขอบกพรอง บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
เผชิญปญหาและความยุงยากในสังคม 

  คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 20) ไดกลาววา เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน (institutional 
integrity) หมายถึง ความเขมแข็งของโรงเรียนในการดําเนินงานที่สามารถปรับตัวเขากับชุมชนและ
ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางอิสระและมีความมั่นคง
ไมอยูภายใตอิทธิพลของชุมชน ตลอดจนมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ครูไดรับการปกปองจากการคุกคาม
ของผูมีอิทธิพลในชุมชน โรงเรียนไมมีขอครหาจากชุมชนและโรงเรียนสามารแกปญหาและความยุงยาก
จากภายนอกได 

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน หมายถึง องคการที่มี
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม เพ่ือควบคุมความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถแกปญหาและสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ในการที่จะควบคุม
ความมั่นคงในการจัดการศึกษาครูจะถูกปกปองจากแรงกดดันจากชุมชนและผูปกครอง 
ผู บริหารสถานศกึษามีประสิทธิภาพในการเผชิญปญหายุงยากจากภายนอก 

  2) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน  
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรยีน 

ไดมีผูใหความหมายความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน ไวหลายทาน ดังนี ้
   ปวริศร โปกุล (2550, หนา 20) กลาววา พฤติกรรมผูนําจะแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะเปนไปในลักษณะที่เสริมสรางบรรยากาศแหงความเปนมิตร 
ทํางานรวมกันดวยความไววางใจ ใหความเคารพตอกันอยางสนิทสนมและเปนกันเอง ภาวะผูนํา
เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูผูตาม ชักจูงกระตุนใหผูตามปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนภาระหนาที่อีกอยางหนึ่งที่จําเปนและ
สําคัญยิ่งของผูบริหาร หรือหัวหนางานเพราะผูบริหารจะตองอํานวยการใหบรรลุวัตถุที่กําหนดไว 

   อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 26) ไดกลาววา ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารใหความสําคัญตองาน ใหความสําคัญตอคน ควบคุมดูแลผลงาน
อยางใกลชิด สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ยอมรับฟงปญหา แสวงหาสวัสดิการตางๆ 
และสนับสนุนใหผูใตบังคบับัญชามีความผูกพันกับองคการ ผูบริหารมีการควบคมุมาตรฐานการทํางาน
และมีระเบียบการทํางานที่ชัดเจน มีความเปนมิตรและใหคําแนะนําผูใตบังคบับัญชาอยางจริงใจ 

   คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 20) ไดกลาววา ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะการบริหารโรงเรียนของผูบริหารที่ใหความสําคัญตอคน คือ มีการดูแล
ใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียนการสอนอยางจริงจัง ใหอิสระในการทํางานแกครู แสวงหาแนวทาง
ในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ยอมรับความคิดเห็นของครู มีความเขาใจในปญหาของครู 
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มคีวามเปนมิตรกับครู แสวงหาสวัสดิการตางๆ ใหครู และใหความสําคัญตองาน คือ การบริหารโรงเรียน
ดวยความมุงมั่น มีการควบคุมมาตรฐานการทํางานและมีระเบียบของการทํางานที่ชัดเจน 

   วัลลภา ปรีเปรม (2555, หนา 24) ไดกลาววา ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนมีความเปนมิตรเปนที่พึ่ง เปดเผยและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา 
พฤติกรรมที่ผูบริหารใหความสําคัญกับงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน มีทัศนคติ และความหวังที่ดีตอ
ผูรวมงาน กําหนดมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน 

   กาญจนา ชูรอด (2555, หนา 26) ไดกลาววา ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนมีความเปนมิตรเปนที่พึ่ง เปดเผยและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา 
พฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียน ใหความสําคัญกับงานและผลสัมฤทธิ์ของงานมีทัศนคติและ
ความคาดหวังท่ีดีตอผูรวมงาน กําหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน 

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง 
พฤติกรรมหรือลักษณะการบริหารโรงเรียนของผูบริหารที่ใหความสําคัญตอคน คือ มีการดูแล
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยางจริงจัง มีความเปนมิตรเปนที่พึ่งใหกับครู ใหอิสระ
ในการทํางานแกครู แสวงหาแนวทางในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแสวงหาสวัสดิการตางๆ
ใหครูยอมรับความคิดเห็นของครู มีความเขาใจในปญหาของครูและใหความสําคัญตองาน มีการควบคุม
มาตรฐานการทํางานและมีระเบียบของการทํางานที่ชัดเจน 

  3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน  

ไดมีผูใหความหมายอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน ไวหลายทาน ดังนี ้
   อํานาจอิทธิพลของผูบริหาร หมายถึง อิทธิพลทางสังคม คือ ความพยายาม

ที่จะทําใหไดรับผลกระทําตามปรารถนา ไมวาความพยายามนั้นจะสําเร็จหรือไมก็ตาม อิทธิพล
เปนสิง่ที่ใชกันอยูทั่วไปในสังคม จนถือวาเปนเรื่องปกติธรรมดา โดยเฉพาะการใชอิทธิพลในองคการตางๆ 
อิทธิพลมีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินงานขององคการใหบรรลุสําเร็จ ผูบริหารจึงควรรูจักใชกลวิธี
ที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดอิทธิพลผลักดันผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางเต็มที่อยางที่ผูบริหารตองการ  
(Hoy & Sabo, 1997; อางถึงใน วัลลภา ปรีเปรม, 2555, หนา 25) ไดมีผูใหความหมายอิทธิพลของ
ผูบริหารโรงเรียนไวหลายทาน ดังนี ้

   บารนารด (Barnard, 1956; อางถึงใน พรสุภา แจมศรี, 2552, หนา 41) กลาววา 
โดยปกติผูใตบังคับบัญชาจะยอมรับอํานาจของผูบริหารก็ตอเม่ือ 

   (1) เขาสามารถเขาใจในคําสั่งและเชื่อวาการใชอํานาจตางๆ เปนไปตามวัตถุประสงค
ขององคการ 

   (2) การใชอํานาจดังกลาวไมเปนการขัดกับผลประโยชนสวนไดสวนเสียของตน 
   (3) คําสั่งตองเปนเรื่องท่ีเขาสามารถปฏิบัติไดดวย 
   รอบบินส (Robbin, 1994, pp. 152-153; อางถึงใน กาญจนา ชูรอด, 2555, 

หนา 28) กลาววา อํานาจ หมายถึง ความสามารถของผูกระทําที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูถูกกระทํา
หรือบุคคลเปาหมายใหกระทําบางสิ่งบางอยางโดยที่ผูกระทํานั้นไมตองทําดวยตนเอง อํานาจเปน 
1) ศักยภาพในตัวบุคคล 2) ความสัมพันธระหวางบุคคลแสดงออกในรูปของอิทธิพลจากผูมีอํานาจตอ
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ผูอยูใตอํานาจหรือผูอยูยอมตามอํานาจ 3) การใชอํานาจมีผลทําใหผูอยูใตอํานาจแสดงพฤติกรรม
ดวยความสํานึกรับผิดชอบตามที่ผูมีอํานาจตั้งใจใหทําไมวาจะเปนการใชอํานาจโดยตรงหรือทางออม 

   จินตนา ศุภกรธนสาร (2550, หนา 23) ไดกลาววา อํานาจอิทธิพลของผูบริหาร
โรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการปกครองผูใตบังคับบัญชา เปนที่เชื่อถือ
ของผูบริหารระดับเหนือขึ้นไปและสามารถใชอํานาจการบังคับบัญชาหนวยงานได ความหมายและ
ความสําคัญผูบริหารจะตองปฏิบัติภารกิจ 2 ประการคือ ทําใหองคการบรรลุจุดมุงหมาย (goal 
achievement) และทําใหองคการดําเนินอยูได (group maintenance) ดังน้ัน องคการมีความสัมพันธ
กับผูบริหารแยกออกเปน 5 ประการคอื 

   (1) ความสามารถมีความหมายรวมถึงสติปญญา ความกระตือรือรน ความสามารถ
ในการพูด ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ 

   (2) ความสําเร็จ ไดแก ทางการศึกษา ความรู กีฬา 
   (3) ความรับผิดชอบ ไดแก การเปนที่พึ่งของคนอ่ืน ความเพียรพยายาม ความเชื่อมั่น

ในตนเอง ความปรารถนาที่จะทําดีที่สุด 
   (4) สถานะรวมถึงสถานะทางสังคมและการเปนท่ียอมรับของคนอื่น 
   (5) สถานการณ ไดแก ทักษะความตองการและความสนใจของผูตามจุดประสงค

ทีต่องการจะบรรลุถึงผูบริหารจะตองอํานวยการใหงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และทําใหองคการ
ดํารงอยูได   

   พรสุภา แจมศรี (2552, หนา 40) ไดกลาววา อํานาจหนาที่ หมายถึง สิทธิ
ในการกระทําการใดๆ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายซึ่งไดมาจากตําแหนงหนาที่การงาน ความสามารถ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูอ่ืนใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง 

   กมลาศ ศรประสิทธิ์ (2553, หนา 75) ไดกลาววา อิทธิพลของผูอํานวยการ คือ 
การที่ผูบริหารรูจักใชวิธีการที่เหมาะสมในการประสาน การติดตอสื่อสาร การควบคุมงาน และ
การมอบหมายงาน ผูบริหารควรมีเทคนิคในการบริหารงานที่ดี มีการวางแผนท่ีดีเพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
ทุกฝายเขาใจงาน รวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

   สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 38) ไดกลาววา อิทธิพลของผูบริหาร หมายถึง 
การทีผู่บริหารสถานศึกษามีความสามารถในระดับที่เปนท่ียอมรับเชื่อถือในการปกครอง ผูใตบังคับบัญชา
ชุมชนและหนวยงานอ่ืน รวมถึงเปนที่ยอมรับเชื่อถือของผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปสามารถใชอิทธิพล
ของผูบริหารไปบังคับบัญชาองคการทําใหองคการบรรลุจุดมุงหมายและสามารถดําเนินการอยูได  

   กาญจนา ชูรอด (2555, หนา 29) ไดกลาววา อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 
คือ การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไว ซึ่งสามารถทําใหองคการดํารงอยูได 
ผูบริหารจึงเปรียบเสมือนผูนําที่มีอํานาจอิทธิพลที่ชอบดวยกฎหมายในการดําเนินงานโดยเฉพาะ
ผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานสวนรวม ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา เปนที่เชื่อถือของผูบริหารระดับเหนือขึ้นไปและสามารถใชอํานาจการบังคับบัญชา
หนวยงานได 

   คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 24) ไดกลาววา อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 
หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียนในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 
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สามารถใชอํานาจในการบังคับบัญชาหนวยงานได ผูบริหารไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาชั้นตน 
และเปนที่เชื่อถือของผูบังคบับัญชาชั้นตน สามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาชั้นตนไดด ี

   กุหลาบ เกิดหลํา (2556, หนา 7) ไดกลาววา อิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 
หมายถึง สภาพหรือลักษณะการดําเนินงานของโรงเรียนในการปกครองผูใตบังคับบัญชาเปนที่เชื่อถือ
ของผูบริหารระดับเหนือข้ึนไป และสามารถใชอํานาจในการบังคบับัญชาหนวยงานได 

   ณภัทรพร เชี่ยวทอง (2556, หนา 48) ไดกลาววา อิทธิพลของผูบริหาร หมายถึง 
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกัน
ในขอเสนอและขอพิจารณายอมรับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
มีอิสระจากอิทธิพลของผูบังคับบัญชาระดับสูง 

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง  
ความสามารถในการดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียนในการปกครองผูใตบังคับบัญชา การใชเหตุผล
ดวยการอาศัยขอมูลขอความจริงสนับสนุนโตแยงอยางมีหลักการและเหตุผลความเปนมิตรใชการพูดจา
เอาใจความตั้งใจจริง และการสรางเสนหประทับใจผูอื่น สามารถใชอํานาจในการบังคับบัญชา
หนวยงานได ผูบริหารไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาชั้นตนและเปนที่เชื่อถือของผูบังคับบัญชาชั้นตน
สามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาชั้นตนได สามารถใชอิทธิพลของผูบริหารไปบังคับบัญชาองคการ
ทําใหองคการบรรลุจุดมุงหมายและสามารถดําเนินการอยูได 

  4) การสนับสนุนทรัพยากร   
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งมีนักวิชาการ

หลายทานไดใหความหมายเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากรไว ดังนี ้
    จินตนา ศุภกรธนสาร (2550, หนา 25) ใหความหมายทรัพยากรแบงออกไดเปน 

2 ประเภท คือ ทรัพยากรดานวัตถุหรือดานรูปธรรม ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรนามธรรมซึ่ง หมายถึง วัฒนธรรม คานิยม ความชํานาญ จารีต ประเพณีตางๆ 
สวนการบริหารทรัพยากร  

   สมพร ฟกแกว (2550, หนา 27-28) ไดกลาววา กระบวนการบริหารทรัพยากร
ทางการบริหาร มีหลักการหรือกระบวนการในการบริหารกวางๆ ดังนี้ 

   (1) กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานวา เราตองทําอะไร ทั้งในดานของ
ปริมาณและคุณภาพ ตองวิเคราะหงานหรือกิจกรรมวาหากจะตองการบรรลุเปาหมายนั้นตองกระทํา
ภารกิจอะไรบาง 

   (2) กําหนดทรัพยากรทีต่องการ เมื่อกําหนดเปาหมายกิจกรรมแลวจะตองพิจารณาวา
ในการดําเนินกิจกรรมนั้น จะตองใชทรัพยากรเทาใด เชน ตองการทรัพยากรมนุษย ก็วิเคราะหออกมาวา
จะตองใชคนเทาใดตอวัน หรือตอเดือน แลวแตลักษณะของงาน และยังตองการทรัพยากรอ่ืนอีกหรือไม 
เชน ทรัพยากรเงินเปนคาใชสอยเทาใด ตองการวัสดุอุปกรณอะไร โดยพยายามจําแนกทรัพยากร
ออกมาเปนหมวดหมูและกําหนดวาจะใชทรัพยากรเหลานั้นเมื่อใด เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมและ
การแสวงหา 

   (3) การแสวงหาทรัพยากรนั้น อาจจะทําไดในรูปแบบตางๆ กัน เชน การจัดตั้ง
งบประมาณ การขอจากทางราชการ การขอความชวยเหลือจากผูที่เก่ียวของหรือระดมจากฝายตางๆ 
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   (4) การจัดสรรทรัพยากร เมื่อไดทรัพยากรแลว ผูบริหารจะตองจัดสรรทรัพยากร
ตามเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน จัดสรรตามความเรงดวนของงานหรือกิจกรรม 

   (5) ควบคุมเมื่อจัดสรรใหแลว ผูที่ไดรับจัดสรรจะนําไปใชเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ผูบริหารจะตองควบคุมเพ่ือใหการใชดําเนินไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

   (6) การประเมินเปนการบริหารทรัพยากรขั้นสุดทายเพ่ือดูวา การใชทรัพยากรนั้น
มปีระสิทธิภาพเพียงใด ประสิทธิผลที่ไดรับคุมกันหรือไม และมีปญหาประการใดเพ่ือหาทางแกไข
ปญหานั้นหรือปรับปรุงตอไป 

   อารยา ทริดสังข (2554, หนา 26-27) ไดกลาววา การสนับสนุนทรัพยากรเปนปจจัย
การบริหารองคการ ซึ่งโรงเรียนตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ซึ่งทรัพยากร 
หมายถึง การจัดการ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อใหการบริหารงานการศึกษาภายในองคการ
สําเร็จอยางมปีระสิทธิภาพ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารที่จะดําเนินการใหมีการใชทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด บรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยการเพิ่ม การลด หรือ
การทําใหเทาเดิมในเวลาอันรวดเร็ว คือ   

   (1) การลดทรัพยากร บุคคล เงิน วัสดุอุปกรณและปรับปรุงการจัดการใหดีขึ้น 
เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานในองคการอยูในระดับเดิมหรือดีขึ้น 

   (2) มกีารใชทรัพยากรบุคคล เงิน และวัสดุอุปกรณ เทาเดิม และปรับปรุงระบบ
การจัดการใหดีขึ้นเปนการเพิ่มคุณภาพ หรือผลที่เกิดขึ้นตอบุคลากรในองคการใหมากขึ้น คือ 
การลงทุนเทาเดิมแตไดผลดีข้ึน 

   (3) การเพ่ิมทรัพยากรบุคคล เงิน เทาที่จําเปนและจัดระบบการจัดการใหดีข้ึน 
ทําใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการปฏิบัติงานสูงสุด การสนับสนุนทรัพยากรจึงเปนภาระหนาที่ของ
ผูบริหารที่ตองคอยสอดสองดูแลใหการสนับสนุนแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ตลอดเวลา และผูบริหารตองใหความรูในการใช การบํารุงรักษาทรัพยากรท่ีมีใหใชประโยชนสูงสุด
และคุมคา 

   ไมล (Miles, 1973, pp. 435-437; อางถึงใน กาญจนา ชูรอด, 2555, หนา 29) 
ไดกลาววา โรงเรียนที่มีสุขภาพองคการสมบูรณ หัวใจหลักของการใชทรัพยากร คือ การสนับสนุน
ทรัพยากรบุคคลใหครู อาจารย แตละคนมีความรูสึกวาตนเองไมรับภาระงานหนักเกินไป การใชวัสดุ
อุปกรณ ทุกชนิดที่มีอยูตองคุมคาและมีใหครูใชอยางเพียงพอ การใชทรัพยากรในโรงเรียนที่มีสุขภาพ
สมบูรณ การทํางานของบุคลากรจะเปนไปตามความสามารถและความถนัดของแตละคน อีกทั้ง
ปริมาณงานที่ตองมีความหนักเบาพอๆ กัน จึงจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   วีระ โพธิรุขา (2551, หนา 27) ไดกลาววา ทรัพยากรในการบริหารโรงเรียน  
หมายถึง องคประกอบดานการจัดการ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ ที่ผูบริหารโรงเรียนไดใชประโยชน
เพ่ือใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยูความสามารถของผูบริหารในการดําเนินการ
ใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดบรรลุตามจุดหมายที่วางไว  
ซึ่งอาจทําไดโดยการลด เพ่ิมหรือการทําใหเทาเดิม เพ่ือใหการจัดการทรัพยากรใหไดประโยชนมากที่สุด
ในเวลาอันรวดเร็ว 
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   สราวุฒิ ปุริสาการ (2553, หนา 42) ไดกลาววา สนับสนุนทรัพยากร หมายถึง 
การที่โรงเรียน มีวัสดุ อุปกรณ สําหรับการใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอแกความตองการ
มีการจัดสวัสดิการและสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของบุคลากร ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 25) ไดกลาววา การสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง 
การปฏิบัติงานดานพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร ที่มุงเนนการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร
ดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณอยางเพียงพอ ตลอดจนครูมีความสามารถ
ในการใชสื่อ และหนวยบังคับบัญชาใหการสนับสนุนทรัพยากร ดวยความเปนธรรม 

   กาญจนา ชูรอด (2555, หนา 31) ไดกลาววา การสนับสนุนทรัพยากร คือ 
การจัดหาวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ และรูจักจัดหาอุปกรณ ใชสื่ออยางเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
ทรัพยากรเปนปจจัยในการบริหารองคการ ประกอบดวย การจัดการ บุคลากร เงิน และวัสดุอุปกรณ 
เพ่ือใหการบริหารการศึกษาภายในองคการใหเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหาร
ที่จะดําเนินการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น การสนับสนุนทรัพยากร 
หมายถึง สภาพหรือการดําเนินงานของโรงเรียนที่มีสื่อและอุปกรณเพ่ือการดําเนินงานอยางเพียงพอ 
ครูมคีวามสามารถในการใชสื่อ และผูบริหารสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารดวยความเปนธรรม 
การบริหารของผูบริหารที่มุงเนนการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารของผูบริหารดานบุคลากร 
การเงิน วัสดุและอุปกรณ เพ่ือชวยใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   กุหลาบ เกิดหลํา (2556, หนา 7) ไดกลาววา การสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง  
สถานภาพหรือลักษณะการดําเนินของโรงเรียนที่มีสื่อวัสดุ และอุปกรณเพื่อดําเนินงานอยางเพียงพอ  
ครูมีความสามารถในการใชสื่อ และหนวยบังคับบัญชาใหการสนับสนุนทรัพยากรดวยความเปนธรรม  
เพ่ือชวยในการบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   ณภัทรพร เชี่ยวทอง (2556, หนา 50) ไดกลาววา การสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง 
การปฏิบัติงาน ดานพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารที่มุงเนนการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร
ดานบุคลากร การเงิน อาคารสถานที่ เพ่ือชวยเหลือใหการบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา การสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง การปฏิบัติงาน
ดานพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร ท่ีมุงเนนการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารดานบุคลากร 
งบประมาณ อาคารสถานท่ี สื่อและอุปกรณอยางเพียงพอ ตลอดจนครูมีความสามารถในการใชสื่อ และ
หนวยบังคบับัญชาใหการสนับสนุนทรัพยากร ดวยความเปนธรรมเพ่ือชวยเหลือใหการบริหารโรงเรียน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  5) การอยูรวมกันของครู   
   การอยูรวมกันของครู เปนการบํารุงรักษาภายใน ทําใหบุคลากรภายในโรงเรียน

สามารถอยูรวมกันไดโดยอาศัยความสามัคคีหรือความกลมเกลียว ซึ่งหมายถึง ความรูสึกพึงพอใจ
ในความสัมพันธซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะอยูรวมกันมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ไดมีผูใหความหมายการอยูรวมกันของครูไวหลายทาน ดังนี ้

   คอมบส (Combs, 1965; อางถึงใน กาญจนา ชูรอด, 2555, หนา 31) ไดศึกษา
ลักษณะของคนที่เขาใจและรูจักตนเอง ดังนี้ 
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   (1) มีเจตคติที่จะรวมมือหรือรวมงานกับคนอ่ืนมากกวาที่จะแยกตนเอง 
   (2) ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน ตอสูและพยายามแกไขปญหา

อุปสรรคนั้นใหสําเร็จลุลวงได  
   (3) ไววางใจเพื่อนรวมงาน ไมหวาดระแวงเปนคนมีเหตุผล มีวินัยในตนเอง และ

มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
   (4) เปนที่ตองการของคนอ่ืน เปนบุคคลท่ีนาคบหาสมาคม นานับถือ 
   (5) มองเห็นวาตนเองมีคุณคา มีเกียรติ มีความสําคัญ 
   จินตนา ศุภกรธนสาร (2550, หนา 28) ไดกลาววา การอยูรวมกันของครูหรือ

ขวัญ หมายถึง สภาวะของจิตใจและอารมณมีผลกระทบตอความตั้งใจในการทํางาน ซึ่งผลกระทบนั้น
จะมีตอบุคคลและวัตถุประสงคขององคการ ถาองคการใดมีสมาชิกที่มีขวัญและกําลังใจในการทํางานสูง
ก็จะกอใหเกิดผลดี ดังนี ้

   (1) จะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางานอยางสมานฉันท 
   (2) จะสรางความจงรักภัคดีตอองคการใหเกิดแกเจาหนาที่ทุกคน 
   (3) จะเกื้อหนุนใหระเบียบขอบังคับขององคการเกิดผลในการควบคุมความประพฤติ

ของบุคคล กลาวคือ เจาหนาที่อยูในระเบียบวินัย 
   (4) จะเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและ

วัตถุประสงคขององคการ 
   คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 26) ไดกลาววา การอยูรวมกันของครู หมายถึง  

พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียว ความรูสึกพึงพอใจในกันและกัน ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความเอ้ืออารีตอกัน มีความผูกพันอยางแนนแฟนของครูในโรงเรียน และมีความรูสึกที่ดี
ตองานสอนและตอนักเรียน 

   กาญจนา ชรูอด (2555, หนา 33) ไดกลาววา การอยูรวมกันของครู หมายถึง ระดับ
สภาวะการปฏิบัติงาน ในดานความรูสึกที่แสดงออกถึงการยอมรับ เชื่อฟงเคารพศรัทธาตอผูบริหาร 
ตลอดจนการมีสัมพันธภาพที่ดีตอผูปฏิบัติงานในโรงเรียนดวยกัน รวมถึงความศรัทธาตออาชีพ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และไดรับการยอมรับ 

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา การอยูรวมกันของครู หมายถึง พฤติกรรม
ที่แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียว ความรูสึกพึงพอใจในกันและกัน ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความเอื้ออารีตอกัน มีความผูกพันอยางแนนแฟนของครูในโรงเรียน และ
มีความรูสึกที่ดีตองานสอนและตอนักเรียน ตลอดจนการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอผูปฏิบัติงานของโรงเรียน  
รวมถึงความศรัทธาตออาชีพ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและไดรับการยอมรับ 

  6) การมุงเนนวิชาการ 
   งานทางดานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน นั้นมีความสําคัญมากและมากมาย

เกินกวาผูบริหารจะรับผิดชอบเพียงผูเดียว มีความจําเปนท่ีครู นักเรียน ผูปกครองและผูเก่ียวของ 
จะตองเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง จึงจะทําใหภารกิจนี้บรรลุเปาหมายได ผูบริหารจะตองใชทักษะของ
ภาวะผูนําทั้งศาสตรและศิลปเพ่ือจะจูงใจสนับสนุน และอํานวยความสะดวกใหครูและผูเก่ียวของ
รวมมือรวมใจปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนใหกาวหนาอยางไมหยุดนิ่ง ผูบริหาร



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

48 

จะตองเปนผูที่หมั่นศึกษา คนควา พัฒนาตนเองใหทันกับความรูใหมๆ ทางการศึกษา และยังตองมี
ความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ตลอดจนทักษะของตนไปยังครูผูปฏิบัติการสอนดวย 
(ณภัทรพร เชี่ยวทอง, 2556, หนา 46) ไดมีผูใหความหมายการมุงเนนวิชาการไวหลายทาน ดังนี ้

   ปรีดา จํานงจิต (2552, หนา 38-39) ไดกลาววา การมุงเนนวิชาการเปนการศึกษา
สภาวะงานของบุคลากรในสถานศึกษาที่มุงเนนใหสถานศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการโดยนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มีระบบการบริหารหลักสูตร 
การจัดบรรยากาศในหองเรียนเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน การที่ครูไดเตรียมทําบันทึกการสอน 
ไดมีโอกาสศกึษาคูมือ ครูและแผนการสอนไวลวงหนา ไดมีการจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออน
และเรียนดี มีการประเมินผลการเรียนอยางเปนระบบในแตละภาคเรียน ตลอดจนการสนับสนุนใหครู
ไดสอนเต็มหลักสูตรมีเอกสารประกอบการสอน พรอมสื่ออยางเพียงพอ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนไปตาม
ขอบขายงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งหากสถานศึกษาดําเนินการไดดีก็จะสงผลใหนักเรียนมีความมุงม่ัน
ในการเรียนจนสามารถทําใหสถานทําใหสถานศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อยูในเกณฑที่นาพอใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามความมุงหวังของหลักสูตร
และบรรลุตามเปาหมายของสถานศกึษา 

   กมลาศน ศรประสิทธิ์ (2553, หนา 75) ไดกลาววา การมุงเนนวิชาการ หมายถึง 
ความพยายามของทางโรงเรียนที่จะทําใหเกิดความเปนเลิศทางดานวิชาการ โดยการกําหนดเปาหมาย
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ดี เปนระบบและเครงครัด 

   คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 28) ไดกลาววา การมุงเนนวิชาการ หมายถึง พฤติกรรม
หรือลักษณะการดําเนินงานของบุคลกรในโรงเรียนที่มุงเนนใหโรงเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรมีการจัดบรรยากาศของ
หองเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่ออุปกรณที่เอ้ือตอการเรียนการสอน ทําใหนักเรียน
มีความตั้งใจ การนิเทศภายใน การวัดผลประเมินตามสภาพจริง 

   วัลลภา ปรีเปรม (2555, หนา 29) ไดกลาววา การมุงเนนวิชาการ หมายถึง  
ระดับสภาวะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน มุงเนนใหโรงเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการโดยนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร มีระบบบริหารหลักสูตรการจัดบรรยากาศ
หองเรียน การจัดกิจกรรม การจัดสื่ออุปกรณ การวัดแลประเมินผลที่เอ้ือตอการเรียนการสอนที่ดี 

   ณภัทรพร เชี่ยวทอง (2556, หนา 54) ไดกลาววา การเนนวิชาการ หมายถึง  
ความพยายามของทางโรงเรียนที่จะทําใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการ โดยการกําหนดเปาหมาย
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง มีการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ดี เปนระบบและเครงครัด  
งานวิชาการ เปนงานที่สําคัญและเปนภารกิจหลักของโรงเรียน 

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา การมุงเนนวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมหรือ
ลักษณะการดําเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนที่มุงเนนใหโรงเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ 
โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการจัดบรรยากาศ
ของหองเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการใชสื่ออุปกรณที่เอื้อตอการเรียนการสอน 
ทําใหนักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจที่จะเรียน การนิเทศภายในและการวัดผลประเมินตามสภาพจริง 
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 2.2.5 ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการ 
 จากการศึกษางานวิจัยไดมีผูศกึษาเกี่ยวกับสุขภาพองคการหลายทาน โดยพบวา มีหลายปจจัย
ทีส่งผลตอสุขภาพองคการ เชน ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง และแบบภาวะผูนําแลกเปลี่ยน
ของผูบริหารสามารถพยากรณสุขภาพองคการไดและสามารถรวมกันกับตัวแปรอื่นทํานายสุขภาพ
องคการได (อมรรัตน โสธารัตน, 2550, หนา 89; วรรณี หิรัญญากร, 2546, หนา 140) นอกจากนั้น 
ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานโครงสรางองคการ ปจจัยดานทรัพยากรขององคการ ปจจัยดานระบบ
สังคม และปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการ พบวา เปนตัวพยากรณที่ดีที่สุด และสามารถ
พยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาได (อรัญญา สารีโพธิ์, 2553, หนา 74; คณพงศ  
ดาเลิศ, 2555, หนา 73) อีกทั้งผลการวิจัยของ พิรจิต บุญบันดาล (2551, หนา 90) ยังพบวา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการได 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของสามารถสรุปไดวา มีหลายปจจัยที่สงผล
ตอสุขภาพองคการ เชน ปจจัยแรงจูงใจปจจัยดานโครงสรางองคการปจจัยดานทรัพยากรขององคการ
ปจจัยดานระบบสังคมปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการและภาวะผูนํา เปนตน ซึ่งจากการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและดานแรงจูงใจในการทํางานของครู 
เปนตัวทํานายสุขภาพองคการหรือเปนตัวพยากรณไดดีท่ีสุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตัวแปร
แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน และแรงจูงใจในการทํางานของครูมาเปนตัวแปรตน และสุขภาพ
องคการของโรงเรียนมาเปนตัวแปรตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้
 

2.3 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเ กี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของแบบภาวะผูนําไวมากมาย ดังนี้ 
 2.3.1 ความหมายของแบบภาวะผูนํา 

 พฤติกรรมของผูนําในการใชอิทธิพลที่เหนือบุคคลอ่ืนในการโนมนาวชักจูงใหคนอ่ืนปฏิบัติงาน
ที่กอใหเกิดผลตอสวนรวมซึ่งลักษณะการแสดงออกมานั้น คือ ความเปนผูนํานั่นเองมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหความหมายของแบบภาวะผูนําในลักษณะที่แตกตางกัน ดังนี ้

 ดํารง ใสแสง (2551, หนา 17) ไดกลาววา แบบภาวะผูนํา หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะ
วิธีการใชอิทธิพลอํานาจหนาที่ตอบุคคลหรือกลุมบุคคลของผูนําเพ่ือโนนนาวจูงใจบุคคลเหลานั้น
ทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในสถานการณตางๆ ดวยความเต็มใจ 

 สุวิมล ใจโปรง (2550, หนา 11) ไดกลาววา แบบภาวะผูนํา คือ พฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงออก
ตามสถานการณตางๆ ที่ใหผูรวมงานไดแสดงความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหองคการ
ไดบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ    

 จากที่กลาวมาผูวิจัยสามารถสรุปไดวา แบบภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออก
ตามสถานการณตางๆ ในการดําเนินงานเพ่ือใหองคการไดบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ  
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 2.3.2 ความสําคัญของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
 ในการบริหารองคการ ผูบริหารเปนผูที่มีหนาที่งานตามภารกิจขององคการใหบรรลุวัตถุประสงค

ทีกํ่าหนดหนาที่ในการบริหารงานจะเก่ียวของกับกิจกรรมหลายอยาง ไดแก การวางแผน การจัดองคการ 
การนํา การควบคุม เปนตน ดังนั้นผูบริหารจะตองมีความสามารถในการนําโดยผูบริหารที่มีภาวะผูนํา
จะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการใหเปนไปดวยความเรียบรอย คือ ชวยใหบุคลากร
ขององคการไดรับการประสานงานและแนะนําการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 
รักษาสถานภาพขององคการใหมีความมั่นคงโดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม ประสานงานระหวางฝายตางๆ ขององคการใหดําเนินการไดตามลักษณะพลวัตภายใน
องคการ บรรลุถึงความตองการตางๆ ทั้งในดานความพึงพอใจและเปาหมายสวนบุคคล โดยจะเปนผูชักชวน
จูงใจใหผูรวมงานมีความยินดีและมีความเต็มใจที่จะรวมมือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย โรงเรียนก็
เชนเดียวกันตองการผูนําท่ีมีภาวะผูนําที่เขมแข็ง ดวยผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดที่มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติการเรียนการสอนของโรงเรียน คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารจะมีผลกระทบตอ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน และความเจริญกาวหนาของโรงเรียน (นิธิดา บรุณจันทร, 2550, 
หนา 16-17) 

 จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง
ในการบริหารโรงเรียนใหโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนั้น คุณภาพ
ภาวะผูนําของผูบริหารจะมีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และความเจริญกาวหนาของ
โรงเรียน   

 2.3.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
  1) วิวัฒนาการของ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํา 
   ทฤษฎีภาวะผูนําเริ่มขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 20 โดยมีการศึกษาตามแนวคิดของ

ทฤษฎีภาวะผูนําแตละชวง และนํามาใชในการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนํา ซึ่งแบงไดเปน 3 แนวทาง 
ไดแก ทฤษฎีคุณลักษณะ ทฤษฎีผูนําเชิงปฏิบัติการ และทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ ตอมาเบิรน 
(Burn, 1987, p. 20) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเปนแนวทางที่ 4 ไดแก ทฤษฎีภาวะผูนํา
เปลี่ยนสภาพ ซึ่งสรุปทฤษฎีในแตละแนวคิดไดดังนี้ (อมรรัตน โสธารัตน, 2550, หนา 18-21) 

   (1) ทฤษฎีคุณลักษณะเปนการศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนํา เริ่มตั้งแต
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญกับลักษณะผูนําทางกายภาพ บุคลิกภาพและ
จิตใจของผูนํา โดยมีขอสังเกตวา คนท่ีเปนผูนําจะตองมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ในการศึกษาคุณลักษณะ
ความเปนผูนํา มีการศึกษา 2 แบบ 

    ก. เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนผูนําของบุคคลที่เปนผูนํากับที่ไมไดเปนผูนํา  
    ข. เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนผูนําของบุคคลที่เปนผูนําที่ประสบ

ความสําเร็จกับบุคคลที่เปนผูนําที่ไมประสบความสําเร็จ 
    นอกจากนั้น สตอกดิลล (Srogdill, 1950, p. 40) ไดวิเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับ

คุณลักษณะของผูนําสรุปวา คุณลักษณะของผูนําแตเพียงอยางเดียว ไมสามารถบงชี้ภาวะความเปนผูนํา
ไดอยางพอเพียง ไมสามารถวิเคราะหหรือพยากรณภาวะผูนําไดอยางสมบูรณ และยังสรุปวา
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คุณลักษณะของภาวะผูนําแตกตางไปตามสถานการณธรรมชาติของกลุมและความตองการ
ของกลุม ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลเก่ียวของกับคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะของผูนํา 

   (2) ทฤษฎีผูนํา เชิ งปฏิบัติการ  เปนการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนํา
ที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําซึ่งไมสามารถที่จะใหคําตอบเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ผูนําที่ดีมีประสิทธิภาพได ในการวิจัยเพ่ือศึกษาผูนําเชิงปฏิบัติการนั้นมีวิธีการศกึษา 2 แบบ คือ  

    ก. ศึกษาหนาที่ของผูนํา (leadership functions) มุงเนนการศึกษาหนาท่ีที่ผูนํา
ปฏิบัติภายในกลุมดวยความเชื่อที่วา กลุมจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาหากวามีบุคคลหนึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) หนาที่ที่เกี่ยวของกับภารกิจ (task-related) 2) หนาที่
ในการแกปญหา เชน การเสนอแนะวิธีแกปญหา การใหขอมูล การใหความคิดเห็น เปนตน 

    ข. ศึกษาแบบของผูนําหรือภาวะผูนํา (leadership styles) มุงเนนการศึกษา
แบบของผูนําที่ใชในการจัดการกับลูกนอง หรือผูใตบังคับบัญชา ซึ่งแบงแบบผูนําออกเปน 2 แบบ คือ 
แบบมุงงาน และแบบมุงคน ผูนําแบบมุงงาน (task- oriented styles) ผูนําแบบมุงงานมักจะสั่งการ  
ชี้นําและนิเทศงานอยางใกลชิด มุงเนนความสําเร็จของงานมากกวาการพัฒนาหรือการสรางความเจริญ
ใหแกลูกนอง ผูนําแบบมุงคน (emplotee-oriented styles) จะพยายามสรางแรงจูงใจในการทํางาน
มากกวาควบคุมลูกนอง พยายามใหลูกนองไดมีสวนรวมในการตัดสินใจสรางความเชื่อถือ ศรัทธาและ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม 

   (3) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณในทศวรรษ 1970 เริ่มมีการศึกษาแบบภาวะผูนํา
ตามสถานการณ โดยเชื่อวาพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผลจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ 
ซึ่งการเปนผูนําที่ดีนั้นข้ึนอยูกับปจจัยสถานการณที่ตางกันตองการรูปแบบภาวะผูนะที่แตกตางกัน 
ดังที่ อารโนล และเฟลแมน (Arnold & Feldman, 1978, p. 10) ไดกลาววา การศึกษาภาวะผูนํา
เชิงสถานการณเปนการศึกษาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลที่ดีที่สุด เหมาะสมกับความตองการของ
สภาวการณตางๆ ซึ่งไดมีการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณไวหลายรูปแบบ ไดแก  

     ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ ฟดเลอร (Fiedler, 1965, pp. 538-551) 
ซึ่งอธิบายวา สถานการณข้ึนอยูกับ 3 องคประกอบ คือ ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม โครงสราง
ของงาน และอํานาจโดยตําแหนงของผูนํา กลาวคือ หากผูนํามีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
โครงสรางของงาน และมีอํานาจ ผูนําก็สามารถควบคุมสถานการณได  

   (2) ทฤษฎีสามมิติของเรดดิน (Reddien, 1970, pp. 11-12) เปนการศึกษาเก่ียวกับ
ภาวะผูนํา และแบบพฤติกรรมผูนํา ไดแก มิติพฤติกรรมดานงาน มิติพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธและ
มิติประสิทธิผล ซึ่งไดกําหนดลักษณะผูนําออกเปน 8 แบบ จําแนกเปน แบบที่มีประสิทธิผลต่ํา จํานวน 
4 แบบ ไดแก แบบผูหนีงาน แบบนักบุญ แบบผูเผด็จการ และแบบผูประนีประนอม แบบที่มี
ประสิทธิผลสูง จํานวน 4 รูปแบบ ไดแก แบบผูยึดระเบียบ แบบนักพัฒนา แบบเผด็จการแบบมีศิลป
และแบบนักบริหาร 

   (3) ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ ของเฮอรเซย และแบรลชารด (Hersey & Blanchard, 
1993, pp. 158-170) สรุปไดวา คือ ความพยายามที่จะทําใหเขาใจความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํา
ที่มีแบบประสิทธิผลกับวุฒิภาวะของผูตาม ฐานคติตน คือ ประสิทธิผลของผูนําข้ึนอยูกับการจับคูกัน
ระหวางพฤติกรรมผูนํากับวุฒิภาวะของกลุมหรือของบุคคล มีองคประกอบสําคัญ 2 สวน คือ ก. พฤติกรรม
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ผูนําแบงออกเปน 4 แบบ ไดแก แบบการมอบหมาย แบบการมีสวนรวม แบบการแนะและ
แบบการสั่งการ ข. สถานการณจากมีวุฒิภาวะไปจนถึงไมมีวุฒิภาวะ ซึ่งจําแนกเปนวุฒิภาวะเก่ียวกับงาน 
และวุฒภิาวะทางจิตวิทยา ซึ่งวุฒิภาวะเก่ียวกับงานแบงเปน 4 อยาง ไดแก มีความสามารถมากที่สุด 
มีความสามารถคอนขางมาก มีความสามารถบาง มีความสามารถแตเพียงเล็กนอย และวุฒิภาวะ
ทางจิตวิทยา แบงออกเปน 4 อยาง ไดแก มีความเต็มใจเปนประจําหรือเสมอมีความเต็มใจบอยๆ 
มีความเต็มใจบางในบางครั้ง ไมคอยมีความเต็มใจ 

  4) ทฤษฎีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ เปนการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม ที่มุงยกระดับ
ความตองการ ความเชื่อ เจตคติ คุณธรรมของผูตามใหสูงข้ึน เพ่ือใหมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลุมหรือ
องคการใหมีประสิทธิผล โดยมีแนวคิดวา การศึกษาภาวะผูนําในระยะท่ีผานมายังไมสามารถอธิบาย
ภาวะผูนําไดอยางชัดเจน ยังเปนภาวะที่มุงเสริมแรง (contingent reinforcement) และเปนกระบวนการ
แลกเปลี่ยน (exchange process) อันเปนพฤติกรรมความตองการของมนุษยขั้นพื้นฐานเทานั้น 
จึงทําใหเกิดแนวคิดของภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปได วิวัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํามี 4 แนวทาง 
ไดแก ทฤษฎีคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิบัติการ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ และทฤษฎี
ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ ซึ่งในแตละแนวทาง ผูนําสามารถนํามาใชใหตรงตามสถานการณหรือ
เหตุการณนั้นๆ ไดอยางเหมาะสม 

  5) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแบบภาวะผูนํา 
   (1) แบบภาวะผูนําตามแนวความคิดของเกทเซลส และกูบา (Getzels & Guba) 
    เกทเซลส และกูบา (Getzels & Guba, 1957, p. 423; อางถึงใน อรุณ คะลา, 

2547, หนา 21) แบบภาวะผูนําตามแนวคิดนี้มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏีกระบวนการทางสังคม (social 
procesetheavy) โดยยึดองคประกอบ 2 มิติ คือ มิติทางสถาบัน (nomothetic) และมิติสวนบุคคล 
(ideographic) แบงภาวะผูนําออกเปน 3 แบบ คือ  

    ก. แบบภาวะผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก (motive leadership styles) ผูนํา
จะยึดวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนระเบียบขอบังคับของสถาบันเปนหลักยึด มีความมุงมั่น 
ใหไดงานตามเปาหมายของหนวยงาน ผูนําจะใหความสําคัญในเรื่องที่เปนประโยชนแกสวนรวมมากกวา
ความตองการสวนตัว เนนอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  

    ข. แบบภาวะผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก (ideographic leadership steles) 
ผูนําจะใหความสําคัญตอความตองการของบุคคลเปนหลักถือความตองการสวนตัวมีความสําคัญ
มากกวาผลประโยชนของสถาบันใหความสนใจและใหความสําคัญแกเพ่ือนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
สรางแรงศรัทธา มีน้ําใจแกกันและกันระหวางเพ่ือนรวมงาน โดยหวังวาเมื่อบุคคลมีขวัญและกําลังใจดีแลว 
จะไดผลงานที่ดีตามมา มุงสนใจคนกอนผลงาน 

    ค. แบบภาวะผูนําที่ผิดหลักการประสานประโยชน (transaction leadership 
steles) เปนผูนําที่ยึดเอาผลประโยชนของสถาบันหรือของหนวยงาน และความพึงพอใจของผูรวมงาน
ไมพรอมกัน คือ ไดทั้งงานและน้ําใจของผูรวมงาน 

    อรุณ คะลา (2547, หนา 21) ไดกลาววา การจําแนกภาวะผูนําโดยพิจารณา
การใชอํานาจของผูนําตามอํานาจหนาที่ สามารถแบงแบบภาวะผูนําออกเปน 3 แบบ คือ   
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    ก. ภาวะผูนําแบบอัตตาธิปไตย (autocratic leadership) เปนผูนําที่ใชอํานาจ
ของตนออกคําสั่งหรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม โดยปราศจากเหตุผล และใชอํานาจ
ในการท่ีจะใหคุณใหโทษแกผูใตบังคบับัญชา 

    ข. ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย (democratic leadership or parlicipative 
leadership) เปนผูนําที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสปรึกษาหารือกับตนเองและ
แสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการกระทําหรือตัดสินใจผูนําจะไมกระทําโดยปราศจากการตกลง
ตัดสินใจรวมกันอยางเปนเอกฉันทกับผูใตบังคับบัญชา แตจะใหมีการปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชา
กอนกระทํา 

    ค. ภาวะผูนําแบบเสรี (laissez faire leadership) เปนผูนําที่ใชอํานาจนอยที่สุด 
สวนใหญการบริหารจะขึ้นอยูกับผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสใหลูกนอง มีอิสระเต็มที่ จะทําอะไรก็ได
ใหเปนผูกําหนดวัตถุประสงค กําหนดการกระทําที่จะใหบรรลุเปาหมาย ผูนําจะมีบทบาทเปนเพียง
ผูใหขอมูล และประสานงานกับหนวยงานหรือสิ่งแวดลอมภายนอกกลุม 

    จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนํามี 3 แบบ คือ ภาวะผูนํา
แบบอัตตาธิปไตย ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย ภาวะผูนําแบบเสรี  

   (2) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบารมีของเฮาส (House) 
    เฮาส (House, 1977; อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2554, หนา 241-242) 

ไดกลาววา House เสนอทฤษฎีที่ชื่อวา ภาวะผูนําเชิงบารมี (house’s theory of charismatic 
leadership) ทฤษฎีนี้ ไดระบุถึงลักษณะของผูนําที่ไดรับการมองวาเปนผูมีความพิเศษเหนือธรรมดา  
คือ ผูนําจะมีความตองการในอํานาจอยางแรงกลา มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง พฤติกรรมของผูนํา
เชิงบารมีจะประกอบดวย   

    ก. การสรางภาพประทับใจใหผูตามมีความมั่นใจในตัวผูนํา ในความสามารถ
และความสําเร็จ   

    ข. ประกาศอยางชัดเจนถึงเปาหมายทางอุดมการณเก่ียวกับภารกิจที่ตองทํา  
เพ่ีอสรางความผูกพันในผูตามแลเปนแนวทางสําหรับองคการ   

    ค. สื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังอยางสูงท่ีผูนํามีตอผูตาม   
    ง. แสดงความมั่นใจในความสามารถของผูตามวาพวกเขาสามารถบรรลุถึง

เปาหมายในระดับสูงที่ตั้งไวได 
    จ. จะมีการสรางวิสัยทัศนในอนาคตที่ดึงดูดใจที่จะทําใหผูมีชีวิตที่ดี และ

มีความหมายมากขึ้น ผูนําจะปลูกฝงคานิยม และความเชื่อ อุดมคติท่ีทําใหผูตามยอมรับดวย   
    ฉ. ผูนําจะสรางตัวอยางในพฤติกรรมของตนเพ่ือเปนโมเดลทางพฤติกรรมใหกับ 

ผูตาม (behavior modeling) เชน อาจจะเปนแบบอยางในการสรางความสนิทสนมเปนกันเองกับผูตาม 
ทําใหผูตามรูสึกชื่นชมและยกยอง และอาจทําใหผูตามอยากเรียนแบบผูนํา ทั้งคานิยมและความเชื่อ
ของผูนําดวย 

    ช. หากมีความจําเปนผูนําก็จะแสดงออกดวยการกระตุนจูงใจผูตามความเหมาะสม 
เชน ผูนําจะจูงใจดวยคําพูดที่ปลุกเราอารมณ กระตุนใหผูตามยอมรับคานิยมรวมของกลุม ทําใหรูสึก
ตองการชนะคูแขง มีความจงรักภักดี และมีความตองการที่จะทําใหผลงานดีเลิศ ผูนําอาจจะตองจูงใจ
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ใหเกิดแรงจูงใจตางๆ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในกรณีที่งานมีความยาก ทาทายตองริเริ่มสรางสรรค หรือ
ตองเสี่ยง และกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมพันธเมือ่งานตองการความรวมมือ ทํางานเปนทีม 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบารของเฮาส จะประกอบดวย 
การสรางภาพประทับใจใหผูตามมีความมั่นใจในตัวผูนํา การประกาศถึงเปาหมายอยางชัดเจน
การสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวัง การแสดงความมั่นใจในความสามารถของผูตาม
การสรางวิสัยทัศนในอนาคตการสรางตัวอยางในพฤติกรรมของตนเพ่ือเปนโมเดลทางพฤติกรรมใหกับ
ผูตามและการแสดงออกดวยการกระตุนจูงใจผูตาม 

  3) ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ เบอรน (Burns)  
   เบอรน (Burns, 1978; อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2554, หนา 248-249) 

ไดกลาววา ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership theory) ตอนเริ่มตน
ไดรับการพัฒนามาจากการวิจัยเชิงบรรยายผูนําทางการเมืองซึ่งในตอนนั้นเขาใชชื่อเรียกวา ภาวะผูนํา
การปรับเปลี่ยน (transforming leadership) อธิบายภาวะผูนําในเรื่องกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพล
ตอผูตาม และในทางกลับกัน ผูตามก็สงอิทธิพลตอการแกไขพฤติกรรมผูนําเชนเดียวกัน ในทฤษฎีของ 
Burns ผูนําการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรูของผูตาม โดยการยกระดับแนวความคิด
และคานิยมทางศีลธรรมใหสูงขึ้น เชน ในเรื่องเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเทาเทียมกัน สันติภาพ
และความมนุษยธรรม ผูนําจะทําใหผูตามกาวข้ึนจาก “ตัวตนในทุกๆ วัน” (everyday  selves) 
“ไปสูตัวตนที่ดีกวา” (better selves) Burns มีแนวคิดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอาจมีการแสดงออก
โดยผูใดก็ไดในองคการทุกตําแหนง ซึ่งอาจจะเปนผูนําหรือผูตามและอาจจะเกี่ยวกับคนมีอิทธิพล
เทาเทียมกัน สูงกวา หรือต่ํากวาก็ได Burns เห็นวา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคลากรที่มี
ความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ หรือทักษะเพื่อไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งเกิดได
ใน 3 ลักษณะ คือ  

   (1) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) เปนปฏิสัมพันธที่ผูนํา
ติดตอกับผูตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพ่ือตอบสนองความตองการ 
และเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามอยูในความตองการระดับขั้นแรก
ตามทฤษฎีความตองการเปนลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s need hierarchy theory) 

   (2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ผูนําจะตระหนักถึง
ความตองการและจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะยกระดับความตองการ
ซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนสภาพทั้งสองฝาย คือ เปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และ
เปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึง
ความตองการของผูตาม และจะกระตุนผูตามใหเกิดความสํานึก (conscious) และยกระดับความตองการ
ของผูตามใหสูงข้ึนตามลําดับขั้นความตองการของ Maslow และทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณ
และยึดถือคานิยมเชิงจริยธรรม เชน อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค  สันติภาพ และมนุษยชน  

   (3) ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (moral leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเปน
ผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริง เม่ือผูนําไดยกระดับความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรม
ของทั้งผูนําและผูตามใหสูงขึ้น และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย อํานาจของผูนําจะเกิดข้ึน
เมื่อผูนําทําใหผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม ทําใหผูตามเกิดความขัดแยงระหวางคานิยมกับ
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วิธีปฏิบัติ สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับข้ันที่สูงกวา ตามลําดับขั้นความตองการ
ของ Maslow หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของ Kohlberg แลวจึงดําเนินการเปลี่ยนสภาพทําให
ผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงขึ้น สภาวะผูนําทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของ Burns มีลักษณะเปน
แกนตอเนื่อง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนอยูปลายสุดของแกน ตรงกันขามกับผูนําการเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งมุงเปลี่ยนสภาพไปสูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม    

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของเบอรนมีภาวะผูนําอยู 
3 ลักษณะ คือ ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําแบบจริยธรรม 

  6) ทฤษฎีวิธีทางสูเปาหมายของ เฮาส และมิทเชล (House & Mitchell) 
   เฮาส และมทิเชล (House & Mitchell, 1974; อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2554, 

หนา 235-240) ทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมาย (path–goal theory) อธิบายถึงการที่ผูนําจูงใจผูใตบังคับบัญชา
ใหแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว คือ ยกระดับผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยการมุงที่การจูงใจผูใตบังคับบัญชา ทฤษฎีนี้เนนที่ความสัมพันธระหวางแบบของผูนํา 
ลักษณะของผูใตบังคบับัญชา และคุณลักษณะของงาน ทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมาย พัฒนามาจากทฤษฎี
ความคาดหวัง (expectancy theory) ท่ีเสนอวาผูใตบังคับบัญชาจะไดรับการจูงใจ ถาเขารูสึกวา
ตนเองมีความสามารถที่จะทํางานใหสําเร็จไดและเชื่อวา ความพยายามของเขาจะทําใหเกิดผลลัพธ
หรือผลตอบแทนและเชื่อวาผลตอบแทนที่จะไดรับการทํางานใหสําเร็จนั้นคุมคา สําหรับผูนําจะเลือกใช
ภาวะผูนําแบบใดที่จะเหมาะสมกับความตองการที่จูงใจผูใตบังคับบัญชาไดมากที่สุด นอกเหนือจากนั้น 
ทฤษฎีนี้เสนอวาพฤติกรรมผูนํา (leader shipbehavior) แตละประเภทสงผลกระทบที่แตกตางกัน
ตอแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมผูนํา จะเปนการกระตุนแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา
หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะของผูใตบังคับบัญชาและลักษณะของงานดวย ทฤษฎีนี้ไดนําเสนอและ
พิจารณาเฉพาะพฤติกรรมภาวะผูนํา 4 แบบ ไดแก 

   (1) ภาวะผูนําแบบชี้นํา (directive leadership) มีความคลายคลึงกับพฤติกรรม
ทีมุ่งการริเริ่มโครงสรางหรือมุงงาน และคลายคลึงกับ แบบสั่งการ (telling style) ที่นําเสนอในภาวะผูนํา
ตามสถานการณ เปนภาวะผูนําที่มีการใหแนวทางการทํางานแกผูใตบังคบับัญชา รวมถึงจะบอกสิ่งที่
คาดหวังจากผูใตบังคับบัญชา บอกวิธีการทํางานใหสําเร็จ และบอกกําหนดเวลาที่จะตองทํางานใหเสร็จ
ผูนําแบบชี้นําจะกําหนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และกําหนดกฎระเบียบขอบังคับที่ชัดเจน
สําหรับผูใตบังคับบัญชา 

   (2) ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน (supportive leadership) มีความคลายคลึงกับ
พฤติกรรมที่มุงการคาํนึงถึงความสัมพันธหรือมุงคน ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุนจะมีการแสดง
ความเปนมิตรและสามารถเขาถึงไดงาย มีการแสดงความเอาใจใสตอความเปนอยูทีดี และความตองการ
พ้ืนฐานของผูใตบังคับบัญชา ผูนําแสดงพฤติกรรมใหการสนับสนุนเพื่อทําใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความพึงพอใจในการทํางานผูนําจะปฏิบัติกับผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเทาเทียมกัน และ
ดวยความเคารพตอพวกเขา 

   (3) ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (participative leadership) ผูนําจะมีการให
ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูนําแบบใหมีสวนรวมจะมีการปรึกษากับ
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ผูใตบังคับบัญชา เปดรับแนวคิด ความคิดเห็นและนําขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชามาประกอบ 
การพิจารณาวากลุมหรือองคการจะดําเนินการอยางไร 

   (4) ภาวะผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (achievement–oriented leadership) 
ผูนําจะทาทายผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานในระดับสูงสุดเทาที่จะทําได ผูนําจะตั้งมาตรฐานการทํางาน
ของผูใตบังคับบัญชาในระดับที่ดีเลิศ และทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง และจากการที่ผูนํา
มคีวามคาดหวังในตัวผูใตบังคบับัญชามาก ผูนําแบบุงผลสัมฤทธิ์จะแสดงความเชื่อม่ันสูงในตัวผูใตบังคับบัญชา 
วาพวกเขาจะสามารถกําหนดและบรรลุถึงเปาหมายที่ทาทายได 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีวิธีทางสูเปาหมายของ เฮาส และมิทเชล มีภาวะผูนํา 
4 แบบ ไดแก ภาวะผูนําแบบชี้นํา ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม และ
ภาวะผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ ์

  7) ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คูเซส และพอสเนอร (Kouzes & Posner) 
   คูเซส และพอสเนอร (Kouzes & Posner, 2012, pp. 16-24; อางถึงใน ไพจิตร 

งิ้วสงา, 2556, หนา 64-65) ไดอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานในองคการเพื่อใหบรรลุความสําเร็จ
อยางยอดเยี่ยมและเกี่ยวของกับหลักการปฏิบัติท่ีผูนําใชเพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาสที่ทาทายไปสูความสําเร็จ 
Kouzes & Posner เสนอทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

   (1) เปนตนแบบนําทาง (modeling the way) ผูนําตองกระตุนการบริหารใหมี
การวางแผน มีการตรวจสอบความคืบหนาและลงมือแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น ในการกระทําเชนนี้
ผูนําจะตองวางตน ใหเหมาะสมเปนที่เคารพนับถือและไววางใจจากผูอื่น ผูนําจะเกิดความสงางาม
เพราะมีความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสมีสัจจะ การกระทํากับคําพูดสอดคลองกันเสมอ 

   (2) สรางแรงบันดาลใจตอวิสัยทัศนรวม (inspiring a shared vision) ผูนํา
ตองเสริมสรางความวาดฝนหรือวิสัยทัศนในอนาคต เปนผูที่ปรารถนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
และพยายามจุดประกายแรงดลใจแกผูรวมงานใหเกิดความหวังตอความวาดฝนดังกลาวของตน และ
เกิดความปรารถนาแรงกลาที่จะไปใหถึงวิสัยทัศนนั้น ตลอดจนทําใหคนอื่นสามารถเห็นความจําเปน
ที่ทุกคนตองปฏิบัติภายใตวัตถุประสงครวมกัน 

   (3) กลาทาทายตอกระบวนการทํางาน (challenging the process) ผูนําตองกระตุน
ใหกําลังใจผูรวมงานในการแสวงหาความคิดใหมและวิธีใหมในการปฏิบัติงาน หรือแกปญหาหรือปรับปรุง
กระบวนการตางๆ ที่ใชในองคการ ผูนําจะกระตุนใหกําลังใจใหเกิดการทดลองและสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนพรอมที่จะตัดสินใจเสี่ยงอยางชาญฉลาด 

   (4) เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหผูอื่น (enabling others to act) ผูนํา
ตระหนักดีวา ลําพังตนเองคนเดียวไมสามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศนได ดวยเหตุนี้ผูนําจึงเพียรหาผูอื่น
เขามาสนับสนุนและเขามามีสวนรวม ผูนําจะกระตุนใหกําลังใจเพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน
มีการสรางทีมงาน โดยผูนํานั้นจะมอบอํานาจความรับผิดขอบ การตัดสินใจใหกับผูรวมงาน คําวา ผูอ่ืน  
มิใชเพียงผูตามเทานั้น แตหมายรวมถึงผูบริหารอ่ืน ลูกคา และผูแทนจัดจําหนาย เปนตน 

   (5) เสริมสรางกําลังใจ (encouraging the heart) ผูนําตองทําใหผูใตบังคับบัญชา
มั่นใจวาพวกเขาจะไดรับผลตอบแทน ถาทําผลงานไดตามเปาหมายที่กําหนด ผูนําตองทําหนาที่
เสริมสรางกําลังใจ โดยการทําใหเห็นคุณคาของผลงาน การเชื่อมโยงรางวัลเขากับผลงาน การสราง
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ความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นโดยการตั้งความคาดหวังสูงทั้งตอตนเองและผูใตบังคับบัญชา มีการเชื่อมโยง  
ผลการปฏิบัติงานเขากับรางวัลทั้งรางวัลจากภายใน หรือรางวัลทางดานจิตใจ และรางวัลจากภายนอก 
ตัวอยางรางวัลจากภายใน เชน รางวัลที่เกิดจากตัวงานนั้นเอง หรือความรูสึกสนุกกับงาน ความรูสึกวา
ประสบความสําเร็จในการทํางาน และความตื่นเตนหรือความภาคภูมิใจจากการทําสิ่งใหม หรือ
จากความคิดริเริ่มสรางสรรค การแสดงความยินดีและยกยองผลงานตอหนาผูอ่ืน หรือการแสดงน้ําใจ
เล็กๆ นอยๆ ของผูนํา เปนตน สําหรับตัวอยางการใหรางวัลที่เปนรางวัลจากภายนอก เชน ผลตอบแทน
ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ การเลื่อนตําแหนง สิ่งที่สําคัญสําหรับการใหรางวัลอีกประการหนึ่งคือ 
การใหผลตอบแทนที่สัมพันธกับผลงาน ซึ่งมีการพิจารณาทั้งความพยายามในการทํางานและ
ผลการปฏิบัติงาน ควรมีการฉลองความสําเร็จ เพ่ือแสดงถึงการเห็นคุณคาของการทุมเทแรงกายแรงใจ
และการทํางานหนัก โดยการเฉลิมฉลองใหกับสิ่งที่มีคุณคา ประกาศการฉลองใหทราบโดยทั่วกัน 
เขามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งในงานฉลอง สรางเครอืขายการสนับสนุนทางสังคมเพื่อใหเกิดความรวมมือ 
ความไววางใจ และความชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดวยการทําเชนนี้ผูนําจะไดสรางจิตวิญญาณของกลุม
เพ่ือใหเกิดผลงานท่ียอดเยี่ยม 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ คูเซส และพอสเนอร
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก เปนตนแบบนําทาง สรางแรงบันดาลใจตอวิสัยทัศนรวม กลาทาทาย
ตอกระบวนการทํางาน เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหผูอ่ืน และเสริมสรางกําลังใจ 

  8) ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง บาส (Bass) 
   บาส (Bass, 1985; อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2554, หนา 25) ไดกลาววา 

ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership theory) ของ Bass ใน ค.ศ. 1985 
Bass ไดเสนอภาวะผูนํา 2 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) 
และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัต (dynamic) ที่มี
ความตอเนื่องกัน ตามรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จะมีความตอเนื่องจากภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 
โดยผูนําจะใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตอเนื่องจาก
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตองการระหวางกันเพื่อใหผูตามปฏิบัติตาม 
ภาวะผูนําทั้ง 2 ประเภทนี้ ผูนําคนเดียวกันอาจใชในประสบการณที่แตกตางกัน ในเวลาที่แตกตางกัน 
อยางไรก็ตาม Bass วินิจฉัยวาความเปนภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนสามารถสงผลใหการปรับปรุง
ประสิทธิภาพข้ันต่ํากวา สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งชวยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในข้ันสูงกวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถทําใหผูตามมีแรงจูงใจและมีผลการปฏิบัติไดมากกวา
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน และผูนําที่มีประสิทธิผลจะใชภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ สําหรับความแตกตางของ
ภาวะผูนําทั้ง 2 แบบสามารถสรุปเปนตาราง 1 และผลกระทบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีเพิ่มขึ้น
จากภาวะผูนําแลกเปลี่ยนแสดงดังภาพ 1 ดังตอไปนี ้
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ตาราง 3  ความแตกตางระหวางภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 

ความแตกตาง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะ - มุงกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด
เปนแบบคอยพัฒนาอยูภายใตสภาพ
การที่เปนการตอบสนอง (reactive) 

- มุงความสัมพันธความคิดเปนแบบ
เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเกิดขึ้นจาก
วิกฤตการณเปนลักษณะการริเริ่ม 
(proactive) 

แรงจูงใจ - รางวัล (ภายนอก) - การเห็นคณุคา (ภายใน) 

อํานาจ - ประเพณีปฏิบัติ - ความมีบุคลิกพิเศษ 

จุดเนน - ผลที่ได - วิสัยทัศน 

ผูนํา - เนนในกิจกรรม ชี้บทบาทชัดเจน
ตระหนักในความตองการจัดการ
แบบวางเฉย 

- เปนที่ปรึกษา ผูฝกสอน และครู  
มีการกระจายอํานาจใหแตละบุคคล 
ใหอํานาจตัดสินใจเขาถึงไดงาย 
เปนตัวอยางของคุณธรรม 

ผูใตบังคับบัญชา - แสวงหาความมั่นคงเนนความตองการ
ของตนเอง  

- ละเวนประโยชนสวนตนเพื่อองคการ
และทํามากกวาที่คาดหวัง 

ผลท่ีได - การทํางานตามที่คาดหวัง - กาวกระโดดในการทํางาน 

ที่มา: Mosley, Pictri & Megginson (1996; อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2554, หนา 25) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพ 2  ผลกระทบที่เพิ่มข้ึนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
ที่มา: (รัตติกรณ จงวิศาล, 2554, หนา 27) 
 
 

ภาวะผูนําการ

แลกเปลีย่น 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

สภาวะปจจุบันของ 

ผูตามที่คาดหวังไว 
เพ่ิมแรงจูงใจใหสูงข้ึน 

เพ่ือบรรลผุลมากกวาที่คาดหวัง 

ผลการปฏิบติังานของผูตามเทากับที่

คาดหวังไวตามปกต ิ

ผลการปฏิบติังานของผูตามทีสู่งกวา

ความคาดหวังปกต ิ
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 โมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (model of the full range of leadership)  
 บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991; อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2554, หนา 26-28) 

ไดเสนอภาวะผูนําเต็มรูปแบบ โดยใชผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะผูนาํ
ทีเ่ขาเคยเสนอใน ค.ศ. 1985 โมเดลนี้จะประกอบดวย ภาวะผูนํา 3 แบบใหญ คือ ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (transactional  
leadership) และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (laissez faire leadership) หรือพฤติกรรมความไมมี
ภาวะผูนํา (nonleadership behavior) ดังรายละเอียดตอไปนี ้

