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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอองคการของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPALS’ CHANGE LEADERSHIP AND TEACHERS’ 
ORGANIZATIONALCOMMITMENT OF UNDER THE OFFICE 

OF CHACHOENGSAO PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1

ขนิษฐา ณรงคศักดิ์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

อาจารยที่ปรึกษาหลัก : ดร.พจนีย มั่งคั่ง และดร.ศรัญญา ไพรวันรัตน

ABSTRACT

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of Principals’ change leadership under the Office 

of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 2) the level of teachers’ organizational commitment under the 

Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 and 3) the relationship between Principal change 

leadership and teacher’s organizational commitment of those schools. The samples were 409 teachers of school 

principals under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 in the academic year of 2556 B.E. 

The research instrument used for data collection was a set of 5-item rating scale questionnaires. Frequency, percent-

age, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment correlation coefficient) were 

employed for data analysis.

 The findings revealed as following details :

 1. The Principals’ change leadership under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1, as 

a whole, was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects of shared vision, 

role model, performance promotion, work challenge and work inspiration, respectively.

 2. The teachers’ organizational commitment under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service 

Area 1, as a whole, was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects of ac-

ceptance of organizational goal and value, desire of membership maintenance and willingness to work for the 

organization., respectively.

 3) The Principals’ change leadership and the teachers’ organizational commitment under the 

Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 was significantly positive correlation at the highest level 

(r
xy
 = .974) of .05 respectively. 
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2) ศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอองคการของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในปการศึกษา 2556 จํานวน 409 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient)

 ผลการวิจัยพบวา

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การสรางวิสัยทัศนรวม การเปนแบบอยาง การสงเสริมใหปฏิบัติ 

การสรางความทาทาย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด คือ การสรางแรงบันดาลใจ

 2. ความผูกพันตอองคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ

มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความเช่ือมั่นการยอมรับ เปาหมาย และคานิยมขององคการ ความปรารถนา

ที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด คือความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อองคการ

 3. ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษากับความผกูพนัตอองคการของคร ูสังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมากที่สุด (r
xy
 = .974) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา, ความผูกพันตอองคการของครู, สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดเรงสราง

ภูมิคุมกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ และเสริมรากฐานของ

ประเทศใหเขมแขง็ ควบคูไปกบัการใหความสาํคญักบัการพัฒนาคน

และสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใน

ดานการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ สามารถจัดการ

ความเสีย่งและปรบัตวัเขากบัการเปลีย่นแปลง ภายใตระบบบรหิาร

จดัการภาครฐัทีโ่ปรงใส ยดึประโยชนสวนรวม และเปดโอกาสการมี

สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ใหความสําคัญ

กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุ มกันตอการ

เปลี่ยนแปลงมีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการ

เสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็ง

และเอือ้ตอการพฒันาคน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ, 2555, หนา ช) สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 ไดบัญญัติไววาให

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยัง

คณะกรรมการและสํานักงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเขต

พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

มีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาและชุมชนใหมากที่สุด ซึ่งการ

บริหารงานในสถานศึกษาจะตองเปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนําสูงท่ีจะ

สามารถนาํพาบคุลากรในสถานศกึษาใหปฏบิตัติามยทุธศาสตรทีว่าง

ไวประสบความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (พิเชษฐ 

วงศเกียรติ์ขจร, 2553, หนา 36)

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2556) 

จึงเปนอีกทางหนึ่งที่ไดเปนกลไกในการขับเคล่ือนสังคมไทยใหเกิด

การพัฒนาอยางเขมแข็งยั่งยืนในทามกลางสภาวการณปจจุบัน

รฐับาลเล็งเหน็ถงึความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 

2 จึงมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนไทยใหดีขึ้น โดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการคือ พัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาใหเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพสงเสริมการมี
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สวนรวมของทกุภาคสวนในสงัคมเกีย่วกบัการบรหิารและการจดัการ

ศกึษา มกีรอบแนวทางในการปฏริปูการศกึษา 4 ประการ คอื พัฒนา

คุณภาพ คนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษาและแหลงเรยีนรูยคุใหม และพฒันาคณุภาพการบรหิาร

จัดการยุคใหม การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 จะประสบผล

สาํเรจ็ไดจะตองมกีารกระจายอาํนาจการบรหิารจดัการสูสถานศกึษา 

และจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนในการบริหาร

จัดการศึกษาอยางแทจริง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2552, หนา 13)

 ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองเปนผูมีบทบาทสําคัญใน

การสงเสริมสนับสนุนการจัดการเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด

ซึง่ตองอาศยัความมีวสิยัทศัน มภีาวะผูนาํ การเปลีย่นแปลงสามารถ

ใชทักษะความรูความสามารถและประสบการณในการปรับเปล่ียน

วิธีคิดวิธีทํางานรวมท้ังสรางพลังความรวมมือกับทุกฝาย ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการนําองคการไปสู

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชความรู ทักษะและความ

สามารถในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติ

งานและเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอ 

เนื่องจากคําวาผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลท่ีตองการให

เกดิการเปลีย่นแปลงข้ึนและอยูในฐานะทีต่องทํางานรวมกบักลุมเพือ่

ใหบรรลุสิ่งที่ตองการ (ยุดา รักไทย, 2546, หนา 93) ซึ่งลักษณะ

ประการหนึ่งของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงคือ ตองมีวิสัยทัศน 

วิเคราะหตัดสินใจ โดยมองอยางภาพรวมท้ังหมด สามารถวาง

นโยบายที่ชัดเจนจัดแผนงานและแผนเงินใหเขากัน กระจายและ

มอบอาํนาจเปน รวมทัง้ผลการปฏบิติัการเขาใจบรบิทอนัหลากหลาย

ในสังคมและบริหารจัดการเพื่อเปาหมายอยางมีทิศทางท่ีมุ ง

ผลประโยชนตอสวนรวม (พรนพ พกุกะพนัธ, 2544, หนา 63) ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารแสดงใหเห็นในการจัดการหรือ

การทาํงานทีเ่ปนกระบวนการเปลีย่นแปลงความพยายามของครใูห

สูงขึ้น ทําใหครูรู สึกไววางใจ ตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศน 

มีความจงรักภักดีและเปนขอจูงใจใหครูรูสึกไววางใจตระหนักรูใน

ภารกิจและวิสยัทศันมีความจงรักภักดแีละเปนขอจงูใจใหครูมองไกล

เกินกวาความสนใจของตนเอง (กัลยานี พรมทอง, 2546, หนา 62) 

ผูบรหิารสถานศกึษาท่ีแสดงใหเหน็ในการใชศลิปะหรอืความสามารถ

ในการบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกระบวนการในการเปล่ียนสภาพ

ความพยายามของขาราชการครูใหสูงขึ้นเปนผลใหขาราชการครู

ปฏิบัติงานเกินความคาดหวังโดยผูบริหารแสดงพฤติกรรมที่ทําให

ขาราชการครูมี ความรูสึกไววางใจ ยินดี จงรักภักดีและนับถือ 

ควบคุมตนเองได (สมพร จําปานิล, 2550, หนา 36) ดังที่ สัมฤทธิ์ 

หงสชตูา (2548, หนา 148) ศกึษา พบวา ผูบรหิารทีม่ภีาวะผูนาํการ

เปล่ียนแปลงสามารถทําใหประสิทธิผลของงานและองคการสูงขึ้น 

ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความจําเปนสําหรับสังคมไทย 

เพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาสังคมได ภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหการประเมิน

คณุภาพสถานศึกษาประสบความสาํเรจ็ ภาวะผูนาํ คอืพลงัชนดิหนึง่

ที่สามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคล่ือนกลุมคนและ

ระบบองคการไปสูเปาหมาย ทํานองเดยีวกนั พรศษิฎ คาํรอด (2549, 

หนา 136) พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถาน-

ศกึษา มคีวามสมัพนัธทางบวกกบัประสทิธภิาพการบรหิารงานตาม

บทบาทของผู บริหารสถานศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

นอกจากนี้ ผูนําการเปลี่ยนแปลงควรยอมรับจุดมุงหมายของกลุม

และการทํางานที่สอดคลองกันและควรจะตั้งความคาดหวังในการ

ทํางานไวสูงหรือสมบูรณแบบผูนําควรตัดสินใจและแสดงออกอยาง

แนวแน มัน่คง และควรใหกาํลงัใจในการตดัสนิใจของเพือ่นรวมงาน 

อกีทัง้ควรจะตัง้มาตรฐานและความคาดหวงัในการจดัการเรยีนการ

สอนใหสูงไว สถานศึกษาควรยึดม่ันในเปาหมายหลัก คือชวย

เจาหนาทีพ่ฒันาดาํรงรกัษาไวซึง่วฒันธรรมในสถานศกึษา สนบัสนนุ

การพัฒนาครู ช วยเหลือครูในการแกป ญหารวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ ผู นําเปรียบเสมือนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง 