  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) เปนกระบวนการ
ที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตาม
ใหสูงข้ึนกวา ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับท่ีสูงขึ้น
และศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุมและขององคการจูงใจ
ใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมขององคการ
และสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้จะกระทําโดยผานองคประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือทีเ่รียกวา “4 l’s” (Four l’s) คือ  

   (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือภาวะผูนําเชิงบารมี (idealized influence 
or charisma leadership: II or CL) หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดล
สําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพ ศรัทธา ไววางใจ ผูนําจะมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอด
ไปยังผูตาม ผูนําสามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤติ ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและ
มจีริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตัว แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกผูอื่นและเพ่ือประโยชนของกลุมหรือองคการ ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด
มีความเชื่อม่ันและเห็นคุณคาในตนเอง มีความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา  
ผูนําจะมีวิสัยทัศน และแสดงความม่ันใจ รวมถึงชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศนนั้น สําหรับองคประกอบดานมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณนี้ เปนองคประกอบแรก
หรือองคประกอบพ้ืนฐานที่มีความสําคัญที่จะทําใหผูนํากลายเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง 

   (2) การสรางแรงบันดาลใจ (inspiration motivation: IM) หมายถึง การที่ผูนํา
จะประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายในการใหความหมาย
และความทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (team spirit) ใหมีชีวิตชีวา
ผูนําจะมีการนําเสนอวิสัยทัศนที่นาดึงดูดสําหรับอนาคต และจะสื่อสารความหวังที่ผูนําตองการ
อยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันผูนําจะแสดง
ความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายไดและมีการอนาคต
ในแงบวก บอยครั้งพบวา การสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  
และการกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคา  
และกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญา
ชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 

   (3) การกระตุนทางปญญา (intellectual stimulation: IS) หมายถึง การที่ผูนํา
มกีารกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการ
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หาแนวทางใหมมาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมและ
สรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีการใหกําลังใจ
ผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหม ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผลผูนํา
ทําใหผูตามรูสึกวา ปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทายและเปดโอกาสที่ดีท่ีจะแกปญหารวมกัน โดยผูนํา
จะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข 

   (4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (individualized consideration: IC)  
หมายถึง ผูนําจะมีความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตาม
เปนรายบุคคล และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (coach) และเปนที่ปรึกษา 
(advisor) ของผูตามแตละคน เพื่อการใหคําแนะนําการสนับสนุน และการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใส
เปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพ่ือผลสัมฤทธิ์และการเติบโตของแตละคนผูนําจะพัฒนา
ศักยภาพของผูตามใหสูงขึ้น นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรู
สิ่งใหมๆ สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปน
และความตองการผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทาง และมีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว 
ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคลเห็น ปจเจกบุคคลเปนบุคคลทั้งครบ (as a whole person) 
มากกวาเปนพนักงาน หรือเปนเพียงปจจัยการผลิตผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิผล มีการนําเอาใจเขา
มาใสใจเรา (empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาส
ใหผูตามไดใชความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนา
ในการทํางานที่รับผิดชอบหรือไมอยางไร 
  2) ภาวะผูนําแลกเปลี่ยน (transactional leadership) เปนกระบวนการที่ผูนําใหรางวัล 
หรือลงโทษผูตาม ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรง
ตามสถานการณ ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไวผูนําชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย 
ผูนําทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณคาของผลลัพธท่ีกําหนด ซึ่งผูนํา
จะตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตองปฏิบัติเพ่ือใหไดผลลัพธตามที่ตองการ ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการ
และรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก (Bass เคยใหความเห็นวา 
ผูบริหารโดยทั่วไปในองคการตางๆ สวนใหญมักจะมีภาวะผูนําเปนแบบการแลกเปลี่ยนนี้) ภาวะผูนํา
การแลกเปลี่ยนประกอบดวย 

   (1) การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent reward: CR) พฤติกรรมที่ผูบริหาร
จะทําใหผูตามเขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากนั้น
จะจัดการแลกเปลี่ยนรางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบการจายเพิ่มขึ้น 
ใหโบนัส เม่ือผูตามสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัล
เปนการตอบแทน และมักจูงใจดวยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

   (2) การบริหารแบบวางเฉย (management-by exception) เปนการบริหารงาน
ทีป่ลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (status quo) ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเก่ียวกับการทํางาน จะเขาไปแทรก
เมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดข้ึน หรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทางลบ หรือ
ใหขอมูลยอนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร ผูนําจะเขาไปเก่ียวของ
ก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดตามที่ตองการ การบริหารแบบวางเฉยแบงไดเปน 2 แบบ คือ 
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    ก. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management-by exception: 
MBE-A) ผูนําจะใชวิธีการแบบกันไวดีกวาแก หรือแบบปองกันกอนที่จะเกิดปญหา ผูนําจะคอยสังเกต
พฤติกรรม กระบวนการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูตาม โดยดูวามีอะไรที่เบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานหรือกฎระเบียบที่กําหนดหรือไม และชวยแกไขใหถูกตองเพ่ือปองกันการเกิดความผิดพลาด
หรือลมเหลว 

    ข. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management-by exception: 
MBE-P) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะไมเขาไปยุงเกี่ยว 
ปลอยใหผูตามดําเนินการไปเอง ผูนําจะเขาไปแทรกแซงถาผลการปฏิบัติงานไมไดตามมาตรฐาน หรือ
ถามีบางอยางผิดพลาด 

  3) ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (laissez–faire leadership: LF) หรือพฤติกรรม
ความไมมีภาวะผูนํา (non leadership behavior) เปนภาวะผูนําที่มี่ความพยายาม ไมมีการตัดสินใจ  
ไมเต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหน ขาดการมีสวนรวม ผูนําจะไมเอาใจใสตองานและผูตาม ไมสนใจปญหา
หรือความตองการของผูตามและเมื่อผูตามตองการผูนํา ผูนําไมอยู ไมมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจของ
องคการ ไมมีความชัดเจนในเปาหมาย เมื่อเกิดปญหาข้ึนก็จะไมยุงเก่ียว ไมยอมแกปญหา มักเอาตัวรอด 
ไมมีความผิดชอบหรืออางวาไมรู ไมเห็น ไมทราบ 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับแบบภาวะผูนํา พบวา แบบภาวะผูนําที่ผูบริหาร
จะใชในการโนมนาวหรือเสริมแรงบุคลากรไดดีที่สุดนาจะเปนแบบภาวะผูนําตามแนวคิดของ บาส และ 
อโวลิโอ ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ผูวิจัยจึงเลือกใชแนวคิด
ดังกลาว โดยไมศึกษาภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายเนื่องจากไมจัดวาเปนพฤติกรรมผูนํา 

 

2.4 แรงจูงใจในการทํางานของครู 
 

 การบริหารงานใหประสบความสําเร็จ มีประสทิธิภาพและผูทํางานมีความสุขนั้นเปนหัวใจสําคัญ
ที่ผลักดันใหองคกรกาวไปขางหนา บุคคลที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ทีแ่นนอน ระดับในการทํางานจะสม่ําเสมอและมีผลการปฏิบัติงานสูงกวาบุคคลที่ไมมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน จึงกลาวไดวาแรงจูงใจในการทํางานเปนเสมือนพลังกระตุน พฤติกรรมใหแตละบุคคล
ใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมาย ซึ่งมีนักวิชาการ
ไดใหความหมายของแรงจูงใจ ดังนี ้

 2.4.1 ความหมายของแรงจูงใจในการทํางาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย เก่ียวกับความหมายของแรงจูงใจในการทํางานและ

มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของแรงจูงใจในการทํางานไวมากมาย ดังนี ้
 ลอคค (Locke, 1976, p. 103; อางถึงใน จิตรลดา สุภาพงษ, 2556, หนา 21) ไดกลาววา  

แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง แรงจูงใจเปนอารมณทางบวกที่เกิดจากผลการประเมินของบุคคล หรือ
ผลการตอบสนองของการทํางานที่ประสบความสําเร็จ 

 จิตรลดา สุภาพงษ (2556, หนา 22) ไดกลาววา แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง เจตคติที่ดี
ตอการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่เปนความรูสึกในทางบวก ซึ่งเปนผลทําใหการปฏิบัติงานไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ มีความมุงมั่นเสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจ และสติปญญาใหกับการปฏิบัติงาน และ
มีความพึงพอใจเมื่องานนั้นไดผลประโยชนตอบแทนซึ่งอาจจะเปนผลตอบแทนดานวัตถุหรือจิตใจก็ได 

 รนิทรดา แสนพยุห (2556, หนา 25) ไดกลาววา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
แรงผลักดันหรือแรงกระตุนที่ทําใหบุคคลเกิดความเต็มใจในการปฏิบัติสิ่งตางๆ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว 

 จากที่กลาวมาผูวิจัยสามารถสรุปไดวา แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง พลังหรือแรงขับของ
บุคคลทีเ่กิดขึ้นโดยการถูกกระตุนเพื่อนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตามชองทาง ภายใตการนําของเปาหมาย 
เพ่ือใหแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหไดมาซึ่งเปาหมายตามที่ตองการโดยเปนความเต็มใจ
ที่จะใชความพยายามใหมากขึ้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตองการนั้น 

 2.4.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ 
 การสรางแรงจูงใจเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารทุกระดับที่ตองทําหนาที่ชักจูงใหผูใตบังคับบัญชา

ไดใชศักยภาพในการทํางานเพ่ือพัฒนาองคการ การเขาใจแรงจูงใจของตนเองและคนอื่นทําใหรูวิธีการ
ที่จะสนองความตองการของคนและกลายเปนบุคคลที่รูใจคนอ่ืนไดดี อันจะนําไปสูการสรางเสริมแรงจูงใจ
ในการทํางานที่ดีสิ่งสําคญัที่สุดและเปนงานที่ทาทายที่สุด ก็คือ ความสามารถของผูบริหารที่จะใชแรงจูงใจ
ทีเ่หมาะสมเพื่อเปนสิ่งจูงใจผูใตบังคับบัญชามีความมุงม่ัน และพรอมจะทุมเทการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย
ขององคการ (นราวิทย คะษาวงค, 2551, หนา 20) การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานในหนาที่
รับผิดชอบแตกตางกัน ภายใตสถานการณเดียวกันนั้น มิใชเปนเพราะมีความรูความสามารถ มีสติปญญา 
ตลอดจนประสบการณที่แตกตางกันเทานั้น แตมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่ผูปฏิบัติงาน
ไดรับแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน เปนเหตุใหแตละคนเต็มใจ ที่จะใชพลังงานความสามารถ
ในการทํางานมากนอย แตกตางกันไปดวยแรงจูงใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมของมนุษยเพราะเปนตัวการที่ทําใหเกิดพลังในพฤติกรรมของมนุษย เพราะเปนตัวการท่ีทําให
เกิดพลังในพฤติกรรมของมนุษยที่ไมสามารถมองเห็นได แตเปนสิ่งที่มีอิทธิพลกระตุนใหเกิด นอกจาก
จะชวยกระตุนใหมนุษยเคลื่อนไหวและกระทํากิจกรรมตางๆ แลวยังเปนสิ่งชักนําใหมนุษยประพฤติปฏิบัติ
อยางมีทิศทางเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว แรงจูงใจมีความสําคัญตอการทํางานของบุคคล
เปนอยางยิ่ง เพราะการทํางานใดก็ตามถาจะใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตองประกอบไปดวย
สวนที่สําคัญ 2 ประการ คือ ความสามารถหรือทักษะในการทํางานของบุคคล และการจูงใจเพ่ือโนมนาว
บุคคลใหใชความสามารถหรือทักษะในการทํางาน (กาญจนา คลองแคลว, 2555, หนา 22-23) 
วลี ตั้งสวัสดิ์ ตระกูล (2551, หนา 141) กลาววา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยผลักดันใหบุคคลทํางาน
หรือทําอะไรบางอยางสําเร็จไปไดนั้นเริ่มมาจากแรงจูงใจ (motivation) จะเห็นไดวา ผูปฏิบัติงานบางคน 
ทํางานหรือทํากิจกรรมใดๆ อยางมีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจทํางาน ขยัน มีความกระตือรือรน แตขณะเดียวกัน
ผูปฏิบัติงานบางคนไมอยากทํางาน ไมอยากทํางานหรือกิจกรรมใดๆ หรือทําโดยผานไปวันๆ ในสภาพ
ที่เฉ่ือยชา เศราหมองและไมไดสนใจวาผลงานจะออกมาดีหรือไมดีอยางใด พฤติกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึน
เหลานี้ลวนเปนมาจากแรงจูงใจของบุคคลแตละคน ทั้งแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคล และเปนผลมาจาก
แรงจูงใจภายนอกตัวบุคคล อันเกิดจากสิ่งเราภายนอก คือ สภาพการณตางๆ ขององคการทั้งกายภาพ
และสังคม 
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 จากท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา แรงจูงใจมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เมื่อมีแรงจูงใจจะทําใหบุคลากรมีความกระตือรือรน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเกิดความรวมมือ
รวมใจกัน มีความภาคภูมิใจในองคการและอาชีพท่ีทําอยู การปฏิบัติงานในหนาที่หรืองานที่ไดรับ
มอบหมายจะประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.4.3 ประเภทของแรงจูงใจ 
 ประเภทของการจูงใจ มีนักวิชาการไดแบงประเภทไว ดังนี ้
 ศริวิรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2539, หนา 169) ไดกลาววา ประเภทของแรงจูงใจ (types 

of motivation) จิตวิทยาไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1) การจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตองการ

ที่จะเรียนรูหรือแสวงหาบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง โดยมิตองใหมีบุคคลอ่ืนเขามาเก่ียวของ การจูงใจ
ประเภทนี้ ไดแก  

 (1) ความตองการ (needs) 
 (2) ทัศนคติ (attitude)  
 (3) ความสนใจพิเศษ (special interest) 

  2) การจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ไดรับ
แรงกระตุนจากภายนอกใหมองเห็นจุดหมายปลายทางหรือสิ่งที่เขาจะไดรับ และนําไปสูการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลตามจุดมุงหมายของผูกระตุนหรือผูจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจภายนอกเหลานี้ ไดแก  

 (1) เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล 
 (2) ความรูเก่ียวกับความกาวหนา 
 (3) บุคลิกภาพ 
 (4) เครื่องลอใจอื่นๆ  

 ชานน ตรงดี (2551, หนา 43) ไดกลาววา แรงจูงใจแบงไดหลายประเภท ดังนี้  
  1) แบงตามแหลงที่เกิด 

 (1) การจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง เปนแรงจูงใจที่เกิดจาก
การไดรับการกระตุนจากสิ่งจูงใจนอกตัวบุคคล เชน เงิน การเลื่อนตําแหนง โลรางวัล คําชม เปนตน  
การใชแรงจูงใจภายนอกในการกระตุนใหคนทํางาน เปนเรื่องที่มีมาชานานจนกลายเปนเรื่องปกติวิสัย 
   (2) การจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง เปนแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความตองการของบุคคลที่จะกระทํากิจกรรมเพ่ือที่จะทําใหตนเองมีความรูสึกวา ตนเองมีความสามารถ
และตนเองเปนผูลิขิตชีวิตของตนเอง เม่ือไหรที่สามารถทํางานจนประสบความสําเร็จไดก็จะเกิด
ความพึงพอใจ 

  2) แบงตามธรรมชาติของมนุษย 
 (1) แรงจูงใจดานสรีรวิทยา เปนแรงผลักดันท่ีเกิดขึ้นพรอมกับความตองการ เชน 

มีชีวิต การดํารงชีวิต ไมจําเปนตองอาศัยประสบการณการเรียนรูแตอยางใด แรงจูงใจประเภทนี้ ไดแก 
ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความตองการอุณหภูมิท่ีเหมาะสมความตองการพักผอน 
ความตองการอากาศบริสุทธิ์ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

64 

  (2) แรงจูงใจดานจิตวิทยา เปนแรงจูงใจธรรมชาติทางดานจิตใจของมนุษยท่ีตองการ
ความสําเร็จ ความอยากรูอยากเห็น ความตองการความรักความเอาใจใสจากผูอื่น 

 (3) แรงจูงใจดานสังคมหรือแรงจูงใจที่เกิดจากดานการเรียนรู เปนผลมาจาก
ประสบการณและการเรียนรูจากสังคมเปาหมายของแรงจูงใจนี้มีความสัมพันธกับการแสดงปฏิกิริยา 
ที่บุคคลอ่ืนที่มีตอเรา ไดแก  

  ก. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (achievement motive) หมายถึง แรงจูงใจที่เปนแรงขับ
ใหบุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานความเปนเลิศ 
(standard of excellence) ที่ตนตั้งไว บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะไมทํางานเพราะหวังรางวัล  
แตทําเพ่ือจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

  ข. แรงจูงใจใฝสัมพันธ (affinitive motive) ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธ
มักจะเปนผูที่มีความโอบออมอารี เปนท่ีรักของเพื่อน มีลักษณะเห็นใจผูอ่ืน ซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพ
ครอบครัวแลว ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธจะเปนครอบครัวที่อบอุน บรรยากาศในบานปราศจากการแขงขัน 
พอแมไมมีลักษณะขมขู พี่นองมีความรักสามัคคีกัน 

  ค. แรงจูงใจใฝอํานาจ (power motive) สําหรับผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจนั้น 
พบวา ผูที่มีแรงจูงใจแบบนี้สวนมาก มักจะพัฒนามาจากความรูสึกวาตนเอง “ขาด” ในบางสิ่งบางอยาง
ทีต่องการ อาจจะเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ทําใหเกิดความรูสึกเปน “ปมดอย” เม่ือมีปมดอย จึงพยายาม
สราง “ปมเดน” ขึ้นมาเพ่ือชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาด 

  ง. แรงจูงใจใฝกาวราว (aggression motive) ผูที่มีลักษณะแรงจูงใจแบบนี้
มักเปนผูไดรับการเลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป บางครั้งพอแมอาจจะใชวิธีการลงโทษที่รุนแรงเกินไป  
ดังนั้นเด็กจึงหาทางระบายออกกับผูอ่ืน หรืออาจจะเนื่องมาจากการเรียนแบบบุคคล หรือจากสื่อตางๆ 

    จ. แรงจูงใจใฝพ่ึงพา (dependency motive) สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้
ก็เพราะการเลี้ยงดูที่พอแมทะนุถนอมมากเกินไป ไมเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือตัวเอง 

 จากการศึกษาคนควา ประเภทของแรงจูงใจ สามารถสรุปไดวา ประเภทของแรงจูงใจ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบงตามแหลงที่เกิด และแบงตามธรรมชาติของมนุษย ซึ่งประเภท
แบงตามแหลงที่ เกิดจะมีแรงจูงใจอยู  2 แบบ คือ แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน 
สวนแบงตามธรรมชาติของมนุษย จะมีแรงจูงใจอยู 5 แบบ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมพันธ 
แรงจูงใจใฝอํานาจ แรงจูงใจใฝกาวราว และแรงจูงใจใฝพ่ึงพา 

 2.4.4 หลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความเกี่ยวของกับแรงจูงใจและความตองการของ

บุคคล ซึ่งมีแนวคิดเก่ียวกับความตองการ และแรงจูงใจในการทํางาน ดังนี ้
  1) ทฤษฎีความตองการตามลําดับ 5 ขั้นของ มาสโลว 
   มาสโลว (Maslow, 1970; อางถึงใน จิตรลดา สุภาพงษ, 2556, หนา 24-32) 

ไดสรางทฤษฎี Maslow’s need hierarchy theory โดยไมไดวิจัย แตเปนผลสรุปของการเปนนักจิตวิทยา 
(clinic psychologist) เขาอธิบายวา ความตองการของมนุษย มี 5 ระดับ คือ  

   (1) ความตองการทางรางกาย (physiological) เนื่องจากมนุษยเปนสิ่งมีชีวิต 
ความตองการที่เกิดมาพรอมชีวิต จึงตองการอาหารเพื่อตอบสนองความหิว ตองการเครื่องดื่ม
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เพ่ือตอบสนองความกระหาย ตองการพักผอนนอนหลับ ตองการสัมผัสสิ่งแวดลอม ชิมรส ดมกลิ่น 
เพ่ือความเหมาะสมในการดํารงชีวิต และตองการมีเพศสัมพันธเพ่ือการดํารงพันธของมนุษย 

   (2) ความตองการความปลอดภัย (safety and security) มนุษยทุกคนตองการ
ความปลอดภัยในชีวิต ทั้งดานอันตรายจากภัยธรรมชาติ การเดินทาง โรคภัยไขเจ็บ และเมื่อทํางาน
เลี้ยงชีพ ก็ตองการความมั่นคงในอาชีพที่เปนหลักประกันทางรายได และเศรษฐกิจของตนเอง 

   (3) ความตองการทางสังคม (belonging love and social activities) มนุษยเปน
สัตวสังคมตองอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อความอยูรอด สวนลึกในจิตใจของมนุษยตองการความรัก 
จากคนอื่น หากอยูในกลุมหรือสังคมก็อยากใหคนอ่ืนๆ ยอมรับตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมหรือสังคมนั้น  
ความตองการสวนหนึ่งที่ตองตามมาคือ การใหรัก และความยอมรับคนอื่นๆ ผลของความตองการเหลานี้
จึงทําใหมนุษยตองสรางปฏิสัมพันธกับคนอื่นตลอดเวลาโดยไมรูตัว ไมสามารถเก็บตัวอยูคนเดียวไดนานๆ
   (4) ความตองการมีเกียรติและศักดิ์ศรี (esteem) สวนลึกในจิตใจของมนุษย
มคีวามตองการเปนผูนําตามธรรมชาติของสัตวโลก ประกอบวัฒนธรรมของสังคมที่ยกยองคนที่มี 
ความโดดเดนตามคานิยมของสังคมนั้นๆ หรือสังคมปจจุบันเรียกวา “มีเกียรติ” ดังนั้น มนุษยจึงตองการ
ที่สรางตนเองเพ่ือใหเกิดสิ่งนี้ข้ึนกับตนเอง 
   (5) ความตองการและความสําเร็จในชีวิต (self-actalization or self fulfillment)  
วัฒนธรรมทางสังคมปจจุบัน ทําใหมนุษยกําหนดกระบวนการดํารงชีวิต และจุดสุดทายของชีวิต จากนั้น
มนุษยก็พยายามทุกวิธีทางเพ่ือใหบรรลุสิ่งที่ตนเองกําหนดข้ึน ซึ่ง มาสโลว อธิบายวา คือ บรรลุศักยภาพ
ของตนเองสูง พัฒนาตนเองสูงสุดสรางสรรคและแสดงตนเองไดสูงสุด 

   มาสโลว อธิบายวา ความตองการ 5 ข้ันนี้ มีความไมแนนอน อาจเกิดตามลําดับขั้น
อาจเกิดพรอมกันหลายๆ ขั้น หรือเมื่อผานขั้นตอนที่สูงข้ึนแลวกลับมาตองการระดับตนๆ ก็เปนไปได  
ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษย ประเด็นนี้  ผูบริหารตระหนักรูก็สามารถสนองความตองการได
เมื่อสนองความตองการไดก็เทากับเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรไปพรอมๆ กัน 

   สรุปไดวา ความตองการ 5 ขั้นของมนุษยมีความสําคัญไมเทากัน บุคคลแตละบุคคล
จะปฏิบัติตนใหสอดคลองกับการบําบัดความตองการในแตละประเภทที่เกิดข้ึน การจูงใจตามทฤษฎีนี้
จะตองพยายามตอบสนองความตองการของมนุษย ซึ่งมีความตองการตอลําดับขั้นที่แตกตางกันไป 

  2) ทฤษฎีแรงจูงใจ ERG ของ อัลเดอรเฟอร 
   เคลตัน อัลเดอรเฟอร (Alderfer, 1972, pp. 9-13; อางถึงใน จิตรลดา สุภาพงษ, 

2556, หนา 24-25 ดานการพัฒนาทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ มาสโลว มาเปนทฤษฎี
ความตองการของมนุษย (Alderfer’s ERG theory) จําแนกความตองการ 3 ประการ คือ  

   (1) ความตองการเพ่ือการดํารงชีวิต (existence needs) เปนความตองการที่รวมถึง
ความตองการทางดานกายภาพกับความตองการทางดานความปลอดภัย เปนความตองการทางวัตถุ 
อธิบายถึงความตองการ การสอนขั้นแรกในทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว (Maslow) เขาไวดวยกันและ
ความตองการแบบนี้เปนลักษณะที่วา หากมีผูหนึ่งไดรับความตองการนี้อีกฝายหนึ่งก็ตองเปนฝายเสีย
ความตองการนี้ไป 

   (2) ความตองการความสัมพันธ (relatedness needs) ความตองการในดาน
การที่จะสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน กับสมาชิกภาพในครอบครัว กับเพ่ือนบาน กับเพ่ือนฝูง กับบุคคลอื่น
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ทีเ่ก่ียวของดวย ความตองการนี้ตรงขามกับความตองการเพ่ือการดําเนินชีวิต ความตองการของพวกเขา
จะขึ้นอยูกับการแบงปนสวนแบงซึ่งกันและกัน ความเขาใจกัน และอิทธิพลของปฏิสัมพันธที่มีตอกัน 

   (3) ความตองการความเจริญกาวหนา (growth needs) ความตองการนี้ 
เปนผลมาจากการที่บุคคลเขามารวมอยางจริงจังกับสภาพแวดลอม อาทิเชน ครอบครัว งาน และ
กิจกรรมดานสนทนาการ ความพอใจในการเจริญกาวหนานี้ไดมาจากการที่บุคคลนั้นเผชิญปญหา
ในสภาพแวดลอม ทําใหความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่หรือไดพัฒนาความสามารถใหเพ่ิมมากขึ้น  

   สรุปวา ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ แอลเดอรเฟอร (Alderfer) แบงความตองการ
ของมนุษยออกเปน 3 กลุม คือ ความตองการดํารงชีวิต ความตองการสัมพันธ และความตองการ
เจริญกาวหนาโดยเชื่อวา คนมีความตองการมากกวา 1 อยาง ในขณะเดียวได และความตองการ
ก็มุงไปสูระดับสูงข้ึนไป 

  3) ทฤษฎีแรงจูงใจ-ค้ําจุนของ เฮอรซเบอร  
   เฮอรเบอรก และซไนเดอรแมน (Herzberg & Snyderman, 1959; อางถึงใน

จิตรลดา สุภาพงษ, 2556, หนา 24-32) ไดวิจัยและสรางทฤษฎีแรงจูงและปจจัยค้ําจุน หรือทฤษฎี 
2 ปจจัยหรือทฤษฎีปจจัยคูขนาน เรียนกันทั่วไปวา ทฤษฎีของเฮสเบอร โดยเฮอรเบอร และไซนเดอรเมน 
(Herzberg & Snyderman, 1959, p. 72) ไดรวมกันวิจัยและอธิบาย ปจจัยหรือสาเหตุที่กอใหเกิด
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในองคการของปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ 5 องคประกอบ ปจจัยค้ําจุน
5 องคประกอบ 

   (1) ปจจัยจูงใจ (motivation factor) เปนปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจภายใน และ
แรงจูงใจนี้กระตุนอยากทํางาน เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความตองการทํางานสําเร็จเกิดความกาวหนา
ในชีวิตทํางานของบุคลากรประสบผลสําเร็จ ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกทางบวกตองาน ผลการปฏิบัติงาน
จะมีคุณ ประกอบดวย 

   ก. ความสําเร็จในงาน หมายถึง การที่บุคลากรทําใหงานไดสําเร็จ บุคลากร
จะเกิดแรงจูงใจภายในเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  
อยากทํางานที่ตนเองมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ 

   ข. การยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีบุคลากรทําใหงานไดสําเร็จแลวสิ่งหนึ่ง               
ที่บุคลากรตองการ คือ การยอมรับจากผูบริหาร การยอมรับจากเพ่ือนรวมงานและสังคม 

   ค. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ความชัดเจนของโครงสราง ทําใหบุคลากร
ไดรับมอบหมาย หากโครงสรางงานชัดเจน กระบวนการปฏิบัติงานงานมีรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจน  
ทําใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

   ง. ความรับผิดชอบ หมายถึง การไดรับผิดชอบงานบุคลากร การรับมอบหมายงาน
มาปฏิบัตินั้น บุคลากรตองไดรับความไววางใจ มีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินงานเต็มที่ ปราศจาก
การรบกวนจากผูอื่น หรือผูบริหาร 

   จ. ความกาวหนาในงาน หมายถึง การทํางานของบุคลากรในแตละงานหรือ
นิยามวา เปนระยะสั้นจะเกิดความกาวหนาในวิชาชีพและในระยะยาวเมื่อทํางานตอเนื่องกันไป
บุคลากรจะเกิดความกาวหนาในงานทั้งสถานภาพและรายได หากงานที่บุคลากรทํามีลักษณะดังกลาว  
บุคลากรจะเกิดแรงจูงใจอยากทํางาน 
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   (2) ปจจัยค้ําจุน (hygienes factor) เปนปจจัยที่ปองกันความไมพึงพอใจของบุคลากร
ทําใหบุคลากรสามารถทํางานตามปกติ ปจจัยค้ําจุนไมสามารถสรางความรูสึกทางบวกไมสามารถ 
ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ ประกอบดวย 

   ก. นโยบายในการบริหาร หมายถึง บุคลากรจะทํางานไดตามปกติหากนโยบาย
ขององคการชัดเจน การบริหารเปนไปตามกระบวนการที่ กําหนด ไมมีการกลั่นแกลงหรือ
กลาวอีกในหนึ่งวา การที่องคการมีนโยบายและการบริหารที่ดี เปนการทรงสภาพการทํางานใหเปนปกติ
ของบุคลากร 

   ข. ความสัมพันธระหวางบุคล หมายถึง บุคลากรจะทํางานไดตามปกติ
หากความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร หากความสัมพันธระหวางบุคลากรกับบุคลากร
เปนไปดวยดี หรือกลาวอีกในหนึ่งวา การที่บริหารผูบริหารกับบุคลากร ความสัมพันธระหวางบุคลากร
กับบุคลากรมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนการทรงสภาพการทํางานใหเปนปกติของบุคลากร 

   ค. ความมั่นคงในงาน หมายถึง บุคลากรจะทํางานไดตามปกติหากงานนั้น
มคีวามมั่นคง เงื่อนไขการทํางานชัดเจน ไมถูกปลดออกโดยไมมีสาเหตุ หรือกลาวอีกในหนึ่งวา ลักษณะ
ความมั่นคงของงาน เปนการทรงสภาพการทํางานใหเปนปกติของบุคลากร 

   ง. สภาพแวดลอมในการทํางานไดตามปกติ หากสถานที่ทํางานมีสิ่งแวดลอม 
การทํางานที่เหมาะสม ทั้งดานจํานวนพื้นที่ใชสอย แสง สี เสียง อุณหภูมิ และการรบกวนทางกายภาพ 
และทางจิตใจอ่ืนๆ หรือกลาวอีกในหนึ่งวา สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานที่ทํางาน เปนการทรงสภาพ
การทํางานใหเปนปกติของบุคลากร 

   จ. รายไดและสวัสดิการ หมายถึง บุคลากรจะทํางานไดตามปกติ หากมีรายได
จากการทํางานนั้น ยุติธรรมกับสภาพงาน และเพียงพอที่จะใชจายในครอบครัว รวมทั้งสวัสดิการตางๆ 
เชน ทีพั่ก โรงพยาบาล ประกันชีวิต ประกันสังคม เปนตน เปนไปอยางเหมาะสมหรือกลาวอีกในหนึ่งวา 
การจัดใหบุคลากรมีรายและสวัสดิการที่เหมาะสม เปนการทรงสภาพที่ทํางานใหเปนปกติของบุคลากร  

   สรุปวา ทฤษฎีแรงจูงใจ-ค้ําจุนของ เฮอรซเบอร (herzberg) ไดกลาวถึงปจจัย 2 กลุม 
ทีส่งผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน คือ ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน โดยปจจัยจูงใจจะทําให
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเปนผลใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สวนปจจัย
ค้ําจุนจะทําใหบุคลากรมีความรูสึกตอหนวยงานท่ีตัวเองทําอยู เปนปจจัยของสิ่งแวดลอมภายนอก 
มิไดเปนสิ่งจูงใจในการทํางาน แตเมื่อขาดหรือไมมีปจจัยค้ําจุนก็จะกอใหเกิดความไมพึงพอใจ
แกผูปฏิบัติงาน 

  4) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด 
   แมคคลีแลนด (McCelland, 1965) ไดสรุปแนวคิดแรงจูงใจทางสังคมของมนุษยวา

มี 3 ประเภท คือ  
   (1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (achievement motive)   

    แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแรงจูงใจภายในใหบุคลากรทํางานที่มีมาตรฐานและ
เปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จในงาน ซึ่งแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไดมีผูใหความหมายและลักษณะของ
บุคคลไวหลายทานดังนี ้
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    แมคคลีแลนด (McClelland, 1965; อางถึงใน เอื้อมพร บัวสรวง, 2552, หนา 17) 
ไดกลาวถึงความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจที่จะทําใหคนมุงประสิทธิภาพ
ในการทํางานมีความกระตือรือรนที่จะพยายามทํางานใหไดผลดีเยี่ยม พยายามที่จะแกไขปญหาตางๆ
ดวยตนเอง ไมวาจะทํากิจกรรมอะไร คือ มีจิตใจมุงมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคท้ังปวง แรงจูงใจประเภทนี้ 
ไดแก 

    ก. cognitive drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการที่จะรู ตองการ
ที่จะเขาใจ หรือตองการแกไขปญหาดวยตนเอง  

    ข. egoenchancement drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการ
รักษาสถานะของตนและสิทธิของตน จากสังคมที่เก่ียวของดวย  

   ค. affliliation drive หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการอยากที่จะเปน
ที่ยอมรับของผูอ่ืน ซึ่งจะทําใหบุคคลมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

   สปรินทอล (Sprinthall, 1991, p. 527; อางถึงใน ยุพาภรณ ขานพล, 2551, หนา 34) 
ไดกลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความตองการที่มุงเนนไปสูระดับความสามารถท่ียากเสมอๆ และ
หลีกเลี่ยงลักษณะความสามารถที่ต่ํา 

   ยุพาภรณ ขานพล (2551, หนา 34) ไดกลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง 
แรงที่เปนพลังขับใหบุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 
ทีเ่ปนเลิศ พยายามท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง ทําใหบุคคลประกอบพฤติกรรมที่ทาทาย
ความสามารถเปนความปรารถนาที่จะทําบางสิ่งบางอยางใหดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา 
ที่เคยทํามากอนตองประสบผลสําเร็จจากบางสิ่งที่ยาก ตองการชนะในการแขงขันกับผูอ่ืน ตองการ
เปนคนเกง 

   วราวิทย คะษาวงศ (2551, หนา 26) ไดกลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง 
แรงทีเ่ปนพลังขับใหบุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ทีเ่ปนเลิศ พยายามท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง ทําใหบุคคลประกอบพฤติกรรมที่ทาทาย
ความสามารถเปนความปรารถนา ที่จะทําบางสิ่งบางอยางใหดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กวาที่เคยทํามากอนตองประสบผลสําเร็จจากบางสิ่งท่ียาก ตองการชนะในการแขงขันกับผูอ่ืน ตองการ
เปนคนเกง 

   พิรจิต บุญบันดาล (2551, หนา 44) ไดกลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง  
แรงที่เปนพลังขับใหบุคคลพยายามทีจ่ะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่เปนเลิศ 
พยายามท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง ทําใหบุคคลประกอบพฤติกรรมที่ทาทายความสามารถ
เปนความปรารถนาที่จะทําบางสิ่งบางอยางใหดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาที่เคยทํามากอน
ตองประสบผลสําเร็จจากบางสิ่งที่ยาก ตองการชนะในการแขงขันกับผูอ่ืน ตองการเปนคนเกง 

   พระมหาวุฒิชัย เหลาเลิศ (2550, หนา 25) ไดกลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง 
ความปรารถนาของบุคคลที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
โดยไมยอทอตออุปสรรค ดวยระดับเกณฑการทํางานที่ดี มีความทะเยอทะยานและพยายามทําให
ดีกวาบุคคลอ่ืน  
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   ไพจิตร งิ้วสุภา (2556, หนา 35) ไดกลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง แรงขับ
ที่มีในตัวของแตละบุคคลที่จะชวยผลักดันใหบุคคลผูนั้นแสดงความสามารถหรือการกระทําตางๆ 
เพ่ือมุงใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง แรงที่เปนพลังขับ
ใหบุคคลพยายามที่จะแสดงพฤติกรรมที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่เปนเลิศ ทําใหบุคคล
ประกอบพฤติกรรมที่ทาทายความสามารถเปนความปรารถนาที่จะทําบางสิ่งบางอยางใหดีขึ้นหรือ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาที่เคยทํามากอนตองประสบผลสําเร็จจากบางสิ่งที่ยาก ตองการชนะ
ในการแขงขันกับผูอ่ืน ตองการเปนคนเกง 

   (1) ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
    ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จากการศึกษาคนควา พบวา ลักษณะของ

ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีดังนี ้
    แมคคลีแลนด (McClelland, 1985; อางถึงใน ไพจิตร งิ้วสุภา, 2556, หนา 34) 

ไดกลาวถึง บุคลิกของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไว 3 ประการ คือ  
    ก. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (personal responsibikity for 

performance) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติอยางมีเหตุผล เขาจะทํางานไดดีภายใตสภาพที่เขารูสึก
พอใจ 

    ข. ตองการทราบขอมูลยอนกลับ (need for performance feedback) ที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะชอบทํางานในสถานการณที่พวกเขาทราบผลขอมูลยอนกลับของงาน
ที่ไดทําลงไป 

    ค. เปนผูเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยูเสมอ (innovativeness) การทําในสิ่งท่ีแตกตาง
และดีขึ้นจากเดิม เชน ใชเวลานอยกวา หรือมีประสิทธิภาพในการสูจุดหมายมากกวาจะเปนคนไมชอบ
อยูเฉยและหลีกเลี่ยงงานประจํา พวกเขาจะชอบการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ พวกเขาจะมองหางานที่ทาทาย 
ถาเขาไดกระทํางานที่มีความยาก พวกเขาจะมุงหนาไมลดละที่จะทํางานชิ้นนั้น และถาเขาประสบ
ความสําเร็จในงานที่ยากนั้นมันก็จะกลายเปนงานงายสําหรับพวกเขา ทําใหงานนั้นไดรับความสนใจ
นอยลงไป ดังนั้น เขาจึงพยายามเปลี่ยนงานใหม 

   วราวิทย คะษาวงศ (2551, หนา 30) ไดกลาววา ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูง มีดังนี้ 

   (1) มกีารวางแผน การกําหนดเปาหมายและการควบคุมกระบวนการทํางาน 
ดวยตนเอง มีการณคาดการลวงหนา 

   (2) ตั้งเปาหมายปานกลางสามารถบรรลุได เลือกงานที่มีระดับความยากงาย 
ปานกลาง 

   (3) ตั้งมาตรฐานที่เปนเลิศ 
   (4) แสดงพฤติกรรมที่ทาทายความสามารถ มีความพยายามมุงมั่นไมลดละ 

มีความกระตือรือรน 
   (5) ชอบเลือกงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบสวนบุคคล แตหากตองเลือกทีมงาน

จะพิจารณาที่ความสามารถเปนสําคัญ 
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   (6) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
   (7) ตองการทราบขอมูลยอนกลับจากการปฏิบัติงาน 
   (8) ชอบการแขงขันโดยใชความสามารถ ไมอาศัยโชคชะตา 
   (9) ปรารถนาที่จะทําบางสิ่งบางอยางใหดีข้ึน ชอบริเริ่มและปรับปรุงพัฒนางาน

อยูเสมอ 
   (10) ความสําเร็จคือ รางวัล 
   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง 

ผูที่มคีวามรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตั้งเปาหมายปานกลาง สามารถบรรลุได เลือกงานที่มีระดับ
ความยากงายปานกลาง แสดงพฤติกรรมที่ทาทายความสามารถ มีความพยายามมุงมั่นไมลดละ
มีความกระตือรือรน 

  2) แรงจูงใจใฝสัมพันธ (affinitive motive) 
   แรงจูงใจใฝสัมพันธเปนสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพจิต รางกาย และความรูสึกที่ดี

บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมพันธสูงจะเปนคนที่มีความสุข ไดมีผูใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมพันธ 
ไวหลายทานดังนี ้

   แมคคลีแลนด (McClelland, 1985, p. 347; อางถึงใน วราวิทย คะษาวงศ, 2551, 
หนา 31) ไดกลาวถึงคํานิยามที่เก่ียวกับความสัมพันธวาเปนการสรางความมั่นคง การบํารุงรักษาหรือ
การประสานสัมพันธภาพใหมั่นคงเชนเดิม และการสรางสัมพันธภาพอันเปนท่ีรักกับบุคคลอ่ืน 

   วราวิทย คะษาวงศ (2551, หนา 26) ไดกลาววา แรงจูงใจใฝสัมพันธ หมายถึง 
ความตองการความสัมพันธที่เปนมิตร ความปรารถนาที่จะกําหนดความผูกพันสวนตัวกับบุคคลอ่ืน  
การยอมรับจากกลุม การถูกชอบโดยบุคคลอ่ืน การรวมมือและหลีกเลี่ยงความขัดแยง 

   ไพจิตร งิ้วสุภา (2556, หนา 36) ไดกลาววา แรงจูงใจใฝสัมพันธ หมายถึง แรงขับ
ที่มีอยูในตัวของบุคคลแตละคนที่จะผลักดันใหบุคคลนั้นกระทําการตางๆ ที่เปนการสรางมิตรภาพและ
สัมพันธภาพกับผูอ่ืนใหเปนที่รักใครของผูอื่น ทําใหเกิดการยอมรับ ชอบการผูกมิตรไมตรีชอบสราง
ความรวมมือกับผูอ่ืน และสรางความสัมพันธที่ดีในการทํางาน 

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา แรงจูงใจใฝสัมพันธ หมายถึง แรงขับที่มีอยูใน
ตัวของบุคคลแตละคนท่ีจะผลักดันใหบุคคลนั้นกระทําการตางๆ ที่เปนการสรางมิตรภาพและสัมพันธภาพ
กับผูอ่ืนใหเปนที่รักใครของผูอ่ืน ทําใหเกิดการยอมรับ ชอบการผูกมิตรไมตรี ชอบสรางความรวมมือ
กับผูอ่ืน และสรางความสัมพันธที่ดีในการทํางาน 

   ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธ 
   ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธ จากการศึกษาคนควา พบวา ลักษณะของผูท่ีมี

แรงจูงใจใฝสัมพันธมีดังนี ้
   แมคคลีแลนด (McClelland, 1965; อางถึงใน ชานน ตรงดี, 2551, หนา 35) 

กลาววา ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการที่จะรักษามิตรภาพและ
ความสัมพันธระหวางบุคคลไว ผูมีความตองการความผูกพันจะมีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้  

   (1) พยายามสรางและรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพใหยั่งยืน 
   (2) อยากใหคนอ่ืนชื่นชอบตนเอง 
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   (3) สนุกสนานกับงานเลี้ยงกิจกรรมสังคมและการพบปะสังสรรค 
   (4) แสวงหาสวนรวมดวยการรวมกิจกรรมกับกลุมหรือองคการ 
   วราวิทย คะษาวงศ (2551, หนา 33-34) ไดกลาววา ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจ

ใฝสัมพันธสูงไดดังนี้  
   (1) จะปฏิบัติงานที่ดีขึ้นเม่ือไดรับสัมพันธภาพที่ดี 
   (2) มแีนวโนมรักษาความสัมพันธระหวางตนเองกับผูรวมงานหรือองคการพยายาม

ฟนฟูสัมพันธภาพที่ถูกทําลาย รักความสามัคค ี
   (3) ชอบทํางานเปนทีม พอใจในการใหการรวมมือ หลีกเลี่ยงความขัดแยง 
   (4) เรียนรูความสัมพันธทางสังคมไดรวดเร็ว 
   (5) ยึดติดกับสัมพันธภาพกับบุคคลที่มีอยู 
   (6) แสวงหาสถานการณที่เปดโอกาสเพ่ือความสัมพันธทางสังคม เชน การพบปะ

สังสรรค การพูดคุย การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การมีสวนรวมในกลุมหรือองคการ 
   (7) เอาใจใสและใหความสําคัญกับความรูสึกของผูอ่ืน  
   (8) มีความพอใจจากการเปนที่รักของผูอื่น  
   (9) ตองการเปนที่ยอมรับจากผูอ่ืนกลัวการถูกปฏิเสธ การตีคาจากสังคม 
   (10) แสดงออกถึงความรักตอผูอ่ืนและตองการความรักตอบแทน 
   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธ หมายถึง 

ผูที่แสดงออกถึงความรักตอผูอ่ืน พยายามสรางและรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพใหยั่งยืน เอาใจใส
และใหความสําคัญกับความรูสึกของผูอ่ืน   

  3) แรงจูงใจใฝอํานาจ (power motive)   
   แรงจูงใจใฝอํานาจมี 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจใฝอํานาจทางบุคคล และแรงจูงใจ

ใฝอํานาจทางสถาบันหรือทางสังคม แรงจูงใจใฝอํานาจทางสังคมนั้นเปนตัวตัดสินความสําเร็จ
ในการบริหารท่ีสําคัญเพราะบุคคลที่มีความตองการทางสังคมสูงจะมุงทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือแกปญหา
และสงเสริมเปาหมายขององคการ ทํางานใหสําเร็จตามวิถีทางขององคการ สามารถกลาวไดวาแรงจูงใจ
ใฝอํานาจทางสังคมเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูบริหารในปจจุบันควรสรางใหเกิดแกคนไดมี
ผูใหความหมายของแรงจูงใจใฝอํานาจไวหลายทาน ดังนี ้

   สมยศ นาวีการ (2543, หนา 319; อางถึงใน วราวทิย คะษาวงศ, 2551, หนา 34) 
ไดกลาววา แรงจูงใจใฝอํานาจเปนความตองการครอบงําและชักจูงผูอ่ืน เปนความปรารถนาที่จะไดมา
และรักษาการควบคุมบุคคลอ่ืนไว ตองการใหผูอื่นคลอยตามตนหรือโนมนาวผูอ่ืนใหทําสิ่งที่ตนเอง
ตองการหรือไมทําใหสิ่งท่ีตนไมตองการหรือสรางอิทฺธิพลและทําชื่อเสียงใหกับตนเอง 

   แมคคลีแลนด (1985, pp. 280-596; อางถึงใน วราวิทย คะษาวงศ, 2551, หนา 36) 
ไดกลาวถึงลักษณะการแสดงออกของแรงจูงใจใฝอํานาจไว 6 ลักษณะ คือ  

   (1) ความกาวราว ความฮึกเหิม การทํางานเชิงรุก (aggressivens) 
   (2) การสรางภาพลักษณตนเองที่แตกตางกับสังคม (negative self-image) 

การแสดงออกถึงการรักษาสิทธิของตนเอง เชน หัวรั้น ดื้อ ไมพอใจ โกรธ การตัดสินใจแนวปฏิเสธ 
   (3) การเขาครอบครองอํานาจ (entry into influential occupation) 
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   (4) การแสวงหาบารมี ชื่อเสียง เกียติยศ (search for prestige) ชอบใหบุคคล
ที่อยูรอบขางมีความศรัทธา ซื่อสัตย จงรักภักดี ใหการสนับสนุน 

   (5) การแสดงออกใหเปนที่รูจักในกลุมเล็กๆ (acting so as to be recognized 
in small groups) ชอบใหสมาชิกในกลุมรับใชเขา บุคคลเหลานี้จะชอบทําใหตนเองเดนในกลุม
เขาจะมีความยุติธรรม ตองการเปนผูนําที่ด ี

   (6) การเสี่ยง (risk talking) บุคคลเหลานี้จะมีความสมัครใจที่จะอดทน ดานรางกาย 
ชอบความเสี่ยงอันตราย   

   นอกจากนี้ แมคคลีแลนด ไดกลาววา สิ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับแรงจูงใจ
ใฝอํานาจ ไดแก การมากดวยการแขงขัน การแสดงออกถึงการรักษาสิทธิ์ ความสนใจในสิ่งที่สามารถ
บรรลุได และการสรางอํานาจบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง 

   ไพจิตร งิ้วสุภา (2556, หนา 37) ไดกลาววา แรงจูงใจใฝอํานาจ หมายถึง แรงขับ
ที่ตัวของบุคคลแตละตนที่จะผลักดันใหบุคคลนั้นกระทําการตางๆ ที่จะกําหนดและพยายามที่จะควบคุม
และมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน แสดงออกในลักษณะของการแขงขันในทุกสถานการณชอบการแขงขันและ
ใฝหาสถานภาพหรือตําแหนงที่จะทําใหตนเองเหนือกวาผูอ่ืนเสมอ   

   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา แรงจูงใจใฝอํานาจ หมายถึง แรงขับภายในตัวของ
บุคคลแตละตนที่จะผลักดันใหบุคคลนั้นกระทําการตางๆ ท่ีจะกําหนดและพยายามที่จะควบคุมและ
มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน แสดงออกในลักษณะของการแขงขันในทุกสถานการณ ชอบการแขงขันและใฝหา
สถานภาพหรือตําแหนงท่ีจะทําใหตนเองเหนือกวาผูอื่นเสมอ  

   ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจ 
   ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจ จากการศกึษาคนควา พบวา ลักษณะของผูที่มี

แรงจูงใจใฝอํานาจ มีดังนี ้
   วราวิทย คะษาวงศ (2551, หนา 37) ไดกลาววา ลักษณะบุคลิกภาพของผูที่มี

แรงจูงใจใฝอํานาจ มีดังนี ้
   (1) ตองการมีอิทธิพล มุงควบคุม บุคคล ขอมูล และทรัพยากร 
   (2) แสวงหาบารมี ชื่อเสสียง เกียรติยศ อํานาจใหกับตนเอง 
   (3) ชอบแขงขันกับบุคคลอ่ืนในสถานการณที่เปดโอกาสใหเขาครอบงําได 
   (4) มักจะชักจูงใหผูอ่ืนคลอยตามหรือโนมนาวใหทําในสิ่งท่ีตนเองตองการ 
   (5) เปนคนพูดจาเปดเผย บังคับ เรียกรอง 
   (6) ชอบสอน ชอบพูดในที่ชุมชน 
   (7) ตองการความเปนผูนําในกลุม 
   (8) ตองการทํางานใหเหนือกวาผูอื่น 
   (9) มีความกังวลเรื่องอํานาจมากกวาทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
   (10) เชื่อในระบบอํานาจ ความยุติธรรม 
   จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ลักษณะของผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจ หมายถึง 

ผูที่ตองการมีอิทธิพล ชื่อเสียง เกียรติยศ ตองการความเปนผูนําในกลุม ตองการทํางานใหเหนือกวาผูอ่ืน
มีความกังวลเรื่องอํานาจมากกวาทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
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   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีสามารถสรุปไดวา แรงจูงใจ คือ พลังหรือแรงขับของ
บุคคลที่เกิดขึ้นโดยการถูกกระตุนเพื่อนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตามชองทางภายใตการนําของเปาหมาย  
และแรงจูงใจมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานของบุลากร เมื่อมีแรงจูงใจจะทําใหบุคลากร
มคีวามกระตือรือรน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น แนวคิดทฤษฎีของ แมคคลีแลนด
เปนแนวคิดแรงจูงใจที่ ใช ในการท่ีจะพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองคการให ดีขึ้นและ
ประสบความสําเร็จไดโดยผูบริหารตองมีวิธีดวยการใชแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้น  
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชแนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคคลีแลนด ประกอบดวย แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมพันธ และแรงจูงใจใฝอํานาจ เปนกรอบแนวคิด เพราะแรงจูงใจทั้ง 3 ดาน 
ซึ่งเปนแรงจูงใจที่สําคญัท่ีชวยพัฒนาสังคม พัฒนางาน พัฒนาองคการ และเหมาะสมกับบริบทของผูวิจัย 
การศกึษาของแมคคลีแลนดกลาววา แรงจูงใจทางสังคมเปนสิ่งท่ีสามารถเรียนรูได โดยเฉพาะแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมพันธ และแรงจูงใจใฝอํานาจ เพราะโดยท่ัวไปบุคคลแตละบุคคลจะมีแรงจูงใจ
ทั้งสาม แตจะมีขนาดมากหรือนอยแตกตางกัน   
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 อมรรัตน โสธารัตน (2550, หนา 89) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนกับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี พบวา 
1) ผูบริหารโรงเรียนมีแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวม
และรายดาน 2) สุขภาพองคการในโรงเรียนอยูในระดับคอนขางงดี 3) ผูบริหารโรงเรียน ที่มีวุฒิ
ทางการบริหารตางกัน และจํานวนปในการบริหารตางกันมีการใชแบบภาวะผูนําตางกัน 4) โรงเรียน
แตละประเภทมีสุขภาพองคการโดยรวมไมตางกัน และ 5) แบบภาวะผูนําแลกเปลี่ยนและเปลี่ยน
สภาพทุกดาน สามารถทํานายสุขภาพองคการในโรงเรียนได 36.5% 

 ปาริชาติ ทองมา (2550, หนา 63-64) ศึกษาเรื่องสภาพภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและ
แบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เพชรบูรณ มีสภาพภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสูงสุดอยูในระดับสูง รองลงมา คือ สภาพภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับสูงและมีสภาพไมมีภาวะผูนําอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ และ
เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ มีสภาพภาวะผูนํา 
การกระตุนการใชปญญาสูงสุดอยูในระดับสูง รองลงมา ไดแก การดลใจอยูในระดับสูง และการใหรางวัล
ตามสถานการณอยูในระดับสูง  

 ทิวาภรณ มุทะจันทร (2550, หนา 75) ศึกษาเรื่องความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษากับขวัญของครูในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 พบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษา
มภีาวะผูนําโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก 
แตใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง 2) ขวัญของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อจําแนกเปนรายองคประกอบก็อยูในระดับมากทุกองคประกอบ และ 3) ความสัมพันธของ
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แบบภาวะผูนํากับขวัญของครูในภาพรวม และความสัมพันธของแบบภาวะผูนํากับขวัญของครู
ในโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ อยูในระดับสูงทางบวก 

 ยุพาภรณ ขานพล (2551, หนา 90) ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํา
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร 
เขต 2 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับสูง แรงจูงใจของครูในภาพรวมอยูในระดับสูง โดยเรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ แรงจูงใจใฝสัมพันธ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝอํานาจ 
ตามลําดับ ภาวะผูนําของผูบริหารโดยรวมกับแรงจูงใจของครูปฏิบัติงานโดยรวม ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยรวมกับแรงจูงใจของครูปฏิบัติงาน  
โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน ดานการบริหารแบบวางเฉย และแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการมุงสัมพันธ
เปนรายคน สามารถเปนตัวพยากรณแรงจูงใจโดยรวม โดยมีคาอํานาจพยากรณรอยละ 28.2 

 พิรจิต บุญบันดาล (2551, หนา 90) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
กับประสิทธิผลขององคการ พบวา ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลองคการ กับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ในภาพรวมมีความสัมพันธกันในเชิงบวก
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะหแยกเปนรายดาน พบวา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทฺธิ์ ดานความกลาเสี่ยง ดานความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการรูจักวางแผน และ
ดานการมีเอกลักษณของผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ มีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลองคการในเชิงบวกอยูในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลการสรางสมการการพยากรณประสิทธิผลองคการ จากคุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของผูบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย (จํากัด) สํานักงานใหญ พบวา มีตัวแปรพยากรณทีพ่ยากรณประสิทธิผล
องคการ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคณูกับตัวแปรเกณฑเทากับ 0.390 สามารถพยากรณประสิทธิผลขององคการไดรอยละ 15.2 และ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณเทากับ 0.305  

 อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 88) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย ตามการรับรูของครูผูสอน
โดยรวมและรายปจจัยอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของ
โรงเรียนประถมศึกษามคีวามสัมพันธกันทางบวกกับสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคายในระดับปานกลางทั้งโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และสรางสมการพยากรณสุขภาพองคการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย โดยใชปจจัยท่ีสงผลสุขภาพองคการ
ของโรงเรียนประถมศึกษาเปนพยากรณ พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานโครงสรางองคการ ปจจัย
ดานทรัพยากรขององคการ ปจจัยดานระบบสังคม และปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 
เปนพยากรณที่ดีที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณสะสม
เทากับ .754 สามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาไดรอยละ 56.90  
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 สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 143) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษายโสธร พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนตามทัศนะของ
ผูบริหารสถานศกึษาและครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับสมบูรณมาก และสามารถพยากรณสุขภาพ
ของโรงเรียนไดรอยละ 57.40 

 ปยะพงษ วรรณกูลพงศ (2553, หนา 62) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
และแรงจูงใจในการทํางานระหวางนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสําเร็จในอาชีพระดับสูงและต่ํา:
กรณีศึกษาบริษัท ยูนิซิตี ้มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด พบวา กลุมนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสําเร็จ
ในอาชีพระดับสูง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตละองคประกอบ ไดแก การมีอิทธิพลดานอุดมการณ 
การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนการใชปญญา และการคํานึงถึงปจเจกบุคคลสูงกวากลุมนักธุรกิจอิสระ
ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพระดบัต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 73) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยรวม มีความสัมพันธทางบวก
ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการวิเคราะหถดถอยพหุคูณและ
การสรางพยากรณสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา ปจจัย 
ดานโครงสรางองคการ ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานระบบสังคม และปจจัยดานสภาพแวดลอม
ภายนอกองคการ เปนตัวแปรพยากรณสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ที่ดีที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ .612 มีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ไดรอยละ 37.50 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณเทากับ .375 

 ณภัทรพร เชี่ยวทอง (2556, หนา 87) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเลย 
เขต 2 พบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก ดานการระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ดานการเปนแบบอยางท่ีดี 2) สุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานการเนนวิชาการมีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสนับสนุนทรัพยากร 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อยูในระดับมากอยางงมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

 นิ่มนวล คําปลื้ม (2556, หนา 79) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารทุนมนุษยกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดราชบุรี พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก และความสัมพันธ
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ระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคร ูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดราชบุรี พบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 อิสรา วิรัชกุล (2558, หนา 104-106) ศกึษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 พบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธอยูในระดับมาก มีความสัมพันธกัน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 พัทธนันท เจียเจริญ (2558, หนา 94) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศกึษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สวนประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 แอคบาบา (Akbaba, 2000, p. 3251) ไดวิจัยสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในประเทศตุรกี ซึ่งไดสํารวจความคิดเห็นของครูและครูใหญ เกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน
แตละโรงเรียน โดยสํารวจเพศ สาขาหรือแผนก ประสบการณทํางาน อายุการทํางานในโรงเรียนและ
ระดับการศึกษาของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการและนํารองศึกษา 5 มิติ คือ มิติภาวะผูนํา มิติ
บูรณภาพของสถาบัน มิติสภาพแวดลอม มิติลักษณะขององคการ และมิติประสิทธิผลขององคการ 
โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา สําหรับการวิเคราะหขอมูลจากครู 810 คน ผูบริหาร 415 คน  
การวิจับพบวา ครูและผูบริหารมทีัศนะแตกตางกันในดานภาวะผูนํา บรูณภาพของสถาบัน และประสิทธิผล
ขององคการ ในสวนที่ไมแตกตางกัน คือ สภาพแวดลอมและลักษณะขององคการ 

 ฮอรบคนิส (Hopkins, 2002, pp. 83) ไดรวมกันศึกษาและทําวิจัยเก่ียวกับเรื่องความสัมพันธ
ระหวางสุขภาพองคการกับความเชื่อมั่นของคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ประชากรคือ โรงเรียนระดับ
มัธยมศกึษา จํานวน 86 โรงเรียน โดยศึกษาถึงความสําคัญของความเชื่อมั่นของครูที่มีตอภาวะผูนํา
และบรรยากาศองคการ มีการวิเคราะหและวัดบรรยากาศจากลักษณะที่ปรากฏแกสายตาของสุขภาพ
องคการในระดับการสอนระดับการบริหารและระดับสถาบัน ผลจากการวิจัยพบวา ความเชื่อม่ันของ
คณะครูและสุขภาพองคการจะมีสวนเสริมซึ่งกันและกัน ในทางปฏิบัติควรปรับปรุงสุขภาพองคการ
ของโรงเรียนใหดีขึ้น 
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 Winkle (2000, p. 3232) ไดศึกษาการปรับโครงสรางโรงเรียนและสุขภาพองคการในโรงเรียน
ที่ปฏิรูปการเรียนรูและโรงเรียนที่ไมไดปฏิรูปการเรียนรูแตกตางกัน โรงเรียนที่ไมไดปฏิรูปการเรียนรู
มีสุขภาพองคการในระดับต่ํากวาโรงเรียนที่ไดปฏิรูปการเรียนรู 
 แบลส และแบลส (Blase & Blase, 2002, p. 671; cited in Foster, 2004, pp. 176-191) 
ไดศึกษาเรื่องการขาดภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติหนาที่จากทัศนะของครู ซึ่งเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางครู จํานวน 50 คน ในสหรัฐอเมริกาที่มีปญหาถูกผูบริหารโรงเรียนละเลยไมเอาใจใส  
ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารที่ขาดภาวะผูนํามีความบกพรอง คือ ละเลยตอการเอาใจใสครู
ทั้งทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ เชน ไมใหความรวมมือในการใชอุปกรณการสอน ขาดความสัมพันธ
กับผูรวมงานและงานอ่ืนๆ ผลจากการศึกษานี้ทําใหมีการวางแผนเพ่ือหาทางแกปญหาท่ีอาจจะเกิด
ลักษณะเชนนี้อีกในโรงเรียนอ่ืน 
  ลักส (Lueks, 2002; อางถึงใน สมพร จําปานิล, 2548, หนา 41) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับแรงจูงใจของครูในโรงเรียนเทศบาลในเมืองนิวยอรกซิตี้ 
ผลการศึกษาสรุปไดวา ไมพบเห็นหลักฐานท่ีสนับสนุนถึงความสัมพันธของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
วามีผลกระทบตอแรงจูงใจของครูเทศบาลเมือง กลาวคือ การใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของครูใหญ
ไมไดชวยสรางแรงจูงใจของครูไดดีไปกวาการใชภาวะผูนําแบบอื่นๆ 
  มิเช็ล (Michael, 2003, p. 173) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 กลุมใน 4 ดาน คือ อัตราการเขาเรียน อัตราการลาออก 
อัตราการเรียนจบตามเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร และอัตราการเรียนตอ ประขากรที่ศึกษา
เปนผูบริหารโรงเรียนแบบเดิม เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการบริหาร LPI สถิติที่ใช 
คือ สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการทดสอบคาที ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารทั้งสองกลุมมีคาคะแนน
เปอรเซ็นไทลสูงกวา 30 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูง และยังพบอีกวา ผูบริหารหญิงและผูบริหารชาย
ทีม่ีประสบการณการทํางานมากมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก 
 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูที่สงผลตอ
สุขภาพองคการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูวิจัยไดกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้

 2.6.1 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ใชกรอบแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ (Bass & 
Avolio, 1990, pp. 13-20; อางถึงใน อมรรัตน โสธารัตน, 2550, หนา 21-22) จําแนกออกเปน 2 แบบ 
ดังนี้ 

  1) แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดง
ใหเห็นในการบริหารโรงเรียน โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้น
กวาความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงข้ึนและ
ศักยภาพมากขึ้นประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก  
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   (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือภาวะผูนําเชิงบารมี หมายถึง ผูนําประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูท่ีนายกยอง เคารพ ศรัทธาและไววางใจแกผูตาม ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรม
และมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตัวแตจะประพฤติตน
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชนของกลุมหรือองคการ ผูนําสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน
เพ่ือการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนนั้น   

   (2) การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ
กับผูตาม กระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมีชีวิตชีวามีการนําเสนอวิสัยทัศนที่นาดึงดูดสําหรับอนาคต 
และสรางขวัญและกําลังใจใหผูรวมงานอยางตอเนื่อง ผูนํามีการสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานหาวิธีการ
ทํางานเพ่ือใหงานประสบความสําเร็จตลอดจนแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถ
บรรลุเปาหมายได 

   (3) การกระตุนทางปญญา หมายถึง การที่ผูนํามีการกระตุนใหผูตามใหตระหนักถึง
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมมาแกปญหาในหนวยงาน 
โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ ผูนํามีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหา
ดวยวิธีใหมผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งท่ีทาทายและเปดโอกาสท่ีดีที่จะแกปญหารวมกัน 
โดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข 

   (4) การคาํนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง ผูนําจะมีความสัมพันธเก่ียวของ
กับบุคคลในฐานะเปนผูนํา ใหการดูแลเอาใจใสผูตาม เปนที่ปรึกษาของผูตามเปนรายบุคคล และทําให
ผูตามรูสึกมคีุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ 
และเปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถในการปฏิบัติงาน ผูนําคอยใหคําแนะนําและการสนับสนุน
ในการปฏิบัติงานแกผูตาม 

  2) แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน หมายถึง กระบวนการที่ผูนําใหรางวัล หรือลงโทษ
ผูตาม ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ 
ผูนําทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนดผูนําจูงใจ
โดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย จําแนกเปน 2 ดาน คือ  

   (1) การใหรางวัลตามสถานการณ หมายถึง ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจชัดเจนวา
ตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม โดยผูนําตองชี้แจงอยางชัดเจนวาจะไดรับ
ผลประโยชนอะไร จากการทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย มีการประกาศความดีความชอบ
การเพ่ิมเงินเดือน หรือการใหโบนัส ผูนําสรางความมั่นใจแกผูตามวาจะไดรับรางวัลตอบแทนท่ีเหมาะสม
เมื่อปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

   (2) การบริหารแบบวางเฉย หมายถึง ผูนํามีการบริหารงานที่ปลอยใหเปนไปตาม
สภาพเดมิ ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเก่ียวกับการทํางานจะเขาไปแทรกเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้น หรือ
การทํางานต่ํากวามาตรฐานมีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร มักใชกฎระเบียบ
อยางเครงครัดในการปฏิบัติงานเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด บอกสิ่งที่ผูรวมงานทําผิดพลาดมากกวา
สิ่งท่ีทําถูกตองและมักใชเวลาสวนใหญกับการแกปญหาเฉพาะหนา 