(ปฏิรูป) ของสถานศึกษาในอนาคตอันใกล ดังน้ันการเปนผูนําการ

เปล่ียนแปลงจึงไมไดมีความจําเปนสําหรับผูบริหารประเทศเทานั้น

แตมีความจําเปนสําหรับผู บริหารทุกระดับนับตั้งแตผู บริหาร

ระดับประเทศลงมาจนถึงผูบริหารระดับสถานศึกษา (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, หนา 13-16) 

  หากสถานศึกษาสามารถทําใหครูมีความผูกพันตอสถาน-

ศกึษาไดมากเทาไร กจ็ะทาํใหครมูคีวามปรารถนาทีจ่ะอยูเปนสมาชกิ

ของสถานศึกษาตอไป ทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มที่ มีผลงานที่นาพอใจ ซ่ึงจะเกิดผลดีตอสถานศึกษามาก

ทีส่ดุ (สาธติ ร่ืนเริงใจ, 2549, หนา 2) ความผูกพันของครูตอสถานศึกษา 

จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถาครูมีความผูกพันตอสถานศึกษา 

ในระดับสูงก็จะมีความผูกพันตอวิชาชีพและตอการเรียนรู ของ

ผูเรียนดวยเชนกัน ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ เสียสละเวลา มีความรัก 

ความพอใจ เชือ่มัน่ ยอมรบัเปาหมาย และตองการดาํรงเปนสมาชกิ

ของสถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จ แตในทางตรง

กันขามถาครูมีความผูกพันตอสถานศึกษาต่ํา พฤติกรรมของครูที่

แสดงออกมาอาจเปนที่ไมพึงประสงค ขาดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานไมกระตือรือรน ขาดความรับผิดชอบหรือขอโยกยายไป

อยูทีอ่ืน่จะสงผลกระทบตอการบริหารงานทัง้หมด การมคีวามผกูพัน

ตอองคการในระดับต่ํา บงบอกถึง อัตราการลาออก การขาดงาน 
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การเฉื่อยชาในการทํางานของพนักงาน ความไมจงรักภักดีตอ

องคการ มีพฤติกรรมตอตานกิจกรรมขององคการ ขาดขวัญในการ

ทํางานที่สําคัญอาจสงผลถึงประสิทธิภาพในการสอน (Robert & 

hunt; อางถึงใน ทิพวรรณ โอษคลัง, 2549, หนา 27) ความผูกพัน

ตอสถานศกึษาของครูจงึเปนตวัชีว้ดัถงึประสทิธภิาพของสถานศกึษา 

ระดับความผูกพันของครูเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ

ของการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน เพราะเปนสวนหนึ่งของการ

ตอบสนองทางความรูสึกของครูที่มีตอประสบการณที่ไดรับจาก

สถานศึกษา (Ebmeier & Nicklaus, 1999, pp. 351-369; อางถึง

ในสาธิต รื่นเริงใจ, 2549, หนา 2) ความสําคัญของความผูกพัน

ตอองคการเปนสิ่งที่ผู บริหารตองใหความสําคัญเปนอยางมาก

และตองรับผิดชอบตอการธํารงรักษาบุคลากรในอันที่จะรักษา

ผ]ประโยชนใหกับองคการในการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพัน

ตอองคการใหกับบุคลากรอยางตอเนื่องอันจะสงผลตอความมี

ประสทิธภิาพขององคการและเปนตวับงบอกถงึการโยกยาย การลา

ออกของบุคลากรในองคการไดชัดเจนกวาความพึงพอใจในงาน 

(บุญชวย คลาเอม, 2551, หนา 7)

  ปจจยัหนึง่ทีท่าํใหครผูกูพันตอองคการคอื การบรหิารจดัการ

ของผูบรหิารซึง่ผูบรหิารตองใชทัง้ศาสตรและศลิปในการบรหิารงาน 

เพราะผูบริหารถือวาเปนผูนําหลักของสถานศึกษาในยุคปฏิรูป

การศึกษาจะสงผลใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ ผูบริหารสถาน

ศกึษาตองรูวธิกีารโนมนาวครเูขามามสีวนรวมในการปฏบิตังิานและ

เกิดความรูสึกผูกพันตอสถานศึกษา อยากอยูกับสถานศึกษาตลอด

ไป ความผูกพันตอองคการน้ันสงผลดีตอองคการหลายประการ 

ทําใหอัตราการขาดงานและการลาออกลดนอยลง ความผูกพันของ

องคการเปนแรงผลักดันใหบุคลากรในองคการ ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ องคการใดมีความผูกพันตอองคการสูง การบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวก็เปนไปอยางงายดาย 