2.6.2 แรงจูงใจในการทํางานของครู ใชกรอบแนวคิดของ แมคคลีแลนด (McCelland, 1960; 
อางถึงใน ยุพาภรณ ขานพล, 2551, หนา 33) จําแนกออกเปน 3 ดาน ดังนี ้
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  1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง แรงที่เปนพลังขับใหบุคคลพยายามท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ที่จะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทําใหบุคคลประกอบพฤติกรรมที่ทาทายความสามารถ
เปนความปรารถนาที่จะทําบางสิ่งบางอยางใหดีขึ้น มีความทะเยอทะยาน พยายามทําใหดีกวาบุคคลอ่ืน
และพยายามแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเองโดยไมยอทอตออุปสรรคตางๆ 

  2) แรงจูงใจใฝสัมพันธ หมายถึง หมายถึง แรงขับที่มีอยูในตัวของบุคคลแตละคน
ทีจ่ะผลักดันใหบุคคลนั้นกระทําการตางๆ เปนการสรางมิตรภาพและสัมพันธภาพกับผูอ่ืนใหเปนที่รักใคร
ของผูอื่นการยอมรับจากกลุมชอบสรางความรวมมือกับผูอ่ืน หลีกเลี่ยงความขัดแยง และสรางความสัมพันธ
ที่ดใีนการทํางาน 

  3) แรงจูงใจใฝอํานาจ หมายถึง แรงขับภายในตัวของบุคคลแตละตนที่จะผลักดัน
ใหบุคคลนั้นกระทําการตางๆ ที่จะกําหนดและพยายามที่จะควบคุมและมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนแสดงออก
ในลักษณะของการแขงขันในทุกสถานการณใฝหาสถานภาพหรือตําแหนงท่ีจะทําใหตนเองเหนือกวา
ผูอื่นเสมอและการสรางอํานาจบารมี เกียรติยศ ชื่อเสียงใหกับตนเอง 

 2.6.3 สุขภาพองคการของโรงเรียน ใชกรอบแนวคิดของ ฮอย และซาโบ (Hoy & Sabo, 
1997, p. 144; อางถึงใน คณพงศ ดาเลิศ, 2555, หนา 19) ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี ้

  1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน หมายถึง องคการที่มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม เพื่อควบคุมความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาสามารถแกปญหา
และสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ในการที่จะควบคุมความม่ันคงในการจัดการศึกษา ผูบริหาร
สถานศกึษามีประสิทธิภาพในการเผชิญปญหายุงยากจากภายนอก และสามารถทําใหองคการมีชื่อเสียง
ไดรับการยอมรับจากชุมชุน  

  2) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูบริหารมีพฤติกรรมหรือ
ลักษณะการบริหารโรงเรียนของผูบริหารที่ใหความสําคัญตอคน คือ มีการดูแลใหคําแนะนําเก่ียวกับ
การเรียนการสอนอยางจริงจัง มีความเปนมิตรเปนที่พ่ึงใหกับครู ใหอิสระในการทํางานแกครู ตลอดจน
แสวงหาสวัสดิการตางๆ ใหครู ยอมรับความคิดเห็นของครู มีความเขาใจในปญหาของครูและ
ใหความสําคัญตองาน มีการควบคุมมาตรฐานการทํางานและมีระเบียบของการทํางานที่ชัดเจน 

  3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานของ
ผูบริหารโรงเรียนในการปกครองผูใตบังคับบัญชา การใชเหตุผลดวยการอาศัยขอมูลขอความจริง
ในการแกปญหาความขัดแยง ความเปนมิตรใชการพูดจาเอาใจความตั้งใจจริง เปนแบบอยางที่ดี
แกบุคลากรสามารถใชอํานาจในการบังคับบัญชาหนวยงานได ผูบริหารไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา
ชั้นตนและเปนที่เชื่อถือของผูบังคับบัญชาชั้นตนสามารถทํางานรวมกับผูบังคบับัญชาชั้นตนได   

  4) การสนับสนุนทรัพยากร หมายถึง การปฏบิัติงานดานพฤติกรรมการบริหารงานของ
ผูบริหาร ที่มุงเนนการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารดวยบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
สื่อและอุปกรณอยางเพียงพอ ตลอดจนครูมีความสามารถในการใชสื่อ และหนวยบังคับบัญชา
ใหการสนับสนุนทรัพยากร ดวยความเปนธรรมเพื่อชวยเหลือใหการบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

  5) การอยูรวมกันของครู หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียว 
ความรูสึกพึงพอใจในกันและกัน ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนและ
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ตั้งใจปฏิบัติงาน มีความผูกพันอยางแนนแฟนของครูในโรงเรียน และมีความรูสึกที่ดีตองานสอนและ
ตอนักเรียน 

  6) การมุงเนนวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะการดําเนินงานของบุคลากร
ในโรงเรียนที่มุงเนนใหโรงเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการจัดบรรยากาศของหองเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการใชสื่ออุปกรณที่เอื้อตอการเรียนการสอน ทําใหนักเรียน
มีความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนการนิเทศภายในและการวัดผลประเมินตามสภาพจรงิ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ

ในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3 การสรางเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 3.6 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี ้
 3.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 จากโรงเรียนมัธยม จํานวน 54 โรงเรียน ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2557 
ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 173 คน และคร ูจํานวน 3,120 คน รวมทั้งสิ้น 3,293 คน   

 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู จากโรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 346 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากตารางของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ซึ่งผูวิจัยไดนําผูบริหารทั้งหมด
มาเปนกลุมตัวอยางจํานวน 173 คน และครู จํานวน 173 คน โดยแตละสถานศึกษาเทียบบัญญัติไตรยางศ 
รวมไดกลุมตัวอยาง จํานวน 346 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ ดังตาราง 2 

 
ตาราง 4  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา 
 

จังหวัด 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู รวม ผูบริหาร คร ู รวม 
ฉะเชิงเทรา 72 1,187 1,259 72 66 133 
สมุทรปราการ 101 1,933 2,034 101 107 213 

รวม 173 3,120 3,293 173 173 346 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรางขึ้นและพัฒนาจากการศึกษา
คนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จํานวน 5 ขอ ไดแก สถานศึกษา เพศ อายุ ระดับการศกึษาสูงสุด สถานภาพ 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 2 แบบ 1) แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
2) แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามเกณฑของ เบส และคาน (Best & Kahn, 
1993, pp. 246-250) โดยกําหนดคาคะแนนน้ําหนักดังนี ้

 5 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด  
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 3 ดาน 1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 2) แรงจูงใจใฝสัมพันธ 3) แรงจูงใจ
ใฝอํานาจ ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามเกณฑของ เบส และคาน (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250) 
โดยกําหนดคาคะแนนน้ําหนักดังนี ้

  5 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับมาก 
  3 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มี 6 ดาน ดังนี้ 1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 2) ความเปนผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน 3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 4) การสนับสนุนทรัพยากร 5) การอยูรวมกันของคร ู
6) การมุงเนนวิชาการ แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามเกณฑของ เบส และคาน (Best & Kahn, 1993, 
pp. 246-250) โดยการกําหนดคาคะแนนน้ําหนักดังนี ้
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  5 หมายถึง สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
  1 หมายถึง สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 3.1.1 การสรางเครื่องมือ 
  1) ศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิดทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร แรงจูงใจในการทํางานของครู และสุขภาพองคการของโรงเรียน และ
นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

   (1) สรางแบบสอบถามการวิจัยเรื่องแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน โดยศึกษา
และพัฒนามาจากแบบสอบถามของ อมรรัตน โสธารัตน (2550, หนา 113-116) 

   (2) สรางแบบสอบถามการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของครู โดยศึกษาและ
พัฒนามาจากแบบสอบถามของ ยุพาภรณ ขานพล (2551, หนา 166-170) 

   (3) สรางแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง สุขภาพองคการ โดยศึกษาและพัฒนามาจาก
แบบสอบถามของ คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 110-113) 

  2) กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 
  3) กําหนดลักษณะของขอคําถาม ขอบเขตของเนื้อหา วัตถุประสงคและกรอบแนวคิด 
  4) สรางแบบสอบถามฉบับรางเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารและแรงจูงใจ

ในการทํางานของครู และสุขภาพองคการของโรงเรียน 
  5) นําเสนอแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

เพ่ือตรวจสอบแนะนําในการปรับปรุง 
 3.3.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  1) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเสร็จแลวใหกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา (content validity) และการใชภาษา (wording) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (index of item objective congruence: IOC) แลวเลือกขอคําถาม
ที่มีคา IOC ตั้งแต 0.6 ขึ้นไป 

   รายชื่อผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
   (1) ผูชวยศาตราจารย ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ตําแหนง อาจารยคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
   (2) ผูชวยศาตราจารยสมบูรณ ศุภจริยวัฒน  ตําแหนง ผูชวยศาตราจารย
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
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   (3) นายมนตรี เดวิเลาะ ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนหมอนทองวิทยา 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

   (4) อาจารย ดร.ลินดา นาคโปย ตําแหนง อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและวิจัย 

   (5) อาจารย ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต ตําแหนง อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและวิจัย 
         2) นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีดังนี้ 
                      ดานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน มีจํานวน 30 ขอ 
    ขอคําถามที่มีคา IOC ที่ 0.6 มีจํานวน 1 ขอ 
    ขอคําถามที่มีคา IOC ที่ 0.8 มีจํานวน 3 ขอ 
    ขอคําถามที่มีคา IOC ที่ 1.00 มีจํานวน 26 ขอ  
   ดานแรงจูงใจในการทํางานของครู มีจํานวน 15 ขอ 
    ขอคําถามที่มีคา IOC ที่ 0.8 มีจํานวน 8 ขอ 
       ขอคําถามที่มีคา IOC ที่ 1.00 มีจํานวน 7 ขอ 

 ดานสุขภาพองคการของโรงเรียน มีจํานวน 30 ขอ 
        ขอคําถามที่มีคา IOC ที่ 0.8 มีจํานวน 7 ขอ 
       ขอคําถามที่มีคา IOC ที่ 1.00 มีจํานวน 23 ขอ 

  3) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช 
(try out) กับผูบริหารและครโูรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 
40 คน ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 15 คน ครูจํานวน 25 คน จากโรงเรียน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 
4 คน คือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนหมอนทองวิทยา โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 
โรงเรียนสนามชัยเขต โรงเรียนกอนแกวพิทยาคม โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
โรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม โรงเรียนบางบอวิทยาคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี
สมุทรปราการ)  

  4) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) 
โดยหาคาสัมประสิทธแอลฟา (alpha-coeffcient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990, 
pp. 202-204) โดยแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียน มีคาความเชื่อมั่น .97 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู 
มีคาความเชื่อมั่น .87 และแบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน มีคาความเชื่อมั่น .96 
จึงมีความเหมาะสมที่จะใชเปนแบบสอบถามจริงได  

  5) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
ซึ่งแบบสอบถามฉบับสมบูรณ มีทั้งหมด 4 ตอน มีจํานวน 80 ขอ ดังนี้ 
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   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 5 ขอ ไดแก สถานศึกษา เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สถานภาพ 

   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จํานวน 2 แบบ มีจํานวน 30 ขอ แบงออกเปน  

    (1) แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีจํานวน 20 ขอ 
   (2) แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน มีจํานวน 10 ขอ 

   ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 3 ดาน มีจํานวน 15 ขอ แบงออกเปน 

   (1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์มีจํานวน 5 ขอ 
   (2) แรงจูงใจใฝสัมพันธ มีจํานวน 5 ขอ 
   (3) แรงจูงใจใฝอํานาจ มีจํานวน 5 ขอ  

   ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มี 6 ดาน มีจํานวน 30 ขอ แบงออกเปน  

    (1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียนจํานวน 5 ขอ 
    (2) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน มีจํานวน 5 ขอ  

    (3) อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน มีจํานวน 5 ขอ  
    (4) การสนับสนุนทรัพยากร มีจํานวน 5 ขอ  

     (5) การอยูรวมกันของคร ูมีจํานวน 5 ขอ 
    (6) การมุงเนนวิชาการ มีจํานวน 5 ขอ 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยวิทยาราชภัฏราชนครินทร

เพ่ือขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในการขออนุญาต
ใหผูบริหารและครูในสถานศกึษาที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

 3.4.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลทางไปรษณีย จํานวน 346 ชุด ไดรับ
แบบสอบถามคนื 292 ชุด คิดเปนรอยละ 84.39 และผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม
ดวยตนเอง จํานวน 54 ชุด รวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมด 346 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 3.4.3 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดและทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ พบวา 
แบบสอบถามทั้งหมด 346 ชุด มีความถูกตองสมบูรณครบถวน สามารถนําไปวิเคราะหขอมูลตอไปได 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
  

 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร ดังนี้ 

 3.5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่ และคํานวณ
เปนคารอยละ 

 3.5.2 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดตามเกณฑ การประเมินตามแนวคิดของ เบส และคาน (Best & Kahn, 1993, 
p. 246) ดังนี้ 

  4.51-5.00 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย 
  1.00-1.50 หมายถึง แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
 3.5.3 แรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ยที่ไดตามเกณฑ การประเมินตามแนวคิดของ เบส และคาน (Best & Kahn, 1993, p. 246) 
ดังนี้ 

  4.51-5.00 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับนอย 
  1.00-1.50 หมายถึง แรงจูงใจในการทํางานของครูอยูในระดับนอยที่สุด 
 3.5.4 สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 6

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ยท่ีไดตามเกณฑการประเมินตามแนวคิดของ เบส และคาน (Best & Kahn, 1993, p. 246) 
ดังนี้ 

  4.51-5.00 หมายถึง สุขภาพองคการของโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง สุขภาพองคการของโรงเรียนอยูในระดับมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง สุขภาพองคการของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง สุขภาพองคการของโรงเรียนอยูในระดับนอย 
  1.00-1.50 หมายถึง สุขภาพองคการของโรงเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
 3.5.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับสุขภาพ

องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑ
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การวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ตามแนวคิดของ รันยอน และฮาเมอร (Runyon & Hamber, 
1996, p. 238) ดังนี้ 

  1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 
  2) คาสัมประสิทธสหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง

มคีวามสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสัมพันธ พิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ทีค่ํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน
แตถามีความสัมพันธทางลบแสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทางตรงกันขามกัน การพิจารณา
ระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี ้

   คา r อยูในชวง 0.80-1.00 หมายความวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
สุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับมากที่สุด 

   คา r อยูในชวง 0.60-0.79 หมายความวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
สุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับมาก 

   คา r อยูในชวง 0.40-0.59 หมายความวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
สุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับปานกลาง 

   คา r อยูในชวง 0.20-0.39 หมายความวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
สุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับนอย 

   คา r อยูในชวง 0.01-0.19 หมายความวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
สุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับนอยมากที่สุด 

 3.5.6 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใชเกณฑการวิเคราะห
คาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ตามแนวคิดของ รันยอน และฮาเมอร (Runyon & Hamber, 1996, 
p. 238) ดังนี้ 

  1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 
  2) คาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง

มคีวามสัมพันธกันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ พิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ทีค่ํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน
แตถามีความสัมพันธทางลบแสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทางตรงกันขามกัน การพิจารณา
ระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี ้

   คา r อยูในชวง 0.80-1.00 หมายความวา แรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับมากที่สุด 

   คา r อยูในชวง 0.60-0.79 หมายความวา แรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับมาก 

   คา r อยูในชวง 0.40-0.59 หมายความวา แรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับปานกลาง 
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   คา r อยูในชวง 0.20-0.39 หมายความวา แรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับนอย 

   คา r อยูในชวง 0.01-0.19 หมายความวา แรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียนมีความสัมพันธระดับนอยมากที่สุด 

 3.4.5 วิเคราะหแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครู
ที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise  
 

3.6 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้ 
 3.6.1 สถิตพ้ืินฐาน รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation, S.D.)  
           3.6.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
         1) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) 
        2) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 จากการวิจัยเรื่องแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของ
ครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ผูวิจัยไดเสนอลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 6 ตอน ดังตอไปนี ้

 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม สถานศึกษาที่ทาน

ทํางานอยู เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และตําแหนง 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6  
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6  
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

และแรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษาเขต 6 

 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหถดถอยแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
ในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 
 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพื่อใหสื่อความหมายตรงกันในการพิจารณาและศึกษาคาสถิติตางๆ ที่นําเสนอ ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณและความหมายไวดังนี ้
 X  แทน คาเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 t แทน คาสถิติแจกแจงแบบที (t-distribution) 

 S.E.b แทน คาความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
 R   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
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 R2   แทน คากําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ 
 b   แทน คาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 B   แทน คาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 p   แทน คาความนาจะเปน (probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 a   แทน คาคงที่ 
 F   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F  
      (F-distribution) 
 y'   แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
 Z'y   แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 X.1   แทน แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 X 1.2   แทน แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
 X 2.1   แทน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 X 2.2   แทน แรงจูงใจใฝสัมพันธ 
 X 2.3   แทน แรงจูงใจใฝอํานาจ  
 y   แทน สุขภาพองคการของโรงเรียน  
 **   แทน ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 SS   แทน  คาผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตละตัวยกกําลังสอง 
 MS   แทน  คาความแปรปรวน 
 F   แทน คาสถิติการแจกแจงแบบเอฟ 
 dƒ   แทน ชั้นของความเปนอิสระ  
 VIF   แทน คาปจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน 

 tolerance  แทน  คาความคงทนของการยอมรับ 
  

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางาน
ของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลแสดงในหัวขอและตารางตอไปนี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม สถานศึกษาที่ทาน
ทํางานอยู เพศ อายุ ระดับการศกึษาสูงสุด และตําแหนง 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 346 ชุด และไดรับคืน
แบบสอบถามที่มีความถูกตองและสมบูรณ จํานวน 346 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนํามาวิเคราะห
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม สถานศึกษาที่ทานทํางานอยู เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด และตําแหนง 
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ตาราง 5  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม สถานศึกษา เพศ อายุ  
            ระดับการศึกษาสูงสุด และตําแหนง 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
1. สถานศึกษา 
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   จังหวัดสมุทรปราการ 

 
144 
202 

 
41.62 
58.38 

รวม 346 100 
2. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
160 
186 

 
46.24 
53.76 

รวม 346 100 
3. อาย ุ
   นอยกวา 30 ป 
   30-45 ป 
   มากกวา 45 ป 

 
36 
131 
179 

 
10.41 
37.86 
51.73 

รวม 346 100 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
   อื่นๆ โปรดระบุ……… 

 
141 
195 
10 
- 

 
40.75 
56.36 
2.89 

- 
รวม 346 100 

5. ตําแหนง 
   ผูบริหาร 
   คร ู

 
173 
173 

 
50.00 
50.00 

รวม 346 100 

 
 จากตาราง 5 พบวา สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ

มผีูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 346 คน ซึ่งแบงออกเปนสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 144 คน 
คิดเปนรอยละ 41.62 และจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 58.38 
โดยเปนเพศชาย จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 46.24 และเพศหญิง จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 
53.76 สวนใหญมีอายุมากกวา 45 ป จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 51.73 อายุ 30-45 ป จํานวน 
131 คน คิดเปนรอยละ 37.86 และอายุนอยกวา 30 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 10.41 และ
มีผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.89 การศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 56.36 และการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 
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141 คน คิดเปนรอยละ 40.75 ตามลําดับ ทั้งนี้มีผูบริหารและครูที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนที่เทากัน 
คือ จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 50.00 

 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ซึ่งแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 2 ดาน คือ 1) ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
2) ดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
            เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม 
 

ปจจัยดานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
n=346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4.11 .65 มาก 1 
2. แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 3.79 .63 มาก 2 

 
 จากตาราง 6 พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 มีแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยอันดับแรก คือ แบบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ( X = 4.11) และแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยอันดับที่สอง คือ 
แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ( X = 3.79) 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
            เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 

ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
n=346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน 4.23 .72 มาก 4 
2. ผูบริหารเปนผูมีศลีธรรมอันดี 4.24 .76 มาก 3 
3. ผูบริหารประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 4.25 .75 มาก 1 
4. ผูบริหารเปนที่เคารพนับถือของครูทุกคน  4.17 .79 มาก 7 
5. ผูบริหารสรางความรูสึกเปนมิตรและเปนกันเองกับครู  4.24 .84 มาก 2 
6. ผูบริหารกระตุนใหครูเห็นคุณคาของการปฏิบัติงาน 4.20 .76 มาก 5 
7. ผูบริหารมองการณไกลถึงความเปนไปไดของสถานศึกษา 
   ที่จะเกิดข้ึน 

4.12 .78 มาก 9 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
n=346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

8. ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหผูรวมงานอยางตอเนื่อง 4.01 .85 มาก 19 
9. ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานหาวิธีการทํางาน 
    เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ 

3.99 .84 มาก 20 

10. ผูบริหารแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาสามารถ    
     บรรลุเปาหมายได 

4.12 .80 มาก 8 

11. ผูบริหารมีการกระตุนใหครูตระหนักถึงปญหาตางๆ  
     ท่ีเกิดขึ้นในหนวยงาน เพ่ือหาแนวทางใหมมาแกปญหา 

4.07 .78 มาก 14 

12. ผูบริหารมีการคดิเพื่อการแกปญหาอยางเปนระบบ  4.05 .85 มาก 15 
13. ผูบริหารใหกําลังใจครูในการพยายามหาทางแกปญหา   
     ดวยวิธีใหม 

4.04 .86 มาก 17 

14. ผูบริหารทําใหครูรูสึกวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนสิ่งที่เปดโอกาส  
     ท่ีดีท่ีจะแกปญหารวมกัน 

4.03 .85 มาก 18 

15. ผูบริหารสรางความเชื่อมั่นใหครูรับรูวาปญหาทุกอยาง  
     ตองมีวิธีแกไข 

4.05 .81 มาก 16 

16. ผูบริหารดูแลเอาใจใสการทํางานของผูรวมงาน 4.07 .82 มาก 13 
17. ผูบริหารทําใหครูรูสึกมีคุณคา มีความสําคัญ 
     ในการปฏิบัติงาน 

4.09 .82 มาก 12 

18. ผูบริหารจะมีการปฏิบัติตอครูโดยการใหโอกาส 
     ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ  

4.09 .83 มาก 11 

19. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดใชความสามารถ 
     ในการปฏิบัติงาน 

4.17 .79 มาก 6 

20. ผูบริหารใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกคร ู 4.11 .81 มาก 10 
คาเฉลี่ย 4.11 .65 มาก - 

 
 จากตาราง 7 พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.11) 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ( X = 4.25) รองลงมา 
คือ ผูบริหารสรางความรูสึกเปนมิตรและเปนกันเองกับครู ( X = 4.24) และผูบริหารเปนผูมีศีลธรรม
อันดี ( X = 4.24) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานหาวิธีการทํางาน
เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ ( X = 3.99)  
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
             เขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 ดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
 

แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
n=346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ผูบริหารใหความชวยเหลือผูรวมงานเพ่ือแลกเปลี่ยน 
    กับความพยายามในการปฏิบัติงานของครู 

4.04 .78 มาก 3 

2. ผูบริหารอธิบายถึงการปฏิบัติงานที่ทําใหครูไดรับ 
    สิ่งตอบแทนตามตองการ 

3.91 .88 มาก 5 

3. ผูบริหารยกยองเชิดชูเกียรติใหกับผูรวมงานทุกคน 
    ไดทราบกันถวนหนา 

4.06 .85 มาก 2 

4. ผูบริหารใหความมั่นใจวา ครูจะไดเลื่อนขั้น 
    หากปฏิบัติงานไดดี 

3.90 .91 มาก 6 

5. ผูบริหารใหการยอมรับนับถือเมื่อผูรวมงานทํางานไดดี 4.09 .84 มาก 1 
6. ผูบริหารเริ่มเขามาแกไขปญหาก็ตอเมื่อพบวา 
    มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นแลว 

3.53 1.06 มาก 8 

7. ผูบริหารไมเปลี่ยนแปลงใดๆ ตราบใดที่งานยังสามารถ 
    ดําเนินตอไปได 

3.44 1.07 ปานกลาง 9 

8. ผูบริหารใชกฎระเบียบอยางเครงครัดในการปฏิบัติงาน 
    เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด 

3.84 .84 มาก 7 

9. ผูบริหารใชวิธีการพูดถึงสิ่งที่ครูทําผิดพลาดมากกวา 
    การแนะนําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง 

3.18 1.19 ปานกลาง 10 

10. ผูบริหารคอยเปนที่ปรึกษาแกไขปญหาใหแกผูรวมงาน 3.97 .90 มาก 4 
คาเฉลี่ย 3.79 .63 มาก - 

 
 จากตาราง 8 พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.79) 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารใหการยอมรับนับถือเมื่อผูรวมงานทํางานไดดี ( X = 4.09) 
รองลงมา คือ ผูบริหารยกยองเชิดชูเกียรติใหกับผูรวมงานทุกคนไดทราบกันถวนหนา ( X = 4.06) 
และผูบริหารใหความชวยเหลือผูรวมงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับความพยายามในการปฏิบัติงานของครู 
( X = 4.04) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารใชวิธีการพูดถึงสิ่งท่ีครูทําผิดพลาดมากกวาการแนะนํา
วิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง ( X = 3.18)  
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6  
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ซึ่งปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานของครู ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
2) ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ 3) ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ 
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงาน 
             เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 โดยภาพรวม 
 

ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานของครู 
n=346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4.10 .52 มาก 2 
2. แรงจูงใจใฝสัมพันธ 4.32 .53 มาก 1 
3. แรงจูงใจใฝอํานาจ 3.86 .70 มาก 3 

 
 จากตาราง 9 พบวา แรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 มีแรงจูงใจในการทํางานของครูที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ 
( X = 4.32) รองลงมา คือ ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ( X = 4.10) สวนแรงจูงใจในการทํางานของครู
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ ( X = 3.86) 

 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 

ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
n = 346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ขาพเจาพยายามทํางานใหประสบผลสําเร็จ 
    ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 
4.18 

 
.60 

 
มาก 

 
3 

2. ขาพเจาชอบปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ 4.03 .65 มาก 4 
3. ขาพเจามีความพยายามทําใหดีกวาบุคคลอ่ืน 3.84 .76 มาก 5 
4. ขาพเจาพยายามแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง 4.20 .65 มาก 2 
5. ขาพเจามีความพยายามในการปฏิบัติงานโดยไมยอทอ 
    ตออุปสรรค 

4.29 .67 มาก 1 

คาเฉลี่ย 4.10 .52 มาก - 
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 จากตาราง 10 พบวา แรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.10) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ขาพเจามีความพยายามในการปฏิบัติงานโดยไมยอทอตออุปสรรค ( X = 4.29) รองลงมา คือ 
ขาพเจาพยายามแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง ( X = 4.20) ขาพเจาพยายามทํางานใหประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ( X = 4.18) และขาพเจาชอบปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ 
( X = 4.03) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขาพเจามีความพยายามทําใหดีกวาบุคคลอ่ืน ( X = 3.84) 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ 
 

ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ 
n=346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ขาพเจาเชื่อวาการสรางมิตรภาพและสัมพันธภาพกับ 
    ผูอื่นจะชวยใหประสบความสําเร็จในการทํางานมากขึ้น 

4.43 .65 มาก 1 

2. ขาพเจาเชื่อวาการยอมรับจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพล 
    ตอความสําเร็จ 

4.29 .68 มาก 4 

3. ขาพเจาสรางบรรยากาศแบบรวมมือในการทํางาน 4.24 .63 มาก 5 
4. ขาพเจาพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการปฏิบัติงาน 4.29 .69 มาก 3 
5. ขาพเจาพยายามประสานสัมพันธภาพระหวาง 
   เพ่ือนรวมงานใหดีขึ้น 

4.34 .69 มาก 2 

คาเฉลี่ย 4.32 .53 มาก - 

 
 จากตาราง 11 พบวา แรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.32) โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ขาพเจาเชื่อวาการสรางมิตรภาพและสัมพันธภาพกับผูอื่นจะชวยใหประสบความสําเร็จ
ในการทํางานมากขึ้น ( X = 4.43) รองลงมา คือ ขาพเจาพยายามประสานสัมพันธภาพระหวางเพ่ือน
รวมงานใหดีข้ึน ( X = 4.34) ขาพเจาพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการปฏิบัติงาน ( X = 4.29) 
และขาพเจาเชื่อวาการยอมรับจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลตอความสําเร็จ ( X = 4.29) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขาพเจาสรางบรรยากาศแบบรวมมือในการทํางาน ( X = 4.24) 
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ 
 

ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ 
n=346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ขาพเจาเชื่อวาการควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงาน  
    เพ่ือความสําเร็จของหนวยงาน 

4.05 .80 มาก 1 

2. ขาพเจาเชื่อวาการแสดงออกในดานตางๆ 
    จะเพ่ิมบทบาทใหกับตนเองเปนผูนําที่เขมแข็ง 

4.05 .76 มาก 2 

3. ขาพเจาเชื่อวาการดํารงตาํแหนงท่ีสูงข้ึนจะทําให 
    ตนเองเหนือกวาผูอื่น 

3.73 .92 มาก 4 

4. ขาพเจาเชื่อวาการใชอํานาจในการสั่งงาน 
    เปนการสรางบารมีใหตนเอง 

3.60 .99 มาก 5 

5. ขาพเจาเชื่อวาการใฝหาตําแหนงเปนการสราง 
    ชื่อเสียง เกียรติยศใหตนเอง 

3.89 .91 มาก 3 

คาเฉลี่ย 3.86 .70 มาก - 

 
 จากตาราง 12 พบวา แรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝอํานาจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.86) โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ขาพเจาเชื่อวาการควบคมุบุคลากรใหปฏิบัติงาน เพ่ือความสําเร็จของหนวยงาน ( X = 4.05) 
รองลงมา คือ ขาพเจาเชื่อวาการแสดงออกในดานตางๆ จะเพ่ิมบทบาทใหกับตนเองเปนผูนําที่เขมแข็ง 
( X = 4.05) ขาพเจาเชื่อวาการใฝหาตําแหนงเปนการสรางชื่อเสียง เกียรติยศใหตนเอง ( X = 3.89) 
และขาพเจาเชื่อวาการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นจะทําใหตนเองเหนือกวาผูอื่น ( X = 3.73) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขาพเจาเชื่อวาการใชอํานาจในการสั่งงานเปนการสรางบารมีใหตนเอง ( X = 3.60) 
 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
 

สุขภาพองคการของโรงเรียน 
n=346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศกึษาใหสนอง 
    ความตองการของชุมชุนโดยสอดคลองกับ 
    สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.17 .66 มาก 2 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางความสัมพันธ 
    อันดีกับชุมชนได 

4.11 .80 มาก 7 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการเผชิญ 
    ปญหายุงยากจากภายนอก   

4.02 .80 มาก 17 

4. ผูปกครองและชุมชนยอมรับการดําเนินงานของ 
    โรงเรียน 

4.09 .79 มาก 12 

5. ชุมชนใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุน 
    การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

4.17 .76 มาก 1 

6. ผูบริหารมีพฤติกรรมในการบริหารโรงเรียน 
    แบบใหความสําคัญตอครู 

4.10 .80 มาก 10 

7. ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
    จากคร ู

4.03 .83 มาก 16 

8. ผูบริหารมีความเปนมิตรเปนที่พึ่งใหกับครูได 4.09 .83 มาก 11 
9. ผูบริหารใหอิสระแกครูในการปฏิบัติงาน 
    อยางเต็มความสามารถ 

4.14 .83 มาก 4 

10. ผูบริหารแสวงหาสวัสดิการตางๆ ใหแกคร ู 3.94 .92 มาก 24 
11. ผูบริหารไดรับการยอมรับเก่ียวกับการใชอํานาจ 
     ในการบังคับบัญชาหนวยงาน 

3.95 .77 มาก 23 

12. ผูบริหารแกปญหาความขัดแยงไดดี 3.89 .89 มาก 26 
13. ผูบริหารมีความเปนมิตรกับครู 4.14 .81 มาก 5 
14. ผูบริหารทํางานรวมกับผูบังคบับัญชาชั้นตนได 4.11 .76 มาก 8 
15. ผูบริหารกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากร 
     ในโรงเรียนได 

4.10 .84 มาก 9 

16. โรงเรียนมีครูเพียงพอและครบตามจํานวนชั้น 
     ท่ีเปดสอนในโรงเรียน 

3.98 .84 มาก 20 

17. โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการ 
     อยางเพียงพอ 

3.78 .92 มาก 29 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

สุขภาพองคการของโรงเรียน 
n=346 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

18. โรงเรียนมีอาคาร หองเรียนและหองปฏิบัติการ 
     อยางเพียงพอ 

3.85 .92 มาก 27 

19. โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณที่ใชประกอบ 
     การเรียนการสอนอยางเพียงพอ  

3.77 .90 มาก 30 

20. โรงเรียนไดรับการจัดสรรทรัพยากรในการบริหาร 
     อยางเปนธรรมจากหนวยงานตนสังกัด 

3.84 .82 มาก 28 

21. ครูมีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 3.98 .74 มาก 21 
22. ครูพึงพอใจในการปฏิบัติตนของกันและกัน 3.98 .72 มาก 22 
23. ครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 3.92 .81 มาก 25 
24. ครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 4.00 .76 มาก 19 
25. ครูมีความผูกพันซึ่งกันและกัน 4.01 .76 มาก 18 
26. บุคลากรในโรงเรียนมุงเนนการจัดการเรียนรู 
     เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

4.15 .71 มาก 3 
 

27. โรงเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือตอ 
     การเรียนรูของนักเรียน 

4.08 .73 มาก 14 

28. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.13 .72 มาก 6 
29. ครูใชสื่อและอุปกรณที่เอ้ือตอการเรียนรู 
     ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา 

4.09 .70 มาก 13 

30. โรงเรียนจัดใหมีการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง 4.05 .81 มาก 15 
คาเฉลี่ย 4.02 .56 มาก - 

 
 จากตาราง 13 พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.02) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุมชน
ใหความรวมมือชวยเหลือและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ( X = 4.17) รองลงมา โรงเรียน
สามารถดําเนินการจัดการศึกษาใหสนองความตองการของชุมชุน โดยสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ( X = 4.17) บุคลากรในโรงเรยีนมุงเนนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ( X = 4.15) และผูบริหารใหอิสระแกครูในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
( X = 4.14) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน
อยางเพียงพอ ( X = 3.77) 
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 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
และแรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
ในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 โดยนําตัวแปรพยากรณ ไดแก ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (x1.1) ดานแบบภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x1.2) ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (x2.1) ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ (x2.2) ดานแรงจูงใจ
ใฝอํานาจ (x2.3) และสุขภาพองคการของโรงเรียน (y) มาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  
 
ตาราง 14  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและ 
              แรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 14 พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ไดแก ดานแบบภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง (x1.1) และดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x1.2) กับสุขภาพองคการของโรงเรียน 
(y) โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความสัมพันธกัน
ทางบวกในระดับมากเชนกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rx1.1y = .717), (rx1.2y = .644) ตามลําดับ
สวนแรงจูงใจในการทํางานของคร ูไดแก ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (x2.1) ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ (x2.2) 
และดานแรงจูงใจใฝอํานาจ (x2.3) กับสุขภาพองคการของโรงเรียน (y) โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความสัมพันธ กันทางบวกในระดับปานกลาง 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rx2.1y = .527), (rx2.2y = .509) และ (rx2.3y = .429) ตามลําดับ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอที่ 1.4.1 ที่วา แบบภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก 
 

ตัวแปร X1.1 X1.2 X2.1 X2.2 X2.3 y 
X1.1 1.00      
X1.2 .694** 1.00     
X2.1 .507** .423** 1.00    
X2.2 .438** .351** .570** 1.00   
X2.3 .282** .422** .423** .352** 1.00  
y .717** .644** .527** .509** .429** 1.00 
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 ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะหถดถอยแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
ในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครู
ทีส่งผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
โดยนําตัวแปรพยากรณ ไดแก ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (x1.1) ดานแบบภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x1.2) ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (x2.1) ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ (x2.2) และดานแรงจูงใจ
ใฝอํานาจ (x2.3) มาวิเคราะหหาคาสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดวยวิธี 
stepwise 

  1) ผลการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนของการใชสถิติวิเคราะหการถดถอย 
   ผูวิจัยไดทําการทดสอบขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางตามขอตกลง
เบื้องตนของการใชสถิติวิเคราะหการถดถอย ดังนี้ 
     (1) ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีมาตรวัดเปน Interval ซึ่งกําหนดเปนมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548, หนา 2) 
     (2) ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 346 คน จึงมีจํานวนมากกวา 30 
จึงถือไดวาขอมูลมีการแจกแจงเปนโคงปกติ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548, หนา 2) 
    (3) ตัวแปรอิสระแตละตัวไมมีความสัมพันธกันโดยการตรวจสอบจากคาความคงทน
ของการยอมรับ (tolerance) และคาปจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) 
 
ตาราง 15  คาความคงทนของการยอมรับ (tolerance) และคาปจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน 
   (VIF) ของตัวแปรอิสระในดานตางๆ 
 

ตัวแปร tolerance VIF 

x11 0.471 2.123 
x12 0.462 2.163 
X21 0.555 1.803 
x22 0.751 1.331 
x23 0.768 1.302 

 
 จากตาราง 15 พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีคาความคงทนของการยอมรับ (tolerance) 

ไมนอยกวา 0.10 และมีคาปจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) นอยกวา 10 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีลักษณะเปน multicollinearity คือ ไมเกิดความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ 
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2544, หนา 468) 
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   (4) ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ พบวา
    ก. 
               ข. 
จุด o แสดงถึงคา Prob. ของ
ดังนั้น o มีการเรียงตัวเขาใกลเสนตรงจึงถือวาคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ
แบบปกติ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 

 
ภาพ 3  normal probability plot charts
          การพยากรณ 

 
  2) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูง

ในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพ
มัธยมศกึษา เขต 6 

 
ตาราง 16  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
              ในการทํางานของครู

 

modal 
regression 68.202
residual 42.821
Total 111.023

102 

ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ พบวา
 มีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (residual) = .0000  
 มกีารแจกแจงแบบปกติ ตรวจสอบโดยใช normal 

ของขอมูลสวนเสนตรงที่ลากทแยงเปนแนวเสนแสดงการแจกแจงแบบปกติ 
มีการเรียงตัวเขาใกลเสนตรงจึงถือวาคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548, หนา 6) 

normal probability plot charts แสดงการแจกแจงคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูง
การทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
ในการทํางานของครู 

ss df MS F
68.202 4 17.050 135.779
42.821 341 .126  
111.023 345   

ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ พบวา 

normal probability plot 
เสนแสดงการแจกแจงแบบปกติ 

มีการเรียงตัวเขาใกลเสนตรงจึงถือวาคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณมีการแจกแจง

 

แสดงการแจกแจงคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ 

F sig 
135.779 .000 
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 จากตาราง 16 พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของ
ครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธ
กันเปนเสนตรงสามารถวิเคราะหถดถอยได ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตอไป
 ผูวิจัยวเิคราะหแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและดานแรงจูงใจในการทํางานของครู
ที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
โดยการหาคาสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise ดังนี้ 

 
ตาราง 17  ผลการวิเคราะหคาสมการถดถอยพหุคูณแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ 
              ในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

  

ตัวแปรที่ใชพยากรณ 
สุขภาพองคการของโรงเรียน 

b SE(b) Beta t sig 
a (constant) .392 .174  2.257 0.25 
แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (x1.1) .395 .043 .455 9.290 .000 
แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x1.2) .179 .044 .199 4.019 .000 
แรงจูงใจใฝสัมพันธ (x2.2) .198 .041 .187 4.808 .000 
แรงจูงใจใฝอํานาจ (x2.3) .122 .031 .151 3.934 .000 
คาคงที่ (a) = .392 
R = .784, R2 = .614, adjust R2 = .610, S.E.b. = .35437, p = .000  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 17 พบวา ตัวแปร 4 ดาน คือ ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (x1.1) 
ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ (x23) ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ (x22) ดานแบบภาวะผูนําการแบบแลกเปลี่ยน (x1.2) 
สามารถรวมกันพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คาสัมประสิทธิ์พหุคณู (R) เทากับ .784 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) เทากับ .614 ตัวแปรทั้ง 4 ตัว 
สามารถทํานายสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
ไดรอยละ 61.40 
 ปจจัยทั้ง 4 ดานมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ .395 .122 
.198 และ .179 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์พยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (B) เทากับ .455 .151 
.187 และ .199 ตามลําดับ และมีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ .392 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอ 1.4.2 ที่วา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
ในการทํางานของครูสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 โดยเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี ้
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 สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ 
   y' = a + bx 
   y' = 0.392 + 0.395x1.1 + 0.122x2.3 + 0.198x2.2 + 0.179x1.2  
 สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

   Z
'
y = 0.455x1.1 + 0.151x2.3 + 0.187x2.2 + 0.199x1.2 

 จากสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน อธิบายไดดังนี ้
  1) แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลทางบวกตอสุขภาพองคการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลาวคือ หากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (x11) 
เพ่ิมขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหสุขภาพองคการของโรงเรียน (y) มีคาเพ่ิมข้ึน .455 หนวยมาตรฐาน 
เมื่อควบคุมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหคงที ่
  2) แรงจูงใจใฝอํานาจสงผลทางบวกตอตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 กลาวคือ หากแรงจูงใจใฝอํานาจ (x2.3) เพ่ิมข้ึน 1 หนวยมาตรฐาน 
จะทําใหสุขภาพองคการของโรงเรียน (y) มีคาเพ่ิมขึ้น 0.151 หนวยมาตรฐาน เมื่อควบคุมแรงจูงใจ
ใฝอํานาจ ใหคงที ่
  3) แรงจูงใจใฝสัมพันธสงผลทางบวกตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลาวคือ แรงจูงใจใฝสัมพันธ (x2.2) เพ่ิมข้ึน 1 หนวยมาตรฐาน 
จะทําใหการสุขภาพองคการของโรงเรียน (y) มีคาเพ่ิมข้ึน 0.187 หนวยมาตรฐาน เม่ือควบคุมแรงจูงใจ
ใฝสัมพันธใหคงท่ี 
  4) แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลทางบวกตอสุขภาพองคการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 กลาวคือ หากแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
(x1.2) เพ่ิมขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหการบริหารงานของสถานศึกษา (y) มีคาเพิ่มขึ้น 0.199 
หนวยมาตรฐาน เม่ือควบคุมแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนใหคงที ่
 สวนปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในระดับปานกลาง แตไมสามารถพยากรณสุขภาพ
องคการของโรงเรียนได  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
ในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจ
ในการทํางานของครู สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 และเพ่ือศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีสงผลตอ
สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 346 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และคาสมการถดถอยพหุคณู 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง พบวา 
สถานศกึษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
346 คน ซึ่งแบงออกเปนสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 41.62 และ
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 58.38 โดยเปนเพศชาย จํานวน 160 คน 
คิดเปนรอยละ 46.24 และเพศหญิง จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 53.76 สวนใหญมีอายุมากกวา 
45 ป จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 51.73 อายุ 30-45 ป จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 37.86 
และอายุนอยกวา 30 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 10.41 และมีผูตอบแบบสอบถามการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.89 การศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 195 คน 
คิดเปนรอยละ 56.36 และการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 40.75 ตามลําดับ 
ทั้งนี ้มีผูบริหารและครูที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนที่เทากัน คือ จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 50.00
 5.1.2 ผลการศึกษาระดบัแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา 
  1) ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวม รองลงมา คือ ผูบริหาร
สรางความรูสึกเปนมิตรและเปนกันเองกับครู และผูบริหารเปนผูมีศีลธรรมอันดี สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานหาวิธีการทํางานเพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ    
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  2) ดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผูบริหารใหการยอมรับนับถือเมื่อผูรวมงานทํางานไดดี รองลงมา คือ ผูบริหารยกยองเชิดชูเกียรติ
ใหกับผูรวมงานทุกคนไดทราบกันถวนหนา และผูบริหารใหความชวยเหลือผูรวมงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
กับความพยายามในการปฏิบัติงานของครู สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารใชวิธีการพูดถึง
สิ่งท่ีครูทําผิดพลาดมากกวาการแนะนําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง 
 5.1.3 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ รองลงมา คือ ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
  1) ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ขาพเจาเชื่อวา การสรางมิตรภาพและสัมพันธภาพกับผูอ่ืนจะชวยใหประสบความสําเร็จในการทํางาน
มากข้ึน รองลงมา คือ ขาพเจาพยายามประสานสัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงานใหดีข้ึน สวนขาพเจา
พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการปฏิบัติงาน และขาพเจาเชื่อวา การยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน
มีอิทธิพลตอความสําเร็จ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขาพเจาสรางบรรยากาศแบบรวมมือในการทํางาน
  2) ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ขาพเจามีความพยายามในการปฏิบัติงานโดยไมยอทอตออุปสรรค รองลงมา คือ ขาพเจาพยายาม
แกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง สวนขาพเจาพยายามทํางานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
และขาพเจาชอบปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขาพเจา
มีความพยายามทําใหดีกวาบุคคลอ่ืน 

  3) ดานแรงจูงใจใฝอํานาจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คอื ขาพเจา
เชื่อวาการควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงาน เพ่ือความสําเร็จของหนวยงาน รองลงมา คือ ขาพเจาเชื่อวา
การแสดงออกในดานตางๆ จะเพิ่มบทบาทใหกับตนเองเปนผูนําที่เขมแข็ง ขาพเจาเชื่อวา การใฝหาตําแหนง
เปนการสรางชื่อเสียง เกียรติยศใหตนเอง และขาพเจาเชื่อวา การดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนจะทําใหตนเอง
เหนือกวาผูอื่น สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขาพเจาเชื่อวาการใชอํานาจในการสั่งงานเปนการสรางบารมี
ใหตนเอง  

 5.1.4 ผลการศึกษาระดับสุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุมชนใหความรวมมือชวยเหลือ
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน รองลงมา โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษา
ใหสนองความตองการของชุมชุนโดยสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรในโรงเรียน
มุงเนนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และผูบริหารใหอิสระแกครู
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณที่ใช
ประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ  

 5.1.5 ผลการศึกษาความสัมพันธแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนกับสุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่ งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยูในระดับมาก 

  5.1.6 ผลการศึกษาความสัมพันธดานแรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 พบวา โดยรวมแรงจูงใจในการทํางาน
ของครูกับสุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ และดานแรงจูงใจใฝอํานาจ มีความสัมพันธกับสุขภาพองคการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 5.1.7 ผลการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครู
ทีส่งผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา 
แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน แรงจูงใจใฝสัมพันธ และแรงจูงใจ
ใฝอํานาจ สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
สามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ไดรอยละ 61.40 สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดคือ Z
'
y = 0.455X11 + 0.151X23 

+ 0.187x22 + 0.199X12 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศกึษาวิจัยเรื่องแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครู
ทีส่งผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีประเด็น
ที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้ 

 5.2.1 จากการศึกษาระดับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 สามารถอภิปรายไดดังนี ้
 ผลการศึกษาระดับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานแบบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ แบบภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1) ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชน
แกสวนรวม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานหาวิธีการทํางาน
เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ 2) ดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารใหการยอมรับนับถือเมื่อผูรวมงานทํางานไดดี สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารใชวิธีการพูดถึงสิ่งที่ครทูําผิดพลาดมากกวาการแนะนําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง 
ผลการวิจัยครั้งนี ้สอดคลองกับผลการวิจัยของ อิสรา วิรัชกุล (2558, หนา 86) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา
ของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
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ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัยธมศึกษา เขต 6 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 มีภาวะผูนํา
ทุกดานอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ อมรรัตน โสธารัตน (2550, หนา 89) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎรธานี พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนสภาพอยูใน
ระดับมากทั้งโดยรวม และรายดาน และงานวิจัยของ ปกรณ ปกิรณะ (2556, บทคัดยอ; อางถึงใน ชูเชิด 
พุทธเจริญ, 2558, หนา 140) ศึกษาปจจัยการบริหารที่สงตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 พบวา ปจจัยการบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก คือ ดานภาวะผูนํา 
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารแสดงถึงความตั้งใจอยางแนวแนวาสามารถบรรลุเปาหมายได 
มกีารแกปญหาอยางเปนระบบ ผูบริหารดูแลเอาใจใสการทํางานของผูรวมงานเปนอยางดี ความเปนผูนํา
ในการบริหารของผูบริหารมีความสําคัญที่สุดที่จะตองใชความรูความสามารถเพ่ือรวมพลังและใชประโยชน
จากบุคลากรท่ีมีอยูใหชวยกันทํางาน ผูนําขององคการเปรียบเสมือนแมทัพที่ตองวางยุทธศาสตร
ในการตอสูใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วตลอดเวลา ในฐานะผูนํา
จะตองเตรียมพรอมตนเองในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานความสามารถทางวิชาการ ประสบการณหรือ
ดานอื่นๆ ท่ีจําเปนที่จะสามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได เนื่องจากหลักการบริหาร
ในปจจุบันเปนการบริหารเพ่ือใหไดทั้งงานและน้ําใจของผูรวมงานในการบริหารนั้น ผูบริหาร
จะตองจูงใจใหคนทุมเทแรงกายและแรงใจอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย
ขององคการที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เมธี ปลันธนานนท (2539, หนา 48) ที่กลาววา 
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในฐานะจะตองเปนผูนํา จะตองมีทักษะการสื่อสารที่สามารถจูงใจให
ผูใตบังคบับัญชา คลอยตามดวยความพึงพอใจในงานที่ทํา จึงนับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญที่ทําใหเกิดความสําเร็จ
ในองคกร และสอดคลองกับแนวคิดของ ภารวดี อนันตนาวี (2553, หนา 77-78) กลาววา ภาวะผูนํา
ของการบริหารสถานศกึษาเปนการแสดงออกถึงการมีความรูความสามารถในการบริหาร สามารถนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศกวางไกล สรางสรรคผลงานอยูเสมอ ใชหลักเหตุผล
ในการบริหารงาน ประสานความขัดแยง โนมนาวชักจูงใหสมาชิกตั้งใจทุมเททํางาน สามารถปรับตัว
เขากับสถานการณตางๆ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี รายละเอียดแตละดานสามารถอภิปรายได
ดังนี้ 

  1) จากการศึกษา พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณภัทรพร เชี่ยวทอง (2556, หนา 91) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ
กรรณิกา ปญญะติ (2558, หนา 93) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก สวนงานวิจัยของ พัทธนันท 
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เจียเจริญ (2558, หนา 94) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
กับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานในปจจุบันนี้ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งผูบริหารใหความสําคัญตอเปาหมายของหนวยงาน 
มวีิสัยทัศนกวางไกลสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได และควบคุมสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี 
ซึ่งการบริหารองคการในยุคที่เต็มไปดวยการแขงขัน ผูบริหารโรงเรียนในปจจุบันจะตองเปนผูที่มี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมีความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือที่จะพัฒนา
โรงเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารจะตองทําการบริหารโรงเรียนตามบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งการบริหารนั้นผูบริหารจะตองมีความรอบรู
เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎระเบียบขอบังคับอื่นๆ เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการบริหาร
โรงเรียน ซึ่งจะไดดําเนินการบริหารใหทันกับกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ วัลภา 
อิสระธานันท (2545; อางถึงใน พัทธนันท เจียเจริญ, 2558, หนา 97) กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
เปนกระบวนการที่ผูนํามีวิสัยทัศน สามารถเสริมสรางอํานาจ สรางการยึดม่ันผูกพันตอเปาหมายองคกร 
และจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานบรรลุผลสําเรจ็ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยคํานึงถึงประโยชนขององคกร
มากกวาผลประโยชนสวนตน 

    ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 
  2) จากการศึกษาผลการวิจัยแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริชาติ ทองมา (2550, หนา 68) ศึกษาเรื่อง สภาพภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ พบวา สภาพ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ อยูในระดับมาก งานวิจัยของ 
อมรรัตน โสธารัตน (2550, หนา 89) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี พบวา ผูบริหารโรงเรียน
มแีบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน และงานวิจัยของ อภิชัย ธิณทัพ 
(2551, หนา 72) ศึกษาเรื่อง การศกึษาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหาร
สถานศึกษา อําเภอนิคมพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอนิคมพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง
เขต 1 อยูในระดับสูง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาภรณ ขานพล (2551, หนา 101) 
ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
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ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ใหการยอมรับนับถือเมื่อผูรวมงานทํางานไดดี ผูบริหารตองการใหขวัญและกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา
ใหมีกําลังใจในการทํางาน และก็แสดงการชมเชยโดยไมใหรางวัลที่เปนสิ่งของแกผูใตบังคับบัญชา
เพ่ือใหผู ใตบังคับบัญชาทํางานอยางเต็มความสามารถโดยไมหวังสิ่งตอบแทน สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 72 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ผูใดที่มีผลงานเปนประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบ สมควรไดรับบําเหน็จความชอบ 
ซึ่งอาจเปนบันทึกคาํชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน และผูบริหารเปดโอกาส
ใหผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ไมเขาไปยุงเก่ียวหรือกํากับดูแลอยางใกลชิด
เพราะอาจถูกมองวาไมไววางใจในการทํางาน เมื่อเกิดปญหาหรืออุปสรรคจึงเขาไปรวมหาแนวทาง
หรือแกปญหา หรืออีกในกรณีหนึ่งคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นในศักยภาพการทํางาน
ของผูใตบังคับบัญชาจึงมองวา การดําเนินงานในสภาพปจจุบันและผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
มปีระสิทธิภาพแลว จึงวางเฉยปลอยใหมีการทํางานไปเรื่อยๆ ตามปกติ ผูบริหารโรงเรียนจะตองใช
ความสามารถเชิงการบริหารทั้งศาสตรและศิลปเขามา โดยเฉพาะการกระตุนคณะครูใหปฏิบัติงาน
ใหบรรลุถึงเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีภาวะผูนําแลกเปลี่ยนของ แบส (Bass, 1985, pp. 96-100) 
อธิบายวา ผูนําแลกเปลี่ยนพัฒนามาจากทฤษฏีความคาดหวังของ วรูม (Vroom) ที่เชื่อวาคนจะทุมเท
พลังทํางาน หากเขารูวาเขาทําไดสําเร็จ และความสําเร็จนั้นเปลี่ยนเครื่องมือไปสูรางวัลที่เขาอยากได 
เขาก็จะทุมเทความพยายามมากขึ้น และตามแนวคิดของ เบส (Bass) ไดกลาววา การที่ผูนําอธิบาย
ใหผูตามเขาใจบทบาทและงานที่ผูตามตองทําใหสําเร็จ ผูตามจะไดอะไรเปนสิ่งตอบแทนและอธิบาย
วิธีทํางาน ซึ่งทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ 
 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 5.2.2 จากการศกึษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 สามารถอภิปรายไดดังนี ้
 ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยแรงจูงใจในการทํางานของครูที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ 
รองลงมา คือ ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สวนแรงจูงใจในการทํางานของครูที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาภรณ ขานพล (2551, หนา 90) ศึกษา
เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา แรงจูงใจของครูในภาพรวมอยูในระดับสูง 
และงานวิจัยของ อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 80) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาหนองคาย ปจจัยดานแรงจูงใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และงานวิจัยของ จิตรลดา สุภาพงษ (2556, หนา 55) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง
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แรงจูงใจของขาราชการครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 พบวา แรงจูงใจของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเขตการศึกษาประถมศึกษา 
เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางตั้งใจและเต็มความสามารถ ทั้งงานในหนาที่การสอน
และงานที่ไดรับมอบหมายโดยคิดถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งความสําเร็จนักเรียน
เปนแรงจูงใจที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหครูมีความกระตือรือรนและมีการนํากิจกรรมใหมๆ มาใช
ในการเรียนการสอน รวมทั้งตองเขารวมกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการและแขงขันกีฬาและ
กิจกรรมอ่ืนๆ จึงทําใหรูสึกวางานที่ไดรับมอบหมายมีความนาสนใจและทาทายความสามารถของครู 
เพราะตองคดิคนสิ่งใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา รวมถึงการไดรับการสงเสริมสนับสนุน
จากผูใตบังคบับัญชาใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เชน ไปศึกษาตอ การอบรมดูงาน หรือการปฏิบัติ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 23 ขอ 5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การเสริมแรงขวัญกําลังใจ การจัดสวัสดิการตางๆ 
เพ่ือใหครูมีฐานะความเปนอยูท่ีดีขึ้น และสอดคลองกับ รัตติกรณ จงวิศาล (2550, หนา 82) กลาววา 
มนุษยและสัตวถาไดอยูในสภาวะจูงใจ จะมีความสนใจ ความกระตือรือรน มีพลังงานทํากิจกรรมหรือ
พฤติกรรมนําไปสูเปาหมายที่ตองการ ดังนั้น องคการที่มสีุขภาพจิตดีจึงควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
ในองคการใหมีความสนใจ มีความกระตือรือรน มีพลังงานในการทํากิจกรรม หรือพฤติกรรม
ตามที่องคการตองการ ซึ่งรายละเอียดแตละดานสามารถอภิปรายได ดังนี ้
  1) จากการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิรจิต บุญบันดาล (2551, 
หนา 73) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผูนํายุคใหม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับประสิทธิผลขององคการ พบวา 
กลุมตัวอยางผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ในภาพรวมอยูในระดับสูง งานวิจัยของ ยุพาภรณ ขานพล (2551, หนา 79) ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยูในระดับสูง งานวิจัย
ของ วราวิทย เคษาวงค (2551, หนา 142) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา 
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 ดาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับสูง และงานวิจัยของ ปยะพงษ 
วรรณกูลพงศ (2553, หนา 62) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจ
ในการทํางานระหวางนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสําเร็จในอาชีพระดับสูงและต่ํา: กรณีศึกษาบริษัท 
ยนูิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ระดับแรงจูงใจในการทํางานของกลุมนักธุรกิจอิสระ
ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยรวมอยูในระดับสูง
เชนเดียวกัน 
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   ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 มีความพยายามในการปฏิบัติงานโดยไมยอทอตออุปสรรค พยายามแกไขปญหาตางๆ 
ดวยตนเอง พยายามทํางานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ชอบปฏิบัติงานที่ทาทาย
ความสามารถอยูเสมอ และมีความพยายามทําใหดีกวาบุคคลอ่ืน และครูไดใชความรูความสามารถ
และประสบการณในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานได ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สอดคลองกับ
แนวคิดของ แมคคลีแลนด (McClelland, 1953, pp. 110-111) ไดใหความสําคัญของแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์วา เปนแรงขับภายในบุคคลที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายหรือมาตรฐาน
ที่กําหนดไวและสอดคลองกับ เขียน วันทนียตระกูล (ออนไลน, 2553) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคล
ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะเปนคนที่มีความทะเยอทะยาน มีความอดทน มีเปาหมายและความคาดหวัง
ที่จะประสบความสําเร็จและพยายามที่ปฏิบัติสิ่งตางๆ ของตนเองใหดีอยูเสมอ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เรณ ูสีนิล (2552, หนา 27) กลาววา การสรางแรงจูงใจเปนประโยชนในการบริหารงาน 
ใหการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเกิดขวัญกําลังใจ มีความสามัคคีมุงม่ันที่จะทํางานใหสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจจึงเปนกุศลโลบาย
ที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูใตบังคบับัญชา เชนเดียวกับอัญชลี แกนจันทร (2557, หนา 120) กลาววา 
มนุษยจะปฏิบัติงานไดดีนั้นตองอาศัยการสรางแรงจูงใจเพื่อเราหรือกระตุนใหอยากที่จะทํางาน 
ซึ่งการสรางแรงจูงใจมีความสําคัญ ทําใหเกิดความสนใจ โดยแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา
เกิดพลังเราใหมีกิจกรรมนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย และสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ที่ไดมีการจัดสวัสดิการสําหรับขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตามความเหมาะสม
กับฐานะทางสังคมเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

   ดังน้ันจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

  2) จากการศึกษาผลการวิจัยแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาภรณ ขานพล (2551, หนา 81) ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางแบบภาวะผูนํากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา แรงจูงใจใฝสัมพันธโดยรวมอยูในระดับสูง งานวิจัยของ 
ปยะพงษ วรรณกูลพงศ (2553, หนา 62) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
แรงจูงใจในการทํางานระหวางนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสําเร็จในอาชีพระดับสูงและต่ํา: กรณีศึกษา
บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด พบวา ระดับแรงจูงใจในการทํางานของกลุมนักธุรกิจ
อิสระท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพระดับสูง และมีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝสัมพันธโดยรวมอยูในระดับสูง 
และงานวิจัยของ เพ็ญนภา ปณฑุลักษณ (2553, หนา 62) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร พบวา เจาหนาที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ
อยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ไพจิตร งิ้วสงา (2556, หนา 131) ศึกษาเรื่อง ปจจัย
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ดานแรงจูงใจที่สงผลตอการมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู ดานแรงจูงใจ
ใฝสัมพันธโดยรวมอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ นิ่มนวล คําปลื้ม (2556, หนา 79) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางการบริหารทุนมนุษยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดราชบุรี พบวา ระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดราชบุรี ดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีการสรางมิตรภาพประสานสัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงานไดดี พยายามหลีกเลี่ยง
ความขัดแยงในการปฏิบัติงาน เพื่อนรวมงานมีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการสรางบรรยากาศ
แบบรวมมือในการทํางาน บรรยากาศในที่ทํางานก็ถือเปนสิ่งสําคัญ ถาผูรวมงานมีความเปนมิตร 
มกีารชวยเหลือเก้ือกูลกัน บรรยากาศในการทํางานก็จะเต็มไปดวยความสดชื่น ผูรวมงานมีสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกันก็จะเอื้อตอการทํางาน ทําใหการทํางานออกมาดีการทํางานบรรลุเปาหมายไดเร็วขึ้นนั่นเอง 
อีกทั้งบุคลากรในสถานศึกษามีการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเขาใจกันระหวาง
เพ่ือนรวมงาน ทุกคนคดิถึงประโยชนของสถานศกึษาเปนหลักก็จะทําใหผลงานบรรลุวัตถุประสงค และ
อีกประการหนึ่งคอื แรงจูงใจใฝสัมพันธเปนสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพจิตใจ รางกาย และความรูสึกที่ดี 
บุคคลที่มีแรงจูงใฝสัมพันธสูงจะเปนคนที่มีความสุข เปนความตองการความสัมพันธท่ีเปนมิตร 
ความปรารถนาท่ีจะกําหนดความผูกพันสวนตัวกับบุคคลอ่ืน การยอมรับจากกลุม การถูกชอบจาก
บุคคลอ่ืน การรวมมือและหลีกเลี่ยงความขัดแยง ทําใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานตอไป ดังที่ แมคคลีแลนด 
(McClelland, 1985, p. 347) ไดกลาวถึงคํานิยามที่เก่ียวกับความสัมพันธวาเปนการสรางความมั่นคง 
การบํารุงรักษาหรืการประสานสัมพันธภาพใหมั่นคงเชนเดิม และการสรางสัมพันธภาพอันเปนที่รักกับ
บุคคลอ่ืน และสอดคลองกับแนวคิดของ จุฑารัตน เอ้ืออํานวย (2549, หนา 135) ไดกลาววา แรงจูงใจ
ใฝสัมพันธ คือ แรงจูงใจหรือความตองการที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหไดมาซึ่งการยอมรับ
จากบุคคลอ่ืน หรือหมายความถึง แรงจูงใจที่ทําใหบุคคลมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนๆ 
เพ่ือใหไดมาซึ่งการยอมรับนับถือของบุคคลในสังคม 

    ดังนัน้จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
  3) จากการศึกษาผลการวิจัยแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาภรณ ขานพล (2551, หนา 85) ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางแบบภาวะผูนํากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา แรงจูงใจใฝอํานาจในภาพรวมอยูในระดับสูง งานวิจัยของ 
อรวรรณ เฮี้ยนชาศรี (2552, หนา 78) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสมุทรสาคร พบวา แรงจูงใจของผูบริหาร
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร ตามแนวคิดของ แมคคลีแลนด 
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ดานความตองการอํานาจ อยูในระดับมาก งานวิจัยของ ปยะพงษ วรรณกูลพงศ (2553, หนา 62) 
ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และแรงจูงใจในการทํางานระหวางนักธุรกิจอิสระ
ทีป่ระสบความสําเร็จในอาชีพระดับสูงและต่ํา:กรณศึีกษาบริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 
พบวา ระดับแรงจูงใจในการทํางานของกลุมนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสําเร็จในอาชีพระดับสูง 
มีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝอํานาจโดยรวมอยูในระดับสูง งานวิจัยของไพจิตร งิ้วสงา (2556, หนา 133) 
ศึกษาเรื่องปจจัยดานแรงจูงใจที่สงผลตอการมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา แรงจูงใจของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
ดานแรงจูงใจใฝอํานาจโดยรวมอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 

   ทั้งนีเ้ปนเพราะผูบริหารและครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 มีการควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จ มีการแสดงออกในดานตางๆ
เพ่ือเพ่ิมบทบาทใหกับตนเองเปนผูนําท่ีเขมแข็ง มีการใฝหาตําแหนงเปนการสรางชื่อเสียง เกียรติยศ
ใหตนเอง ผูบริหารตองเปนผูนําของกลุมเพื่อชวยใหงานบรรลุเปาหมายที่วาง ผูบริหารควบคุมบุคลากร
ใหปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จของสถานศึกษาและผูบริหารใหคําแนะนําทันทีหากผูอื่นทําในสิ่งที่คิดวา
ไมถูกตอง สอดคลองกับแนวของ McClelland (อางถึงใน ไพจิตร งิ้วสุภา, 2555, หนา 176) ไดสรุปวา 
ความตองการอํานาจ (need for power) เปนความตองการที่จะมีสวนควบคุม สรางอิทธิพลหรือ
ความรับผิดชอบในกิจกรรมของผูอื่น ผูมีความตองการอํานาจจะมีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้ แสวงหา
โอกาสในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ชอบการแขงขันในสถานการณท่ีเปดโอกาสใหตนเอง
ครอบงําคนอ่ืน และสอดคลองกับแนวคิดของ จุฑารัตน เอื้ออํานวย (2549, หนา 135) ไดเสนอ
ในแนวทางเดียวกันวา แรงจูงใจใฝอํานาจเปนแรงจูงใจหรือความตองที่จะไดมาซึ่งอิทธิพลเหนือกวา
บุคคลอ่ืนๆ ในสังคม อันสงผลใหบุคคลพยายามที่จะกระทําการควบคุมสิ่งตางๆ เพ่ือใหตนเองบรรลุผล
ตามที่ตองการเหนือกวาบุคคลอ่ืน หรือเปนความตองการที่จะแสวงหาอํานาจ เนื่องจากมีความรูสึกวา
การมีอํานาจนั้น จะทําใหเขาสามารถทําอะไรก็ไดเหนือกวาบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้น ผูบริหารควรมีการเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจผูใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานดี มีผลงานดีเดน โดยยกยองเชิดชูเกียรติหรือเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนง ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 74 กําหนดให กคศ. กําหนด
ขั้นเงินเดือน ประสิทธิภาพของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ
เพ่ือใหบังเกิดผลดีและมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ 