(ฐิตพัฒน สตางคจันทร, 2552, หนา 13) ท้ังน้ีความผูกพันตอ

องคการเปนความรูสึก ความคิดเห็น และทัศนคติที่บุคคลมีตอ

องคการ และไดแสดงออกมาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย

เปาหมาย ความทุมเท ความพยายามเพื่อประโยชนขององคการ

ความเสียสละเพ่ือองคการ ความจงรักภักดีตอองคการ ความ

ปรารถนาในการดํารงความเปนสมาชิกขององคการ รวมทั้งการ

ปฏบิตัตินอยางเตม็ความสามารถเพือ่ใหองคการบรรลเุปาหมายตรง

ตามวัตถุ ประสงคที่ไดกําหนดไว (จํานง เหลาคงธรรม, 2554, หนา 

10) ดังที่สเตียร (Steer, 1977, p. 48) ไดกลาววาความผูกพัน

ตอองคการวา เปนความรูสึกความคิดเห็นและทัศนคติตองานที่

ไดปฏิบัติและไดแสดงออกมาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย

เปาหมาย ความทุมเท ความพยายามเพื่อประโยชนขององคการ 

ความเสียสละความจงรักภักดีความปรารถนาอยางแรงกลาในการ

ดํารงความเปนสมาชิกขององคการ รวมทั้งการปฏิบัติตนอยางเต็ม

ความสามารถเพื่อใหองคการตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ความ

ผูกพันตอองคการจึงมีความสําคัญที่จะทําใหงานขององคการบรรลุ

วตัถปุระสงคได เนือ่งจากผูปฏบิตังิานทีม่คีวามผกูพนัตอองคการสงู

จะเปนผูที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหดี

ทีสุ่ดและดกีวาผูทีม่คีวามผกูพนัตอองคการนอยหรือไมมเีลย ซึง่การ

ที่จะเกิดความผูกพันไดก็ตอเมื่อจุดมุงหมายของสมาชิกไดรับการ

ตอบสนองจากองคการ ดังนั้นหนาที่ของผูบริหารองคการก็คือ

พยายามสรางทัศนคติที่ดีตอองคการเพื่อใหสมาชิกในองคการคง

อยูกบัองคการอยางมีคณุคาดวยการสรางใหสมาชิกเกดิความผูกพนั 

ตอองคการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดแกองคการ (บุญชวย คลาเอม, 

2551, หนา 8) สถานศึกษาเปนศูนยกลางของการปฏิรูป ผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น ภาวะผูนํา

หรือความสามารถในการนําถือวาเปนองคประกอบสําคัญที่ทําให

การเปลี่ยนแปลงสําเร็จ การนําไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้นควรจะตอง

เริ่มตนดวยวิสัยทัศนที่ชัดเจน และจูงใจกอนเปนอันดับแรก แตการ

สรางศรัทธาที่เปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการนํานี้สําเร็จ

แตถาหากคนมีความชอบ ความเชื่อหรือศรัทธาในตัวผู นําแลว

การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได (ประพนธ ผาสุกยืด, 

2544, หนา 1) 

 ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงเปนกระบวนการทีผู่นาํพยายาม

เปล่ียนแปลงผูตามใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความไว

วางใจ เกดิความจงรกัภักดแีละเช่ือถอืในตวัผูนาํ เกิดความคลอยตาม 

พยายามแกปญหาในการปฏิบัติ เกิดความมั่นใจในตนเอง มีความ

รับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพื่อองคการ ดังนั้น ผูบริหารหรือผูนําที่

ดีจึงตองมีความสามารถในการจูงใจคนใหทําสิ่งตางๆ ดวยความ

เตม็ใจทาํใหผูคนรูสกึอยากจะตดิตามไปทกุหนทุกแหง ขณะเดยีวกนั

กต็องสงเสริมลูกนองใหไดแสดงออกถงึความรูสึกความสามารถใหมี 

โอกาสพัฒนาตนใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู ตองสรางสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศในการทํางานที่อบอุ น ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรเกิด

ความรักความผูกพันตอองคการ (ชัยยนต เสรีเรืองยศ, 2548, หนา 

15-16; Bass, 1999, pp. 603-703) ซ่ึงมีแนวคิดวา ผูนําการ

เปล่ียนแปลงจะมีลักษณะในการมองการณไกล ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค การรูถึงภารกิจที่จะตองปฏิบัติ เปนผูกลาเผชิญปญหา 

การดลใจ กระตุนทําใหเกิดปญญา และการยอมรับความแตกตาง

ระหวางบคุคลโนมนาวจติใจใหผูอืน่ ทาํใหคนและงานทัง้ระบบดขีึน้ 

สอดคลองกับ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2546, หนา 44-67) กลาววา 

ผูนํามีความสําคัญซึ่งผูอื่นคาดหวังวาจะเปนผูที่สามารถรวมและ

ประสานพลังความคิด พลังงานของทุกฝายภายใตการบังคับบัญชา
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ไปใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารงาน เปนผูที่จะกําหนดและ

ชี้ทิศทางเปาหมายของการทํางาน จะตองผสมผสานความตองการ

สวนบุคคลกับองคการใหสอดคลองสนับสนุนซ่ึงกันและกัน รวมทั้ง

จะตองเปนผูทีส่ามารถจงูใจใหผูใตบงัคับบญัชาอทุศิตนทาํงานใหเกดิ

ประโยชนตอสวนรวม ผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบงานมากกวา

คนทั้งปวงในหนวยงาน ผูบังคับบัญชาเปนตัวจักรที่สําคัญที่จะหมุน

ใหกลไกตัวเล็กตัวนอยหมุนตามไปดวย ผูบังคับบัญชาที่เขมแข็งมี

ความรูความสามารถ จะเปนทีร่กัใครดวยใจจรงิของผูใตบังคับบญัชา 

และเปนศนูยรวมนํา้ใจของบคุคลในหนวยงาน ดวยเหตนุี ้ภาวะผูนาํ

การเปลี่ยนแปลงจึงมีความสัมพันธกับความผูกพันขององคการ 

และเปนตัวพยากรณที่สําคัญถึงผลงานการขาดงานและการลาออก

จากงานทีป่ฏบิตั ิรวมถงึเปนสิง่ทีม่อีทิธพิลตอผลสมัฤทธิแ์ละเจตคติ

ที่มีตอองคการ (Elliott & Crosswell, 2000; อางถึงใน สาธิต 

รื่นเริงใจ, 2549, หนา 26)

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 มสีถานศกึษาในสงักัดครอบคลมุ 4 อาํเภอ ไดแก อาํเภอเมอืง 

อาํเภอบางนํา้เปรีย้ว อาํเภอบางปะกง และอาํเภอบานโพธิ ์มสีถาน-

ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 จาํนวน 142 โรง ผูบรหิารจาํนวน 142 คน มจีาํนวนขาราชการ

ครู 1,448 คน จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง

กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานที่อยูในการกํากับดูแล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่ในการ

ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศกึษา นอกจากนัน้สถานศึกษาซึง่เปนองคการในสงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีหนาที่ในการ

จัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจตามมาตรา 39 

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดาน

วิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหาร

ทั่วไป (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1, 2553, หนา 15-17) จากการศึกษาสภาพปญหาความผูกพัน

ตอองคการของครใูนสถานศกึษาสงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ทีส่าํคญัสวนหนึง่ คอืการเขยีนคาํรอง

ขอยาย และคํารองขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของครู 

สาเหตุทีท่าํใหลาออกหรอืขอยายเนือ่งจากปญหาในเรือ่งกฎระเบยีบ

ตางๆ ที่บังคับใช ปญหาการบริหารงานบุคคล ปญหาความยุติธรรม 

การพิจารณาความดีความชอบ ปญหาขาดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ปญหาเพื่อนรวมงาน ปญหาครูยายตามครอบครัว และ

ครูยายคืนถิ่น และปญหาเงินเดือน เปนตน (สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2553, หนา 40) 

  จากความสาํคญัของภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิาร

สถานศึกษากับความผูกพันตอองคการของครูดังกลาวมาแลวใน

เบือ้งตน ทําใหผูวจิยัสนใจทีจ่ะศึกษาความสัมพนัธระหวางภาวะผูนาํ

การเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษากบัความผกูพนัตอองคการ

ของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 ผลการวิจัยอาจเปนแนวทางการพัฒนาและสรางเสริมภาวะ

ผูนําใหผูบริหารสถานศึกษาและความผูกพันตอองคการแกครูได 

ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 3. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ ระหว างภาวะผู นําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอองคการ

ของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา

 การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผู บริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอองคการของครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ประกอบดวยขอบเขตดานเนื้อหา ดังนี้

  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดของ ไคเซอร และพอสเนอร (Kaiser & 

Posner, 1993, pp. 44-47) ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การ

สรางความทาทาย 2) การสรางวิสัยทัศนรวม 3) การสงเสริมให

ปฏิบัติ 4) การเปนแบบอยาง 5) การสรางแรงบันดาลใจ

  2) ดานความผูกพันตอองคการของครูผูวิจัยบูรณาการ

จากแนวคิดของ มอวเดย พอรทเตอร และสเตียร (Mowday, 

Porter & Steers, 1982, p. 72) ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 

1) ความเชื่อมั่นการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

2) ความเตม็ใจทีจ่ะทํางานเพือ่องคการ 3) ความปรารถนาทีจ่ะรกัษา

สมาชิกภาพขององคการ
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  2.  ขอบเขตของประชากร 

  1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการ

ศกึษา 2556 จาํนวน 142 โรงเรยีน เปนผูบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 

142 คน และครูจํานวน 1,448 คน รวมประชากร 1,590 คน

  2) กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 103 คน และครู 306 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการศกึษา 2556 ไดโดย

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี และมอรแกน 

(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 

409 คน จากนั้นนํามากําหนดตามสัดสวนของประชากรโดยการสุม

อยางงาย แยกตามรายอําเภอ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอ

บางปะกง อําเภอบานโพธิ์ และอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว

 3.  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 

  1)  ตัวแปร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาประกอบดวย 5 ดาน ไดแก

   (1)  การสรางความทาทาย

   (2)  การสรางวิสัยทัศนรวม

   (3)  การสงเสริมใหปฏิบัติ 

   (4)  การเปนแบบอยาง 

   (5)  การสรางแรงบันดาลใจ

  2)  ตวัแปร ความผกูพนัตอองคการของคร ูประกอบดวย 

3 ดาน

   (1) ความเชื่อมั่นการยอมรับเปาหมายและคานิยม

ขององคการ 

   (2) ความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อองคการ 

   (3) ความปรารถนาที่จะรักษาสมาชิกภาพของ

องคการ

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

  เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูสาํหรบัการศกึษา

คนควาในคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา และความผูกพันตอองคการของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย

แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู

ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณใน

การทํางาน ตําแหนงหนาท่ี มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist)

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ

ของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1

การเก็บรวบรวมขอมูล

 ผูวจิยัไดสงแบบสอบถาม 2 ลกัษณะคอื ผูวจัิยสงดวยตนเอง 

และสงผานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษากลุมตัวอยางเก็บ

รวบรวมขอมูลให สําหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้นผูวิจัยเก็บ

รวบรวมดวยตนเองและใหผูบรหิารสถานศกึษาสงคืนสังกัดสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในชองรับคืน

แบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูล

 การวเิคราะหขอมลูครัง้นี ้ผูวจิยัใชสถติิสาํหรบัการวจิยั ดงันี้

 1) วิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณ

ในการทํางาน โดยคาความถี่ และคารอยละ

 2) วิเคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาความเบี่ยงเบน-

มาตรฐาน (S.D.) 

  3) วิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคการของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย

การหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 4)  วิ เคราะห ความสัมพันธ ระหว างภาวะผู นํ าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอองคการ

ของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson, s 

product moment correlation coefficient) 

สรุปผล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้

 1. ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศหญิงมีมากท่ีสุด 

จํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 64.30 รองลงมา เพศชาย 146 คน 

คิดเปนรอยละ 35.70 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุดมี

จาํนวน 263 คน คดิเปนรอยละ 64.30 รองลงมา คอื ผูทีม่กีารศกึษา
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ระดับปริญญาโท จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 35.70 มี

ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป มากที่สุด มีจํานวน 128 คน 

คดิเปนรอยละ 31.30 รองลงมา คอื ผูทีม่ปีระสบการณในการทาํงาน 

6-10 ป มจีาํนวน 104 คน คดิเปนรอยละ 25.43 ผูทีม่ปีระสบการณ

ในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.25 

และผูที่มีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป มีจํานวน 86 คน 

คิดเปนรอยละ 21.02 เปนครูผูปฏิบัติการสอน มีจํานวน 306 คน 

คิดเปนรอยละ 74.82 และเปนผูบริหารสถานศึกษา มีจํานวน 

103 คน คิดเปนรอยละ 25.18

 2.  ผลของการศึกษาภาวะผู  นําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยู ในระดับมาก 