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหแรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานแรงจูงใจใฝอํานาจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 5.2.3 จากการศกึษาผลการวิจัยสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุมชนใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณท่ีใชประกอบ 
การเรียนการสอนอยางเพียงพอ สอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 143) ศึกษา
เรื่องปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานพื้นท่ีการศึกษายโสธร 
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พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวม
อยูในระดับสมบูรณมาก งานวิจัยของ กาญจนา ชูรอด (2555, หนา 69) ศึกษาเรื่อง สุขภาพองคการ
ของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยูใน
ระดับด ีและงานวิจัยของ กุหลาบ เกิดหลํา (2556, หนา 83) ศึกษาเรื่อง สุขภาพองคการของโรงเรียน
ชลราษฎรอํารุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา สุขภาพ
องคการของโรงเรียนชลราษฎรอํารุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

 ท้ังนีอ้าจเปนเพราะโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
มีการจัดการศึกษาใหสนองความตองการของชุมชุนโดยสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนได ผูปกครองและชุมชนยอมรับ
การดําเนินงานของโรงเรียน ชุมชนใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
ผูบริหารมีพฤติกรรมในการบริหารโรงเรียนแบบใหความสําคัญตอครู ยอมรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากครู ใหอิสระแกครูในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ผูบริหารมีความเปนมิตร
กับครู โรงเรียนมีครเูพียงพอและครบตามจํานวนชั้นท่ีเปดสอนในโรงเรียน มีงบประมาณในการบริหาร
จัดการอยางเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ฮอย และซาโบ (Hoy & Sabo,1997, pp. 142-144) 
กลาววา สุขภาพองคการเปนตัวชี้วัดอยางหนึ่งของความสําเร็จหรือประสิทธิภาพขององคการ องคการ
ใดมีสุขภาพดก็ีจะทําใหการบริหารองคการนั้นมีประสิทธิผล ในทางตรงขามถาองคการใดมีสุขภาพไมดี
ก็จะมีผลทําใหการบริหารองคการนั้นไมมีประสิทธิผล ซึ่งฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, 
p. 234) ไดอธิบายเพ่ิมเติมไววา สุขภาพองคการของโรงเรียนเปนกรอบแนวคิดหนึ่งในการอธิบาย
บรรยากาศของโรงเรียน และโรงเรียนมีสุขภาพดีจะปลอดภัยจากแรงกดดันจากสังคม ชุมชน และ
ผูปกครอง ผูบริหารมีแบบภาวะผูนําที่ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา เนนท้ังพฤติกรรมมุงงานและมุงสัมพันธ 
สนับสนุนผูใตบังคับบัญชา ชี้นําและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง มีอิทธิพลตอผูบังคับบัญชา ทั้งการกระทํา 
และความคิด อาจารยในโรงเรียนที่มีสุขภาพดีจะผูกพันกับการเรียนการสอน ตั้งมาตรฐานการเรียน
การสอนไวสูง และสามารถปฏิบัติได นักเรียนตองเรียนอยางหนัก มีแรงจูงใจในการเรียนสูง ยอมรับ
ในการเรียนเกงของเพื่อน อุปกรณการเรียนการสอนมีอยางเพียงพอ อาจารยมีความจริงใจตอกัน 
มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและภาคภูมิใจในสถาบันของตน   

 ดังนัน้จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 5.2.4 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถอภิปรายไดดงัน้ี 
 จากการศึกษาผลการวิจัยความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา 
แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีนกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 มีความสัมพันธกันในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน โสธารัตน (2550, หนา 96) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏรธานี พบวา ภาวะผูนําโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกับสุขภาพองคการ
ในโรงเรียนโดยรวมและรายมิติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา 
(2553, หนา 129) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 มีภาวะผูนําชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการใหเปนไปดวยความเรียบรอย คือ 
ชวยใหบุคลากรขององคการไดรับการประสานงานและแนะนําการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด รักษาสถานภาพขององคการใหมีความมั่นคงโดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัว
ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ประสานงานระหวางฝายตางๆ ขององคการใหดําเนินการได
ตามลักษณะพลวัตภายในองคการบรรลุถึงความตองการตางๆ ทั้งในดานความพึงพอใจและเปาหมาย
สวนบุคคล โดยจะเปนผูชักชวนจูงใจใหผูรวมงานมีความยินดีและมีความเต็มใจที่จะรวมมือปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมาย ดังที่ ฟดเลอร (Fiedler, 1965, pp. 538-551) อธิบายวา สถานการณขึ้นอยูกับ 
3 องคประกอบ คือ ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม โครงสรางของงาน และอํานาจโดยตําแหนง
ของผูนํา กลาวคือ หากผูนํามีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชาโครงสรางของงาน และมีอํานาจ 
ผูนําก็สามารถควบคุมสถานการณได และดังท่ี สุภรณ สุภาพงศ (2543, หนา 13; อางถึงใน คณพงศ 
ดาเลิศ, 2555, หนา 86) กลาววา คุณภาพของโรงเรียนจะเกิดขึ้นไดอยางแทจริงข้ึนอยูกับความเชื่อมั่น
ของชุมชน สังคม ซึ่งตองมาใชบริการของโรงเรียนในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรู และสังคมแหงปญญา 
ดังน้ัน เมื่อมีปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโรงเรียนอยูในระดับมาก 
โรงเรียนจึงสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดของแตละดาน
สามารถอธิบายได ดังนี ้
  1) จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา 
มคีวามสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (rx1 .1y) เทากับ .717 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญหทัย ทองธิราช (2551, หนา 63) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู พบวา โดยภาพรวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวลําภู เชนเดียวกับงานวิจัยของ ณภัทรพร เชี่ยวทอง (2556, 
หนา 95) ศกึษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเลยเขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ กรรณิกา ปญญะติ (2558, หนา 99) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการของ
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โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีความสัมพันธกัน
ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
   ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารใหคําแนะนําและสงเสริมใหครู
พัฒนาศักยภาพของตนเอง มีการมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลมีการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธที่ดีกับครู ผูบริหารมีความเปนมิตรอันดีกับครูในโรงเรียน เปนแบบอยางที่ดีใหกับครู 
จนเกิดความศรัทธา เคารพ ยกยอง นับถือ ไววางใจ และเปนที่ยอมรับของครู ทําใหการปฏิบัติงานตางๆ 
ในโรงเรียนก็จะประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของ บาส (Bass, 1998, p. 39) 
กลาววา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง เมื่อผูนําแสดงพฤติกรรมตางๆ ในการบริหารงานในองคการเพื่อเปนแบบอยาง
ใหผูตามไดยึดถือและปฏิบัติตาม การกระทําดังกลาว จะมีผลตอการพัฒนาความไววางใจในตัวผูนํา
แกผูตาม และการมีอิทธิพลอยางมอุีดมการณ เชนเดียวกับ มิเชล ฟูลแลน (Micheal Fullam, 2006, 
p. 42) กลาววา การมีอิทธิพลตอผูอื่นนั้น จะเปนตัวบงชี้ไดวาผูนําจะสามารถหวานลอม ชักจูงใหผูตาม
คลอยตามและปฏิบัติงานตามอยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ 
   ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ
กับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 ไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก 

  2) จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา มีความสัมพันธในทางบวก 
(rx1.2y) เทากับ .644 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน สารีโพธิ์ (2550, หนา 96) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฏรธานี พบวา แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกับสุขภาพองคการในโรงเรียน 
งานวิจัยของ ทิวาภรณ มุทะจันทร (2550, หนา 121) ศึกษาเรื่องความสัมพันธของแบบภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3 พบวา แบบภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษากับขวัญของครูในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 โดยแบบภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกัน 

   ทั้งนี้เปนเพราะ การบริหารสถานศึกษาตองอาศัยความรวมมือรวมใจจาก
ผูใตบังคับบัญชาทุกคนในองคกร ซึ่งผูบริหารตองบริหารใหบรรลุวัตถุประสงค มีการติดตามการปฏิบัติงาน
อยางใกลชิด เม่ือผูใตบังคับบัญชาไดแสดงผลงานที่มีคณุภาพ ผูบริหารควรมีการใหรางวัลอยางเหมาะสม 
ซึ่งถือวาเปนการยกยองชมเชย การใหการยอมรับนับถือ สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 23 ขอ 5 มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การเสริมแรงขวัญกําลังใจ 
การจัดสวัสดิการ และยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะทําให
ผูใตบังคับบัญชาไดรับรูวาผูบริหารเห็นความสําคัญของตน ทําใหพวกเขาเหลานั้นมีความเชื่อมั่น
ในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาทุกคน และผูบริหารควรบริหารใหครอบคลุมภารกิจหลักตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
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ที่ไดกําหนดการจัดโครงสรางการบริหารงานและบทบาทหนาที่ของผูบริหาร โดยเฉพาะภารกิจหลักคือ
งานวิชาการ จะตองมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน แตทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีความเปนผูนําทางการศึกษาอยางแทจริง โดยจะตองบริหารงานใหบรรลุวัตถุเปาหมายที่วางไว 
โดยสมาชิกมีความเต็มใจและมั่นใจในการท่ีจะรวมกันพัฒนาองคกร ซึ่งเหตุผลดังกลาวไดถูกกลาวถึง
ในทฤษฏีที่เก่ียวของกับแบบภาวะผูนํา เชน ทฤษฏีพฤติกรรมผูนําของ Lewin Likert Black & Muton 
และ Mc Gregor ทฤษฏีผูนําตามสถานการณของ วรูม และเยสตัน และทฤษฏีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของ แบส (Bass) (ทิวภรณ มุทะจันทร, 2550, หนา 125) ดังนั้น
จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกับสุขภาพองคการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับมาก 
 5.2.5 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 สามารถอภิปรายได ดังนี ้

 จากการศึกษาผลการวิจัยความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา 
แรงจูงใจในการทํางานของครูกับสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมมีความสัมพันธกันในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ คณพงศ ดาเลิศ (2555, หนา 86) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจมีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ แรงจูงใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรม
ของมนุษยเพราะเปนตัวการที่ทําใหเกิดพลังในพฤติกรรมของมนุษย เพราะเปนตัวการที่ทําใหเกิดพลัง
ในพฤติกรรมของมนุษยที่ไมสามารถมองเห็นได แตเปนสิ่งที่มีอิทธิพลกระตุนใหเกิด นอกจากจะชวยกระตุน
ใหมนุษยเคลื่อนไหวและกระทํากิจกรรมตางๆ แลวยังเปนสิ่งชักนําใหมนุษยประพฤติปฏิบัติอยางมี
ทิศทางเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวแรงจูงใจมีความสําคัญตอการทํางานของบุคคลเปนอยางยิ่ง 
เพราะการทํางานใดก็ตามถาจะใหไดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังที่ วลี ตั้งสวัสดิ์ตระกูล (2551, 
หนา 141) กลาววา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยผลักดันใหบุคคลทํางานหรือทําอะไรบางอยาง
สําเร็จไปไดนั้นเริ่มมาจากแรงจูงใจ (motivation) จะเห็นไดวาผูปฏิบัติงานบางคนทํางานหรือ
ทํากิจกรรมใดๆ อยางมีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจทํางาน ขยัน มีความกระตือรือรน รายละเอียดของแตละดาน
สามารถอภิปรายได ดังนี ้
  1) จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับสุขภาพองคการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธ
ในทางบวก (rx2.1y) เทากับ .527 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรยุทธ จ่ิมอาษา (2551, หนา 107) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา ปจจัย
ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทางบวกกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ 
พิรจิต บุญบันดาล (2551, หนา 102) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผูนํายุคใหญแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
กับประสิทธิผลขององคการ พบวา ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลองคการกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ในภาพรวมมีความสัมพันธกันเชิงบวก  

   ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอ
การบริหารงานสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่จะนํามาใชในการบริหารงานเพ่ือใหสุขภาพองคการของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีชื่อเสียงเปนท่ีนิยม และเปนที่ยอมรับและประสบความสําเร็จ
และแรงจูงใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรมของมนุษยเพราะเปนตัวการ
ทีท่ําใหเกิดพลังในพฤติกรรมของมนุษยที่ไมสามารถมองเห็นได แตเปนสิ่งที่มีอิทธิพลกระตุน
ใหเกิด นอกจากจะชวยกระตุนใหมนุษยเคลื่อนไหวและกระทํากิจ กรรมตางๆ แลวยังเปนสิ่งชักนําให
มนุษยประพฤติปฏิบัติอยางมีทิศทางเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวแรงจูงใจมีความสําคัญตอ
การทํางานของบุคคลเปนอยางยิ่ง และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ไดกําหนดใหมี
การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเสริมสรางขวัญและกําลังใจและการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แมคคลีแลนด 
(McClelland; อางถึงใน สุดารัตน ธีรธรรมธารา, 2557, หนา 19-20) ไดสรุปผลการทดลอง
การวัดความตองการดานตางๆ ของคน โดยใชเครื่องมือ TAT วาคนมีความตองการอยู 3 ประการ 
1) ความตองการความสําเร็จ เปนความตองการสิ่งยอนกลับที่ไดจากผลงาน 2) ความตองการความผูกพัน 
เปนความตองการที่จะสรางความเปนมิตรและสัมพันธที่อบอุนกับคนอ่ืน 3) ความตองการมีอํานาจบารมี 
ไดแก ความตองการที่จะควบคุมผูอื่นการใหคุณใหโทษแกผูอื่น และการมีหนาที่รับผิดชอบบุคคลอ่ืน 
การทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารควรมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา  

   ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง 
  2) จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมพันธกับสุขภาพองคการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธ
ในทางบวก (rx2.2y) เทากับ .509 เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ 
มวงมี (2551, หนา 78) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่สงผลตอการปฎิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ กรมสรรพากร 
พบวา แรงจูงใจดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

   ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความสัมพันธที่ดีกับผูบริหารโรงเรียนและเพื่อนรวมงาน 
เพราะผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหครูผูสอนไดมีสวนรวมในการบริหาร เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
ใหโอกาสไดเขาปรึกษาหารือทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวไดโดยสะดวก จึงทําใหครูรูสึกคุนเคย 
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เปนกันเอง เกิดความรักความผูกพัน ความอบอุนและเปนมิตร มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมือที่ดี
ตอกัน อันจะสงผลตอความรวมมือในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
การที่จะดําเนินภารกิจใหประสบความสําเร็จไดนั้นไมไดข้ึนอยูจากครูเพียงอยางเดียว ผูบริหารโรงเรียน
ก็ถือวาเปนสิ่งสําคญัและจําเปนตอการบริหารงานใหประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ แกวตา เขมแข็ง 
(2551, หนา 26-28) กลาววา ความพึงพอใจโดยสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ความสัมพันธที่ดี
ระหวางบุคคลในที่ทํางานมีความสําคัญ มีความจําเปน และไดจูงใจใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสอดคลองกับแนวคิดของ เบิรนส (Burns, 1987, p. 20) ซึ่งมีแนวคิดสรุปไดวา 
ผูนําสามารถกระตุนใหกําลังใจ สรางแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับผูตาม
ซึ่งจําเปนตองสรางสัมพันธภาพระหวางผูนํากับผูตามบนพื้นฐานที่ไววางใจตอกัน โดยผูนําเห็นคุณคา
ของผูปฏิบัติงานจึงจะทําใหผูรวมงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
   ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหแรงจูงใจใฝสัมพันธมีความสัมพันธกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไปในทิศทางเดียวกัน และ
มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง 
  3) จากการศกึษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝอํานาจกับสุขภาพองคการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธในทางบวก
ในระดับปานกลาง (rx2.3y) เทากับ .429 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของ ประทุม คงเมือง (2549, หนา 139) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานของครูผูสอนกับสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด
ฝงทะเลตะวันออก พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของครูผูสอน ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน
มคีวามสัมพันธทางบวกกับสุขภาพองคการสถานศึกษา งานวิจัยของ สมเจตน นาคเสวี (2549, หนา 129) 
ศึกษาเรื่องการรับรูสุขภาพองคการ และความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา สุขภาพองคการ
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในหนาที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง และ
งานวิจัยของ กฤษดา มังคะตา (2548, หนา 67) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอโรงเรียน
ของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา ปจจัยดานการทํางาน 
ไดแก ความกาวหนาในงานของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอโรงเรียน อยูในระดับมาก 

   ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิต ไดเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
หรือเลื่อนเงินเดือนสูงๆ ขึ้น ดวยความเปนธรรมและยุติธรรม ก็จะทําใหเขาเกิดความรักและผูกพันตอ
โรงเรียน การที่เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน หรือมีอํานาจจะเปนขวัญและกําลังใจสําคัญในการทํางาน
ของบุคคล เพราะความกาวหนาในหนาที่การงานคือ เกียรติประวัติของชีวิต ซึ่งการพิจารณาความดี
ความชอบตองมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผลงาน ถาผลงานของ
ผูใตบังคับบัญชาดี มีมาตรฐาน ตรงตามนโยบายขององคการ ก็จะไดรับความดีความชอบนั้นๆ 
ซึ่งจะเปนขวัญและกําลังใจของบุคลากร สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
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มาตรา 72 ท่ีไดกําหนดวาใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูใดปฏิบัติงานไดดีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีผลงานเปนที่ประจักษ 
ถือวาผูนั้นมีความชอบ ซึ่งอาจเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนั้นการเจริญกาวหนา
ในหนาที่การงานหรือการใฝหาอํานาจ ตําแหนง ชื่อเสียงเกียรตยิศจึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดความขยันหมั่นเพียร
มีความกระตือรือรน เอาใจใสในงานไมปลอยวาง เพราะทุกคนยอมหวังที่จะกาวหนาในการทํางาน 
ซึ่งสอดคลองกับ มาสโลว (Maslow, 1970; อางถึงใน จิตรลดา สุภาพงษ, 2556, หนา 24-32) อธิบาย
วา มนุษยมีความตองการเปนไปตามลําดับขั้นโดยในขั้นที่ 4 นั้น มนุษยมีความตองการมีศักดิ์ศรี และ
ไดรบัการยกยองเปนความตองการที่อยากมีเกียรติ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของบุคคลและสังคมทั่วไป   

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหแรงจูงใจใฝอํานาจมีความสัมพันธกับสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ไปในทิศทางเดียวกัน และ
มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง 

 5.2.6 จากการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอสุขภาพองคการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 สามารถอภิปรายได ดังนี ้

 จากการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอสุขภาพองคการของ
โรงเรียนพบวา ตัวพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ทั้ง 2 ดาน คือ แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน สามารถ
รวมกันพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวรรณ ภูแชมโชติ (2552, หนา 79) 
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ 0.579 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ เดชสองชั้น (2546, หนา 137-138) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา
สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา 
 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการที่ผู นําจะประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนตองอาศัยทักษะ
แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนฐาน ผูนําที่มีประสิทธิผลอยางแทจริง จะตองเปนทั้งผูนํา
การเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ควบคูกันไป ซึ่งสอดคลองกับ สุเทพ พงคศรีวัฒน 
(2544; อางถึงใน ปาริชาติ ทองมา, 2551 หนา 68) ที่กลาววา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะชวยเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ เอนดริก (Endrick, 1988; 
อางถึงใน ปาริชาติ ทองมา, 2551 หนา 69) ที่ศึกษาลักษณะภาวะผูนําที่มีผลตอการพัฒนาโรงเรียนมัธยม
ในเมืองใหมีประสิทธิผลโดยวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา ครูใหญใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
ในระยะแรกเริ่ม และตอมาใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพในการดําเนินงานจนสามารถปรับปรุงโรงเรียน
ใหเกิดประสิทธิผล ซึ่งผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ตองการใหครูในโรงเรยีนทํางานอยางเต็มความสามารถ และทาทายตอความสําเร็จ แตในขณะเดียวกัน
ก็ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมตอผลงานท่ีไดปฏิบัติใหกับโรงเรียนของตน สอดคลองกับ แบส และ 
อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1992; อางถึงในปาริชาติ ทองมา, 2551, หนา 69) ที่ไดอธิบายไววา 
กระตุนการใชปญญา เปนการแสดงความสามารถในการทําใหผูตามเกิดแงมุมมองใหมตองาน รูจักคิด
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หาหลายๆ ทางเลือกในการแกปญหา เปนตน ซึ่งทําไดโดยยั่วยุใหเกิดการทาทายแกผูผูตามใหมี
ความอยากรู อยากซักถาม อยากพิสูจนคานิยม และความเชื่อตางๆ ขององคการ ผูนําจะตองสราง
บรรยากาศแหงความอดทนและความเปนมิตรตอกัน รายละเอียดของแตละดานสามารถอธิบายได
ดังนี้ 

  1) จากการศึกษาแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
สามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได 
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมี กอบุญ (2548, หนา 203) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียน ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาสกลนคร เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน มี 3 ดานที่สามารถ
พยากรณประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดานภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ดานการมุงความสัมพันธ
ในฐานะเอกบุคคล และดานการกระตุนการใชปญญา งานวิจัยของ นันธิดา บัวสาย (2552, หนา 188) 
ศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียน โดยรวมมอํีานาจพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ แคทลียา ศรีใส (2548, หนา 121) 
ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สํานักผูตรวจ
ราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานบารมีและการมุงความสัมพันธ
เปนรายบุคคล เปนตัวพยากรณทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียน โดยมีคาอํานาจพยากรณ
เทากับรอยละ 67.0 งานวิจัยของ อุษา ยิ่งยงเมธี (2550, หนา 89) ศึกษาเรื่องภาวะผูนําที่สงผลตอ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา 
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพดานกระตุนการใชปญญาสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีความสามารถในการทํานายไดรอยละ 88.30  

   ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แสดงพฤติกรรมผูบริหารของโรงเรียนที่เปนพลังผลักดันใหบุคลากร
เกิดความตระหนักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระบวนทัศนใหมๆ ซึ่งผูบริหารในปจจุบันตองเปน
ผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อท่ีจะพัฒนาโรงเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาใหมีความพรอม มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ดังที่ อานันท ปนยารชุน 
(2548, หนา 27) ไดกลาวถึงผูนําวา ตองเปนผูที่สามารถทําใหผูอ่ืนคลอยตาม ดังนั้น ผูนําที่มีวิสัยทัศน
จึงจะนําองคการพัฒนาไปอยางมีทิศทาง โรงเรียนเปนองคการที่มุงพัฒนาทรัพยากรมนุษย การที่ผูนํา
เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล ยอมสงผลตอบุคลากรในองคการเกิดความศรัทธาและความเต็มใจในการทํางาน 
มุงมั่นเพ่ือสรางสรรคองคการใหไปสูเปาหมายรวมกัน สอดคลองกับ บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 
1999, pp. 441-442) ที่กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมกระตุนใหผูตามปฏิบัติงาน
ใหสูงข้ึนจากที่คาดหวังและเปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสภาวะการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน 
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และสอดคลองกับแนวคิดของ ยุค (Yukl, 2010, p. 14) ที่กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ประสิทธิผลจะสงผลตอการปฏิบัติงาน ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมาก
ในการท่ีจะสงผลใหครูปฏิบัติงานใหไดผลตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นจากเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 ได 

  2) จากการศึกษาแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 พบวา แบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
สามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุษา ยิ่งยงเมธี (2550, หนา 89) ศึกษาเรื่องภาวะผูนําที่สงผลตอประสิทธิผล
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษาตาก เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารตองใชท้ังศาสตรและศิลปในการทํางาน รวมทั้งยังตองมี
ความเขาใจในภารกิจของงานท่ีชัดเจน มีความรูความสามารถหรือมีความชํานาญในเรื่องของการบริหาร
โรงเรียน มีความรูในสภาพปจจุบันขององคกร ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ใหกระทรวงศึกษาธิการไดมี
การกระจายอํานาจการบริหารการศกึษาใหกับทุกโรงเรียนทุกสังกัด วาผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาที่
เปนผูนําการดําเนินงานตางๆ ใหครอบคลุมขอบขายหรือภารกิจของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว (อางถึงใน อิสรา วิรัชกุล, 2558, หนา 113) และที่สําคัญตองรูจัก
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยการใหกําลังใจ ยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชายอมรับ
ในความสามารถ และใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ในการปฏิบัติงาน สรางความรูสึกของการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน อันจะนําผลมาซึ่งความกาวหนาของตนเองและองคกร ซึ่งเปนผลจากการสรางโอกาส
ใหแกบุคลากร และการทุมเทในการทํางาน ทําใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนา และในทุกสถานการณ
ที่มคีวามซับซอนสูงก็จําเปนตองใชหลักการบริหารจัดการ โดยตองใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
ตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น  

 ดงันั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได 

 5.2.7 จากการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถอภิปรายได ดังนี ้

 จากการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการทํางานของครู
ดานแรงจูงใจใฝสัมพันธและแรงจูงใจใฝอํานาจ สามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนได 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา สารีโพธิ์ (2553, หนา 88) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ
องคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย พบวา ปจจัย
ดานแรงจูงใจเปนตัวพยากรณที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาที่ดีที่สุด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถพยากรณสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาไดรอยละ 
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56.90 สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ เดชสองชั้น (2546, หนา 132) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดลพบุรี พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจ
สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ คณพงศ ดาเลิศ (2553, 
หนา 88-89) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจเปนปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รายละเอียดของแตละดานสามารถอภิปรายได
ดังนี้  

 ท้ังนีอ้าจเปนเพราะทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญที่สุด นอกจากนั้น
ทรัพยากรมนุษยไมเหมือนกับทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ เพราะทรัพยากรมนุษยที่ไดรับแรงจูงใจ
ในการทํางานหรือโนมนาวจิตใจที่ดี ก็จะไดรับการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติงานที่ดี บุคคลท่ีไดรับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานจะมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่แนนอน ระดับการทํางานจะสม่ําเสมอและ
มผีลการปฏิบัติงานที่สูงกวาบุคคลที่ไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เปนเสมือนพลังกระตุนพฤติกรรมใหแตละบุคคลแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไปในทิศทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายขององคการ เชน ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรเขารับการศึกษาอบรมและทําวิจัยเพ่ือความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ผูบริหารสงเสริม
และสนับสุนนใหบุคลากรมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอยางเปนธรรมตลอดจนผูบริหาร
ใหการยกยองชมเชยแกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานดีและประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รัตติกรณ จงวิศาล (2550, หนา 82) กลาววา มนุษยและสัตวเมื่ออยูใน
สภาวะที่ไดรับการจูงใจ จะมีความสนใจและมีความกระตือรือรน มีพลังทํากิจกรรมหรือพฤติกรรม
ที่นําไปสูเปาหมายที่ตองการไดงาย 
   1) จากการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมพันธที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา แรงจูงใจใฝสัมพันธสามารถพยากรณสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เยาวลักษณ มวงมี (2551, หนา 73) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ของรัฐ กรมสรรพากร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงานสามารถใชเปนตัวพยากรณผลการปฏิบัติงานรวมกับปจจัยดานอ่ืนๆ ไดรอยละ 51.50 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยของ พัฒนา แสงตะวัน (2553, หนา 127) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย พบวา ปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและ
เพ่ือนรวมงานเปนตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .806 สามารถ
พยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย ไดรอยละ 64.90  

   ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธสูง เปนความตองการความสัมพันธ
ที่เปนมิตร มีความปรารถนาดีที่จะกําหนดความผูกพันสวนตัวกับบุคคลอ่ืน ไดรับการยอมรับจากกลุม 
ไดรับการถูกชอบโดยบุคคลอื่น มีการรวมมือและหลีกเลี่ยงความขัดแยง ทําใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงาน 
สอดคลองกับแนวคิดของ จุฑารัตน เอ้ืออํานวย (2549, หนา 135) ที่ไดเสนอในแนวทางเดียวกันวา 
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แรงจูงใจใฝสัมพันธ คือ แรงจูงใจหรือความตองการที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไดมาซึ่ง
การยอมนับถือของบุคคลในสังคมและสอดคลองกับทฤษฏีการจูงใจของ มาสโลว (อางถึงใน สถาพร 
ปนเจริญ, 2554, หนา 43-48) ที่กลาววา ความตองการทางดานสังคม เปนความตองการที่ยอมรับ
หรือไดรับความรักในสถานภาพที่เปนสมาชิกของกลุม ดังนั้น การที่องคการมีบุคลากรที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมพันธสูงหลายคน ก็จะสงผลใหองคการมีการทํางานที่ราบลื่นมีแตความสุข และประสบผลสําเร็จได
ตามเปาหมาย  

   ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหแรงจูงใจใฝสัมพันธสามารถพยากรณสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได 

  2) จากการศึกษาแรงจูงใจใฝอํานาจท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา แรงจูงใจใฝอํานาจสามารถพยากรณสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เยาวลักษณ มวงมี (2551, หนา 73) ศกึษาเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ 
กรมสรรพากร พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความเจริญเติบโตสามารถใช
เปนตัวพยากรณผลการปฏิบัติงานรวมกับปจจัยดานอ่ืนๆ ไดรอยละ 51.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 งานวิจัยของ พัฒนา แสงตะวัน (2553, หนา 127) ศึกษาเรื่องปจจัยความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 
พบวา ปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงเปนตัวแปรพยากรณที่ดีที่สุด 
มคีาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .806 สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย ไดรอยละ 64.90  

   ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก แรงจูงใจใฝอํานาจเปนแรงจูงใจหรือ
ความตองการที่จะไดมาซึ่งอิทธิพลเหนือกวาบุคคลอ่ืนๆ อันสงผลใหบุคคลพยายามที่จะกระทําการควบคุม
สิ่งตางๆ เพื่อใหตนเองบรรลุผลตามที่ตองการเปนความตองการที่จะแสวงหาอํานาจ เนื่องจาก
มคีวามรูสึกวาการมีอํานาจนั้น จะทําใหเขาสามารถทําอะไรก็ไดเหนือกวาคนอ่ืนๆ และเปนความภาคภูมิใจ
อยางหนึ่งของบุคคล สอดคลองกับแนวคิดของ McClelland (อางถึงใน ไพจิตร งิ้วสงา, 2556, หนา 176) 
ไดสรุปวา ความตองการอํานาจเปนความตองการที่จะมีสวนควบคุม สรางอิทธิพลหรือรับผิดชอบ
ในกิจกรรมของผูอ่ืน ผูมีความตองการอํานาจจะมีลักษณะพฤติกรรมที่จะแสวงหาโอกาสในการควบคุม 
หรือมีอิทธิพลเหนือกวาบุคคลอื่น ชอบการแขงขันในสถานการณที่เปดโอกาสใหตนเองครอบงําคนอื่น 
ไดสนุกสนานในการเผชิญหนาหรือโตแยงตอสูกับผูอ่ืน สอดคลองกับทฤษฏีของ มาสโลว (Maslow, 
1970, pp. 35-46) มนุษยมีความตองการความกาวหนาในการไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ 
ไดทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะที่ตนเองชอบ ไดทํางานที่มีความทาทายความสามารถ 
ความกาวหนา ความสําเร็จของงาน 

   ดงันั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหแรงจูงใจใฝอํานาจสามารถพยากรณสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 ได 

  3) จากการศกึษาปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไมสามารถ
พยากรณสุขภาพองคของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุเนตร หัสขันธ (2548, หนา 112-113) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวาง
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดานความกลาเสี่ยงและ
ดานความมีเอกลักษณไมสามารถพยากรณความสําเร็จในการบริหารงานตางๆ ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ความกลาเสี่ยง
ทีเ่หมาะสมเทานั้นที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในการบริหารงาน ถาผูบริหารงานมีความกลาเสี่ยงสูงเกินไป 
ก็จะกลายเปนกลาบาบิ่น ซึ่งจะไมมีผลดีตอความสําเร็จในการบริหารงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
มอทท (Mott, 1972, p. 27) คือ ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดานความกลาเสี่ยง และปจจัยทักษะดานความรู
ความคิดของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา หากปจจัยทั้ง 2 ดานมีอิทธิพลมากก็สงผล
ทําใหประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษามีนอย  

   ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารและครูโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในบางสวนอาจทํางานไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว ครูไมชอบการทํางานที่ทาทาย ไมมีความพยายามที่จะปฏิบัติงานใหไดดีกวาบุคคลอ่ืนๆ และ
เมื่อประสบปญญาหาอุปสรรคในการทํางานก็มักจะไมคอยแกไขปญหา เกิดความยอทอตอปญหาที่เจอ 
ถาผูบริหารของโรงเรียนใหความสําคัญในการปฏิบัติงานมีการดูแลเอาใจใสครูอยางใกลชิด มอบหมายงาน
ทีต่รงกับความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนและมีการกํากับติดตามดูแล ใหโอกาสครูไดแสดง
ความสามารถไดอยางเต็มความสามารถ ไดทํางานที่ทําแลวมีโอกาสกาวหนา ไดรับการสนับสนุน
การศึกษาตอ การเขารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู กําหนดขอบเขตงานของครูไวอยางชัดเจน ไดรับ
การเลื่อนขั้นและผลตอบแทนเมื่อประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานและทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ และ
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ การทํางานก็อาจจะประสบความสําเร็จได 
ดังที ่แมคคลีแลนด (McCelland, 1960; อางถึงใน ยุพาภรณ ขานพล, 2551, หนา 33) ไดนําเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจไววา แรงจูงใจเปนสิ่งท่ีสําคัญที่ชวยพัฒนาสังคม พัฒนางาน พัฒนาองคการ 
และสามารถพัฒนาประเทศได ดังนั้น ผูบริหารจึงตองรูจักเลือกวิธีแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย โดยใหบุคลากร
ผูรวมงานเกิดความพึงพอใจและกอใหเกิดความรวมมือจากผูรวมงานเต็มที่ ทั้งนี้เพราะหากภาวะผูนํา
ของผูบริหารตรงกับความคาดหวังของผูรวมงานมากเพียงใด ผลผลิตขององคการจะสูงข้ึนเทานั้น และ
บางสาเหตุอาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจในการทํางานของตนเองสูงเกินไป หรือ
คิดวาเขามีความสามารถมากกวาคนอื่นจนขาดความรอบคอบ อาจมีผลทําใหการตัดสินใจของตนเอง
ผิดพลาดไป จนสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และการที่คนเรา
จะประสบความสําเร็จในการทํางานใดๆ ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของตนในการแสดงออกที่จะนําความรู
ความสามารถทางดานทักษะตางๆ และการประสานความรวมมือกับคนอื่นไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอการบริหารงานของสถานศึกษา  

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมสามารถพยากรณสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 ได  
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

127 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) จากผลการศึกษาพบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณาจากรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารใชวิธีการพูดถึงสิ่งที่ผิดพลาดมากกวาการแนะนําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง 
ดังนั้น ผูบริหารควรเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติใหมโดยการแนะนําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสม 
เพ่ือใหผูใตบังคบับัญชามีขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ตอผูบังคับบัญชา 
มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานมีความราบรื่นและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
  2) จากผลการศกึษาพบวา แรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ดานแรงจูงใจใฝอํานาจ ดังนั้น ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา เขต 6 และผูบริหารโรงเรียน
ควรสงเสริมใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ โดยมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพ่ือใหบุคลากรมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงตามความเหมาะสม เมื่อผลงานของ
บุคลากรไดรับการประเมินอยูในระดับที่ดี และไดรับการนําไปเปนตัวอยางแกผูปฏิบัติงานคนอื่นๆ 
และผูบริหารควรใหโอกาสบุคลากรทุกคนไดรับการสนับสนุนใหมีโอกาสไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถเพ่ือใชประกอบการทํางาน เพื่อใหองคการมีบุคลากรที่มีความรอบรู
และความสามารถในดานการปฏิบัติงาน เพื่อที่องคการจะประสบผลสําเร็จตามที่ไดวางเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  3) จากผลการศึกษาพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ ดังนั้นผูอํานวยการ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 และผูบริหารโรงเรียนควรสอดสองดูแลโดยการจัดหาสื่อและอุปกรณที่ใช
ในการประกอบการเรียนการสอนมาใหพรอมและเพียงพอ ใหการสนับสนุนแกผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา และผูบริหารตองใหความรูในการใชและการบํารุงรักษา
ทรัพยากรท่ีมีใหใชประโยชนไดสูงสุดและคุมคา 
  4) จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ปจจัย
ดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ และ
ปจจัยดานแรงจูงใจใฝอํานาจที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพ
องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมอยูในระดับมาก 
ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารโรงเรียนควรที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหมีปจจัยดานแบบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ปจจัยดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ปจจัย
ดานแรงจู งใจใฝสัมพันธ  และปจจัยดานแรงจูงใจใฝ อํานาจใหมากที่สุด เพราะเมื่อมีปจจัย
ดานแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ปจจัยดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ปจจัยดานแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ และปจจัยดานแรงจูงใจใฝอํานาจที่สงผลตอสุขภาพองคการ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

128 

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มากที่สุดแลว โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 ก็จะมีสุขภาพองคการที่ดีตามไปดวย  
   5) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ ปจจัยดานแบบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ปจจัยดานแรงจูงใจใฝอํานาจ และปจจัยดานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
เปนตัวแปรพยากรณสุขภาพองคการที่ดีที่สุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของทางการศึกษาควรสงเสริมหรือสนับสนุน เชน 
ผูบริหารควรเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นตามผลงานที่ครูปฏิบัติและสงเสริมใหครูทําผลงานตางๆ 
เพ่ือความกาวหนาในหนาที่การงานเปนตน  
  6) จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไมสงผลตอสุขภาพองคการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผูบริหารควรสง เสริม
ในดานการปฏิบัติงานของครูใหมีการกระตุนในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ใหความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานของครู สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความทาทายอยูเสมอ ควรมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความสามารถของครูในโรงเรียน ควรกํากับติดตามดูแลและใหความชวยเหลือเวลาประสบปญหา
ในการปฏิบัติงาน ใหโอกาสครูไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ ไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ 
ตลอดจนควรมกีารพิจารณาการเลื่อนข้ัน และผลตอบแทนเมื่อครูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
และมีประสิทธิภาพ และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครอูยางสม่ําเสมอ 
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรสงเสริมใหมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
และแรงจูงใจในการทํางานของครู ท่ีพบวา สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน โดยเปนการศึกษา
ระดับโรงเรียนเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก และสามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาโรงเรียนหรือหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 
  2) ควรมีการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางาน
ของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
กับกลุมประชากรอ่ืน เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง หรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
  3) ควรศึกษาองคประกอบอื่นๆ ที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 
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 รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือวิจัย 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา ตําแหนง อาจารยคณะครุศาสตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
2. ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ ศุภจริยวฒัน ตําแหนง ผูชวยศาตราจารย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
3. นายมนตรี เดวิเลาะ ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศกึษา 
   โรงเรียนหมอนทองวิทยา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
4. ดร.ลินดา นาคโปย ตําแหนง อาจารยคณะครุศาสตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและวิจัย 
5. ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต ตําแหนง อาจารยคณะครุศาสตร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 
รายชื่อโรงเรียนมีดังตอไปนี ้
1. โรงเรียนหมอนทองวิทยา 
2. โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 
3. โรงเรียนสมุทรปราการ 
4. โรงเรียนกอนแกวพิทยาคม 
5. โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี
6. โรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม 
7. โรงเรียนบางบอวิทยาคม 
8. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีสมุทรปราการ) 
9. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
10. โรงเรียนสนามชัยเขต 
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หนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 

รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
1. เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 28. ไผแกววิทยา     
2. ดัดดรุณ ี   29. หนองไมแกนวิทยา  
3. พุทธโสธร   30. สมุทรปราการ 
4. เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 31. เทพศิรินทรสมุทรปราการ 
5. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 32. มัธยมวัดดานสําโรง 
6. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 33. สตรีสมุทรปราการ 
7. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ 34. มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 
8. เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 35. หาดอมราอักษรลักษณวิทยา 
9. บางน้ําเปรี้ยววิทยา 36. นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

10. ดอนฉิมพลีวิทยาคม 37. วัดทรงธรรม 
11. หมอนทองวิทยา 38. วิสุทธิกษัตรี 
12. ไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกฯ 39. ราชประชาสมาสยั ฝายมธัยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ 

13. การทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษฯ 40. เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ 
14. บางปะกง “บวรวิทยายน” 41. ปอมนาคราชสวาทยานนท 
15. พุทธิรังสีพิบูล  42. มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม 
16. ผาณิตวิทยา   43. สาขลาสุทธีราอุปถัมภ 
17. วิทยาราษฎรรังสรรค 44. ปทุมคงคา สมุทรปราการ 
18. พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 45. บางพลีราษฎรบํารุง 
19. หนองแหนวิทยา 46. ราชวินิตบางแกว ในพระบรมราชูปถัมภ 
20. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 47. บางแกวประชาสรรค 
21. สนามชัยเขต  48. พูลเจริญวิทยาคม 
22. มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 49. ราชวินิตสุวรรณภูม ิ
23. ราชสาสนวิทยา 50. บางบอวิทยาคม 
24. บางคลาพิทยาคม 51. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 

25. วัดเปยมนิโครธาราม 52. หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 
26. กอนแกวพิทยาคม 53. เปร็งวิสุทธาธิบดี 
27. แปลงยาวพิทยาคม 54. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
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ภาคผนวก ข  
ผลการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
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การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

 
เรื่อง  แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูที่สงผลตอ

สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
เกณฑการประเมินมีดังนี ้
 
 ไดคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ไดคะแนน   0 ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
 ไดคะแนน  -1 แนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
 
   สูตร IOC = ∑R / N 
 
   เมื่อ ∑ R แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
เกณฑการตัดสิน 
 คา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 
 คา IOC ที่คํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองไปปรับปรุงแกไขใหม
ใหดีขึ้น 
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 ตอนท่ี 1 แสดงผลหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ดานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
 

ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม 
คา  
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

 
 
1 

ผูบริหารในหนวยงานของทานมีลักษณะ 
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือภาวะผูนําเชิงบารมี 
ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 
2 ผูบริหารเปนผูมีศีลธรรมอันดี 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
3 ผูบริหารประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
4 ผูบริหารเปนที่เคารพนับถือของครทูุกคน   1  1  1  1  1    5 1.00 ใชได 
5 ผูบริหารสรางความรูสึกเปนมิตรและเปนกันเองกับครู  1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
 
6 

การสรางแรงบันดาลใจ 
ผูบริหารกระตุนใหครูเห็นคุณคาของการปฏิบัติงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
   5 

 
1.00 

 
ใชได 

7 ผูบริหารมองการณไกลถึงความเปนไปไดของสถานศึกษา
ที่จะเกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

8 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหผูรวมงานอยางตอเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
9 ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานหาวิธีการทํางาน

เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ 
1  1  1  1  1    5 1.00 ใชได 

10 ผูบริหารแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาสามารถ
บรรลุเปาหมายได 

 1  1  1  1  1    5 1.00 ใชได 

 
11 

การกระตุนทางปญญา 
ผูบริหารมีการกระตุนใหครูตระหนักถึงปญหาตางๆ   
ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน เพ่ือหาแนวทางใหมมาแกปญหา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชได 

12 ผูบริหารมีการคิดเพ่ือการแกปญหาอยางเปนระบบ   1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
13 ผูบริหารใหกําลังใจครูในการพยายามหาทางแกปญหา

ดวยวิธีใหม 
1 1 1 1 1    5 1.00 ใชได 

14 ผูบริหารทําใหครูรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งท่ีเปดโอกาส
ที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน 

1 1 1 1 1    5 1.00 ใชได 

15 ผูบริหารสรางความเชื่อมั่นใหครูรับรูวาปญหาทุกอยาง
ตองมีวิธีแกไข 

1 1 1 1 1    5 1.00 ใชได 

 
16 

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล    
ผูบริหารดูแลเอาใจใสการทํางานของผูรวมงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชได 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

รวม 
คา  
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

17 ผูบริหารทําใหครูรูสึกมีคณุคา มีความสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน 

 1  1  1  0 1    4 0.8 ใชได 

18 ผูบริหารจะมีการปฏิบัติตอครูโดยการใหโอกาส 
ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ   

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชได 

19 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดใชความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชได 

20 ผูบริหารใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกครู 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
 

21 
การใหรางวัลตามสถานการณ   
ผูบริหารใหความชวยเหลือผูรวมงานเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
ความพยายามในการปฏิบัติงานของครู 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชได 

22 ผูบริหารอธิบายถึงการปฏิบัติงานที่ทําใหครูไดรับ 
สิ่งตอบแทนตามตองการ 

1 1 1 1 
  
0 

   4 0.8 ใชได 

23 ผูบริหารยกยองเชิดชูเกียรติใหกับผูรวมงานทุกคน 
ไดทราบกันถวนหนา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

24 ผูบริหารใหความมั่นใจวา ครูจะไดเลื่อนขั้น 
หากปฏิบัติงานไดดี 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

25 ผูบริหารใหการยอมรับนับถือเมื่อผูรวมงานทํางานไดดี 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
 
 6 

การบริหารแบบวางเฉย 
ผูบริหารเริ่มเขามาแกไขปญหาก็ตอเมื่อพบวา 
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นแลว  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

27 ผูบริหารไมเปลี่ยนแปลงใดๆ ตราบใดที่งานยังสามารถ
ดําเนินตอไปได 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

28 ผูบริหารใชกฎระเบียบอยางเครงครดัในการปฏิบัติงาน
เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

29 ผูบริหารมกับอกสิ่งที่ผูรวมงานทําผิดพลาดมากกวา 
สิ่งท่ีทําถูกตอง 

1 1 1 0 0 3 0.6 ใชได 

30 ผูบริหารคอยเปนที่ปรึกษาแกไขปญหาใหแกผูรวมงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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 ตอนท่ี 2 แสดงผลหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานแรงจูงใจในการทํางานของคร ู

 

ขอท่ี แรงจูงใจในการทํางานของครู 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) รวม 

คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

 
1 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ขาพเจาพยายามทํางานใหประสบผลสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2 ขาพเจาชอบปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
3 ขาพเจามีความพยายามทําใหดีกวาบุคคลอ่ืน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
4 ขาพเจาพยายามแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
5 ขาพเจามีความพยายามในการปฏิบัติงานโดยไมยอทอ

ตออุปสรรค 
1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

 
6 

แรงจูงใจใฝสัมพันธ 
ขาพเจาเชื่อวาการสรางมิตรภาพและสัมพันธภาพกับ
ผูอื่นจะชวยใหประสบความสําเร็จในการทํางานมากขึ้น 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

7 ขาพเจาเชื่อวาการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานมีอิทธิพล
ตอความสําเร็จ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

8 ขาพเจาสรางบรรยากาศแบบรวมมือในการทํางาน 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
9 ขาพเจาพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
10 ขาพเจาพยายามประสานสัมพันธภาพระหวาง 

เพ่ือนรวมงานใหดีขึ้น 
1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

 
11 

แรงจูงใจใฝอาํนาจ 
ขาพเจาเชื่อวาการควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงาน    
เพ่ือความสําเร็จของหนวยงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

12 ขาพเจาเชื่อวาการแสดงออกในดานตางๆ 
จะเพ่ิมบทบาทใหกับตนเองเปนผูนําที่เขมแข็ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

13 ขาพเจาเชื่อวาการดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนจะทําให
ตนเองเหนือกวาผูอ่ืน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

14 ขาพเจาเชื่อวาการใชอํานาจในการสั่งงานเปนการสราง
บารมีใหตนเอง 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

15 ขาพเจาเชื่อวาการใฝหาตําแหนงเปนการสรางชื่อเสียง  
เกียรติยศใหตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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 ตอนท่ี 3 แสดงผลหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานสุขภาพองคการของโรงเรียน 
 

ขอท่ี สุขภาพองคการของโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) รวม 

คา
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

 
1 

เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 
โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาใหสนอง
ความตองการของชุมชุนโดยสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
ใชได 

2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางความสัมพันธ
อันดีกับชุมชนได 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3 ผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการเผชิญ
ปญหายุงยากจากภายนอก     

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4 ผูปกครองและชุมชนยอมรับการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

5 ชุมชนใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

 
6 

ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารมีพฤติกรรมในการบริหารโรงเรียน 
แบบใหความสําคญัตอครู 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

7 ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

8 ผูบริหารมีความเปนมิตรเปนที่พ่ึงใหกับครูได 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
9 ผูบริหารใหอิสระแกครูในการปฏิบัติงาน 

อยางเต็มความสามารถ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

10 ผูบริหารแสวงหาสวัสดิการตางๆ ใหแกครู   1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
 
11 

อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารไดรับการยอมรับเก่ียวกับการใชอํานาจ
ในการบังคับบัญชาหนวยงาน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

12 ผูบริหารแกปญหาความขัดแยงไดดี 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
13 ผูบริหารมีความเปนมิตรกับครู 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
14 ผูบริหารทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาชั้นตนได 0 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
15 ผูบริหารกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากร

ในโรงเรียนได 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ขอท่ี สุขภาพองคการของโรงเรียน 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนท่ี 1-5) รวม 

คา
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

 
16 

การสนับสนุนทรัพยากร 
โรงเรียนมีครูเพียงพอและครบตามจํานวนชั้น 
ที่เปดสอนในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

17 โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการ 
อยางเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

18 โรงเรียนมีอาคาร หองเรียนและหองปฏิบัติการ
อยางเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

19 โรงเรียนมสีื่อและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ   

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

20 โรงเรียนไดรับการจัดสรรทรัพยากรในการบริหาร
อยางเปนธรรมจากหนวยงานตนสังกัด 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

 
21 

การอยูรวมกันของครู 
ครูมีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

22 ครูพึงพอใจในการปฏิบัติตนของกันและกัน 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
23 ครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
24 ครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
25 ครูมีความผูกพันซึ่งกันและกัน 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
 
26 

การมุงเนนวิชาการ 
บุคลากรในโรงเรียนมุงเนนการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

27 โรงเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือตอ 
การเรียนรูของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

28 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
29 ครูใชสื่อและอุปกรณที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ที่เหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

30 โรงเรียนจัดใหมีการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ค  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง: แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีสงผลตอสุขภาพ

องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
...................................................................................................................................................... 
 
เรียน  ผูบริหารสถานศึกษาและครู  
 แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถามที่ตองการสํารวจวาอะไรเปนเหตุผลหรือปจจัยท่ีสงผลตอ
สุขภาพองคการของโรงเรียน เพ่ือนําไปประกอบการวิจัยเรื่อง “แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
และแรงจูงใจในการทํางานของครูที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6” 
 ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานตอบแบบสอบถาม โดยอานขอความทีละขอและพิจารณา
ตอบตามความเปนจริงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และขอใหทานตอบแบบสอบถามทุกขอ 
โดยแตละขอตอบเพียงคําตอบเดียว คําตอบที่ไดมานี้ไมมีขอใดถูกหรือผิดและจะไมมีผลกระทบกระเทือน
ตอทานแตประการใด เพราะจะไมมีการนําขอมูลนี้ไปเปดเผยที่ใดทั้งสิ้น นอกจากใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้แบงออกเปน 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน   
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของคร ู
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพองคการของโรงเรียน  
 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือดวยดีมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
 

นางสาวโชติกา แสงอรุณ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูวิจัย 

โทรศพัท 085-126-9679 
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ตอนท่ี 1 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง: โปรดตอบแบบสอบถามนี้โดยเขียนเครื่องหมาย  √ ลงใน ◻ ที่สอดคลองกับความเปนจริง
ของทาน 
1.   สถานศึกษาที่ทานทํางานอยู 
  ◻ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ◻ จังหวัดสมุทรปราการ 
2.   เพศ 
  ◻ ชาย    ◻ หญิง 
 
3.   อายุ 
  ◻ นอยกวา 30 ป   ◻ 30-45 ป  ◻ มากกวา 45 ป 
 
4.   ระดับการศกึษาสูงสุด 
  ◻ ปริญญาตร ี   ◻ ปริญญาโท  ◻ ปริญญาเอก 
  ◻ อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………. 
 
5. ตําแหนง 
  ◻ ผูบริหาร   ◻ ครู 
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ตอนท่ี 2 
แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

 
คําชี้แจง  

 1. แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่ตองการใหทานประเมินระดับพฤติกรรมของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 วามีมากนอยเพียงใด 
โปรดตอบคําถามใหตรงกับระดับความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน 
ตามสภาพที่เปนจริงในโรงเรียนของทานที่กําลังปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน โดยแบงระดับการปฏิบัติ
ออกเปน 5 ระดับ คือ 
      เคยแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุไวในขอคําถามนั้นนอยท่ีสุด ใหกาเครื่องหมาย √  
ในชองนอยที่สุด 
  เคยแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุไวในขอคําถามนั้นนานๆ ครั้ง ใหกาเครื่องหมาย √  
ในชองนอย 
       เคยแสดงพฤติกรรมตามทีร่ะบุไวในขอคําถามนั้นบางครั้ง ใหกาเครื่องหมาย √  
ในชองปานกลาง 
       เคยแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุไวในขอคําถามนัน้เกือบทุกครั้ง ใหกาเครื่องหมาย √  
ในชองมาก 
       เคยแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุไวในขอคําถามนั้นทุกครั้ง ใหกาเครื่องหมาย √  
ในชองมากที่สุด   
  คําตอบของทานไมมีผิดหรือถูก ขอสําคัญคือ ขอใหทานไดตอบใหตรงกับความเปนจริง
ใหมากที่สุด 
 2. วิธีตอบแบบสอบถาม โปรดอานขอความทางซายมือทีละขอแลวเขียนเครื่องหมาย √ 
ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับความจริงในโรงเรียนของทาน 
 ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ
ที ่

แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

00 ควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤติ √     

 
จากตัวอยางการตอบแบบสอบถามขอที่ 00 ผูตอบแบบสอบถามเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน

ชองบอยมาก หมายความวา ผูบริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมอารมณไดทุกครั้ง
ในสถานการณวิกฤต 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
 
1 

ผูบริหารในหนวยงานของทานมีลักษณะ 
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือภาวะผูนําเชิงบารมี 
ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน 

     

2 ผูบริหารเปนผูมีศีลธรรมอันดี      

3 ผูบริหารประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวม      

4 ผูบริหารเปนที่เคารพนับถือของครูทุกคน       

5 ผูบริหารสรางความรูสึกเปนมิตรและเปนกันเองกับครู       

 
6 

การสรางแรงบันดาลใจ 
ผูบริหารกระตุนใหครูเห็นคุณคาของการปฏิบัติงาน 

     

7 ผูบริหารมองการณไกลถึงความเปนไปไดของสถานศึกษาที่จะเกิดขึ้น      

8 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหผูรวมงานอยางตอเนื่อง      

9 ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานหาวิธีการทํางานเพ่ือใหงาน 
ประสบความสําเร็จ 

     

10 ผูบริหารแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาสามารถบรรลุเปาหมาย
ได 

     

 
11 

การกระตุนทางปญญา 
ผูบริหารมีการกระตุนใหครูตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
เพ่ือหาแนวทางใหมมาแกปญหา 

     

12 ผูบริหารมีการคิดเพ่ือการแกปญหาอยางเปนระบบ        

13 ผูบริหารใหกําลังใจครูในการพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหม      

14 ผูบริหารทําใหครูรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งท่ีเปดโอกาสที่ดีที่จะแก 
ปญหารวมกัน 

     

15 ผูบริหารสรางความเชื่อมั่นใหครูรับรูวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข      

 
16 

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล    
ผูบริหารดูแลเอาใจใสการทํางานของผูรวมงาน 

     

17 ผูบริหารทําใหครูรูสึกมีคณุคา มีความสําคัญในการปฏิบัติงาน      

18 ผูบริหารจะมีการปฏิบัติตอครูโดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ        

19 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดใชความสามารถในการปฏิบัติงาน      

20 ผูบริหารใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกครู      

 
21 

การใหรางวัลตามสถานการณ   
ผูบริหารใหความชวยเหลือผูรวมงานเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความพยายาม
ในการปฏิบัติงานของครู 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

22 ผูบริหารอธิบายถึงการปฏิบัติงานที่ทําใหครูไดรับสิ่งตอบแทนตามตองการ      

23 ผูบริหารยกยองเชิดชูเกียรติใหกับผูรวมงานทุกคนไดทราบกันถวนหนา      

24 ผูบริหารใหความมั่นใจวา ครูจะไดเลื่อนขั้นหากปฏิบัติงานไดด ี      

 25 ผูบริหารใหการยอมรับนับถือเมื่อผูรวมงานทํางานไดดี      

 
 26 

การบริหารแบบวางเฉย 
ผูบริหารเริ่มเขามาแกไขปญหาก็ตอเมื่อพบวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้นแลว  

     

27 ผูบริหารไมเปลี่ยนแปลงใดๆตราบใดที่งานยังสามารถดําเนินตอไปได      

28 ผูบริหารใชกฎระเบียบอยางเครงครดัในการปฏิบัติงานเพ่ือไมใหเกิด
ความผิดพลาด 

     

29 ผูบริหารใชวิธีการพูดถึงสิ่งที่ครูทําผิดพลาดมากกวาการแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง 

     

30 ผูบริหารคอยเปนที่ปรึกษาแกไขปญหาใหแกผูรวมงาน      
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ตอนท่ี 3 
แรงจูงใจในการทํางานของครู 

 
คําชี้แจง  

 1. แบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามที่ตองการใหทานประเมินระดับความคิดเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 วามีมากนอยเพียงใด  
โปรดตอบคําถามใหตรงกับระดับความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู
ตามสภาพท่ีเปนจริงในโรงเรียนของทานที่กําลังปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน โดยแบงระดับความคิดออกเปน  
5 ระดับ คือ 
  5  หมายถึง  ครูมีความคิดอยูในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ครูมีความคิดอยูในระดับมาก 
  3  หมายถึง  ครูมีความคิดอยูในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ครูมีความคิดอยูในระดับนอย 
  1  หมายถึง  ครูมีความคิดอยูในระดับนอยที่สุด 
    คําตอบของทานไมมีผิดหรือถูก ขอสําคัญคือ ขอใหทานไดตอบใหตรงกับความเปนจริง
ใหมากที่สุด 
 2. วิธีตอบแบบสอบถาม โปรดอานขอความทางซายมือทีละขอแลวเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ชองทางขวามือที่ตรงกับความจริงในโรงเรียนของทาน 
 
 ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 
 

ขอท่ี แรงจูงใจในการทํางานของครู 
ระดับความคิด 

5 4 3 2 1 
00 จะคาดการณและวางแผนกอนลงมือปฏิบัติงาน √     

 
 จากตัวอยางการตอบแบบสอบถามขอที่ 00 ผูตอบแบบสอบถามเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ชองระดับการดําเนินงาน 5 หมายความวา ครูมีความคิดที่จะคาดการณและวางแผนกอนลงมือ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 
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ขอท่ี แรงจูงใจในการทํางานของครู 
ระดับความคิด 

5 4 3 2 1 

 
1 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ขาพเจาพยายามทํางานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ที่ตั้งไว 

     

2 ขาพเจาชอบปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถอยูเสมอ      

3 ขาพเจามีความพยายามทําใหดีกวาบุคคลอ่ืน      

4 ขาพเจาพยายามแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง      

5 ขาพเจามีความพยายามในการปฏิบัติงานโดยไมยอทอตออุปสรรค      

 
6 

แรงจูงใจใฝสัมพันธ 
ขาพเจาเชื่อวาการสรางมิตรภาพและสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
จะชวยใหประสบความสําเร็จในการทํางานมากขึ้น 

     

7 ขาพเจาเชื่อวาการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานมีอิทธิพลตอ 
ความสําเร็จ 

     

8 ขาพเจาสรางบรรยากาศแบบรวมมือในการทํางาน      

9 ขาพเจาพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการปฏิบัติงาน      

10 ขาพเจาพยายามประสานสัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงานใหดีขึ้น      

 
11 

แรงจูงใจใฝอาํนาจ 
ขาพเจาเชื่อวาการควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงาน เพ่ือความสําเร็จ
ของหนวยงาน 

     

12 ขาพเจาเชื่อวาการแสดงออกในดานตางๆ จะเพ่ิมบทบาทใหกับ
ตนเองเปนผูนําที่เขมแข็ง 

     

13 ขาพเจาเชื่อวาการดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนจะทําใหตนเองเหนือกวา
ผูอื่น 

     

14 ขาพเจาเชื่อวาการใชอํานาจในการสั่งงานเปนการสรางบารมี 
ใหตนเอง 

     

15 ขาพเจาเชื่อวาการใฝหาตําแหนงเปนการสรางชื่อเสียง เกียรติยศ
ใหตนเอง 
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ตอนท่ี 4 
สุขภาพองคการของโรงเรียน 

 
คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามที่ตองการใหทานประเมินระดับสุขภาพองคการ
ของโรงเรียนของทานวามีมากนอยเพียงใด โปรดตอบคําถามใหตรงกับระดับความคิดเห็นในประเด็น
ทีเ่ก่ียวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนตามสภาพที่เปนจริงในโรงเรียนของทานท่ีกําลังปฏิบัติงานอยูใน
ปจจุบัน โดยแบงระดับการดําเนินงานออกเปน 5 ระดับ คือ 
  5  หมายถึง  โรงเรียนมีระดับการดําเนินการมากที่สุด 
  4  หมายถึง  โรงเรียนมีระดับการดําเนินการมาก 
  3  หมายถึง  โรงเรียนมีระดับการดําเนินการปานกลาง 
  2  หมายถึง  โรงเรียนมีระดับการดําเนินการนอย 
  1  หมายถึง  โรงเรียนมีระดับการดําเนินการนอยที่สุด 
    คําตอบของทานไมมีผิดหรือถูก ขอสําคัญคือ ขอใหทานไดตอบใหตรงกับความเปนจริง
ใหมากที่สุด 
 2. วิธีตอบแบบสอบถาม โปรดอานขอความทางซายมือทีละขอแลวเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ชองทางขวามือที่ตรงกับความจริงในโรงเรียนของทาน 
 
 ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 

ขอท่ี สุขภาพองคการของโรงเรียน 
ระดับการดําเนินงาน 
5 4 3 2 1 

00 ผูบริหารเอาใจใสและใหคําแนะนําแกครูเก่ียวกับการเรียนการสอน
อยางจริงใจ 

√     

 
 จากตัวอยางการตอบแบบสอบถามขอที่ 00 ผูตอบแบบสอบถามเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ชองระดับการดําเนินงาน 5 หมายความวา ผูบริหารเอาใจใสและใหคําแนะนําแกครูเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนอยางจริงใจอยูในระดับมากที่สุด 
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ขอท่ี สุขภาพองคการของโรงเรียน 
ระดับการดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 

 
1 

เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 
โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาใหสนองความตองการของชุม
ชุนโดยสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

     

2 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนได      

3 ผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการเผชิญปญหายุงยากจาก
ภายนอก     

     

4 ผูปกครองและชุมชนยอมรับการดําเนินงานของโรงเรียน      

5 ชุมชนใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน 

     

 
6 

ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารมีพฤติกรรมในการบริหารโรงเรียนแบบใหความสําคัญตอครู 

     

7 ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากครู      

8 ผูบริหารมีความเปนมิตรเปนที่พ่ึงใหกับครูได      

9 ผูบริหารใหอิสระแกครูในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ      

10 ผูบริหารแสวงหาสวัสดิการตางๆ ใหแกครู        

 
11 

อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารไดรับการยอมรับเก่ียวกับการใชอํานาจในการบังคับบัญชา
หนวยงาน 

     

12 ผูบริหารแกปญหาความขัดแยงไดดี      

13 ผูบริหารมีความเปนมิตรกับครู      

14 ผูบริหารทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาชั้นตนได      

15 ผูบริหารกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรในโรงเรียนได      

 
16 

การสนับสนุนทรัพยากร 
โรงเรียนมีครูเพียงพอและครบตามจํานวนชั้นท่ีเปดสอนในโรงเรียน 

     

17 โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการอยางเพียงพอ      

18 โรงเรียนมีอาคาร  หองเรียนและหองปฏิบัติการอยางเพียงพอ      

19 โรงเรียนมสีื่อและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ        

20 โรงเรียนไดรับการจัดสรรทรัพยากรในการบริหารอยางเปนธรรมจาก
หนวยงานตนสังกัด 

     

 
21 

การอยูรวมกันของครู 
ครูมีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

     

22 ครูพึงพอใจในการปฏิบัติตนของกันและกัน      

23 ครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน      
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ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาวโชติกา แสงอรุณ 

ผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอท่ี สุขภาพองคการของโรงเรียน 
ระดับการดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 
24 ครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ      

25 ครูมีความผูกพันซึ่งกันและกัน      

 
26 

การมุงเนนวิชาการ 
บุคลากรในโรงเรียนมุงเนนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

     

27 โรงเรียนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน      

28 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ      

29 ครูใชสื่อและอุปกรณที่เอ้ือตอการเรียนรูที่เหมาะสม สอดคลองกับ
เนื้อหา 

     

30 โรงเรียนจัดใหมีการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง      



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

176 

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล    นางสาวโชติกา แสงอรุณ 
วัน เดือน ปเกิด  6 พฤษภาคม 2526 
สถานท่ีเกิด  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่อยู   22/1 ม. 16 ต.บางน้ําเปรี้ยว อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  
    รหัสไปรษณีย 24150 
ตําแหนงหนาที่การงาน ครู คศ. 1 
สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนหมอนทองวิทยา 
ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2549 
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