( x = 4.19) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

  3. ผลการศึกษาผูกพันตอองคการของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดย

รวมอยูในระดับมาก ( x = 4.17) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผู นําการ

เปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษากบัความผูกพนัตอองคการของ

คร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 

1 มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมากที่สุด (r
xy
 = .974) อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

อภิปรายผล

 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้

 1. ผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 พบวามคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับงานวิจัยของ อัจชรา วรีฤทธิ์ (2553, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง 

ความสมัพันธระหวางภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถาน-

ศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาเลย เขต 1-3 ผลการวจิยัพบวา ขาราชการครแูละบคุลากร

ทางการศกึษามคีวามคดิเห็นเกีย่วกับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ไดใหความสําคญัในการท่ีจะบรหิารองคการ

จาํเปนตองสรางแรงจงูใจ กระตุนผูใตบงัคับบญัชาใหเกดิการทาํงาน

แบบมีสวนรวมและทํางานดวยความศรัทธา เต็มใจ เพื่อใหเกิดพลัง

อนัทีจ่ะพัฒนาองคการใหไปถงึจดุหมาย และเจรญิรุงเรอืง พรอมทัง้

มคีวามพยายามตลอดเวลาทีจ่ะคนควาหาวธิกีาร และทฤษฎเีพือ่จะ

จูงใจใหคนทํางานอยางขยันขันแข็งและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

มีการกระทําหรือพฤติกรรมของผูนําในฐานะของผูบริหารที่ใช

อทิธพิล และความสัมพนัธของพลังอาํนาจทีม่ใีนตนแสดงบทบาทตอ

ผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ ยุดา รักไทย 

(2546, หนา 93) ไดกลาววา ในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ 

เพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดซึ่งตองอาศัยความมีวิสัยทัศน

มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถใชทักษะความรูความสามารถ

และประสบการณในการปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีทํางาน รวมทั้งสราง

พลังความรวมมือกับทุกฝาย ผูนําการเปล่ียนแปลงจึงมีหนาที่และ

ความรบัผดิชอบในการนาํองคการไปสูเปาหมายอยางมปีระสทิธภิาพ 

โดยใชความรูทกัษะและความสามารถในการเปลีย่นแปลงแนวความ

คิดกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติงานและเตรียมความพรอมรองรับการ

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ เนือ่งจากคาํวาผูนาํการเปล่ียนแปลง หมายถงึ 

บุคคลที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นและอยูในฐานะท่ีตอง

ทํางานรวมกับกลุมเพื่อใหบรรลุส่ิงที่ตองการ จากเหตุผลดังกลาว 

ทําใหผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก

 2. ผลการวิจัยภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการสรางวิสัยทัศนรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากซึ่งเปนดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ 

พัทธสิตา มีบุญ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารกบัองคการแหงการ

เรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 

ดานการสรางวสิยัทศันรวมมคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก และสอดคลอง

กับ ระวิวรรณ บุญสม (2554, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ดานการสรางวิสัยทัศนรวม 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องจากวา ผูบริหารในสถาน-

ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ไดใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ มีการกําหนดวิสัยทัศนของ

สถานศกึษาไดอยางเหมาะสมในการสรางขวญักาํลงัใจใหแกครอูยาง

ตอเนื่อง เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกัน และมี

มาตรการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน มีการประชุม

ปรึกษาหารือรวมกับครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน-

ศกึษาอยางตอเนือ่ง รวมถงึประชาสัมพนัธวสัิยทศันของสถานศกึษา

ไปยัง ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ จากเหตุผล

ดงักลาวจงึทาํใหภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ดานการสรางวิสัยทัศนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูใน

อันดับแรก

 3. ผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 ดานการสรางแรงบนัดาลใจ มคีาเฉลีย่อยูในระดบั

มาก ซึง่เปนดานทีม่คีาเฉลีย่เปนอนัดบัสดุทาย สอดคลองกบังานวจิยั

ของ ทิพวรรณ โอษคลัง (2549, บทคัดยอ) ที่ศึกษาพฤติกรรมภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนํา

การเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาดานการสรางแรงบนัดาล

ใจ มคีาเฉลีย่อยูในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ผูบรหิารบางสวน

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการใหกําลังใจกับครูยังไมสม่ําเสมออยางเทา

เทียมกัน และอาจจะยังไมมีการกระตุนใหครูทํางานรวมกันเพื่อให

เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุนใหครูตระหนักถึงหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน สรางเจตคติท่ีดีตอครูในการบริหารงานของผูบริหาร 

แสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของครูท่ีจะปฏิบัติงานไดบรรลุ

เปาหมาย จงึสงผลใหภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถาน-

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

 4. ผลการวิจัยความผูกพันตอองคการของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา

มคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบัมาก สอดคลองกบังานวิจยัของ มานะ 

อยูทรัพย (2554, บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเรื่อง การศึกษาระดับความ

ผูกพันตอองคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของครู

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลของการวิจัย

พบวา ระดบัความผกูพันตอองคการของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากสภาพการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีตอความรูสึกพึงพอใจทั้งดานสวน

บุคคล และความสัมพันธกับองคการและสิ่งแวดลอม โดยสวนใหญ

ครูจะมีภูมิลําเนาหรือที่พักอยู ใกลกับสถานที่ทํางาน ผู บริหาร

สนับสนุนการทําวิทยฐานะ มีความมั่นคงในงาน และไดรับกําลังใจ

ในการทํางานจากเพื่อนรวมงานและผู บริหารอยู เสมอ (สังกัด

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1, 2553, 

หนา 42) จึงทําใหแสดงออกซึ่งเจตคติ คานิยม และทัศนคติท่ีดี

ตองานที่ไดปฏิบัติและไดแสดงออกมาในลักษณะของการยอมรับ

นโยบายเปาหมายความทุมเท ความพยายามเพื่อประโยชนของ

องคการความเสยีสละ ความจงรกัภกัดี ความปรารถนาอยางแรงกลา

ในการดํารงความเปนสมาชิกขององคการรวมทั้งการปฏิบัติตน

อยางเต็มความสามารถเพื่อใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีได

กําหนดไว ความผูกพันตอองคการ จึงมีความสําคัญที่จะทําใหงาน

ขององคการบรรลุวัตถุประสงค สอดคลองกับ จํานง เหลาคงธรรม 

(2554, หนา 10) กลาววา ปจจัยหนึ่งที่ทําใหครูผูกพันตอองคการ

คอื การบรหิารจดัการของผูบริหาร ซึง่ผูบรหิารตองใชทัง้ศาสตรและ

ศิลปในการบรหิารงาน เพราะผูบรหิารถอืวาเปนผูนาํหลักของสถาน

ศกึษาในยคุปฏิรปูการศึกษา จะสงผลใหสถานศึกษาประสบผลสาํเรจ็

ผูบรหิารสถานศกึษาตองรูวธิกีารโนมนาวครเูขามามสีวนรวมในการ

ปฏิบัติงานและเกิดความรูสึกผูกพันตอสถานศึกษา อยากอยูกับ

สถานศึกษาตลอดไป ทั้งน้ีความผูกพันตอองคการเปนความรูสึก

ความคดิเห็น และทศันคตทิีบ่คุคลมตีอองคการ และไดแสดงออกมา

ในลักษณะของการยอมรับนโยบายเปาหมาย ความทุมเท ความ

พยายามเพื่อประโยชนขององคการ ความเสียสละเพื่อองคการ

ความจงรักภักดีตอองคการ ความปรารถนาอยางแรงกลาในการดํา

รงความเปนสมาชิกขององคการ รวมทั้งการปฏิบัติตนอยางเต็ม

ความสามารถเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงค

ที่ไดกําหนดไว จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหความผูกพันตอ 

องคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก

 5. ผลการวิจัยความผูกพันตอองคการของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา 

ความผูกพันตอองคการของครู ดานความเชื่อมั่นการยอมรับ 

เปาหมายและคานิยมขององคการ มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก 

สอดคลองกบังานวจัิยของ มานะ อยูทรพัย (2554, บทคดัยอ) ศกึษา

เรือ่ง การศึกษาระดบัความผูกพนัตอองคการของคร ูสังกดัสํานกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาชยัภมู ิเขต 1 ผลการวจัิยพบวา ระดบัความผกูพนั

ตอองคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 ดานความเชื่อมั่นและศรัทธา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจาก ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีทัศนคติและความเชื่อมั่นที่มีการยอมรับ

เชื่อถือและคลอยตาม ยินดีและพรอมที่จะปฏิบัติตามเปาหมาย

และคานิยมขององคการอยางสม่ําเสมอ เกิดความเล่ือมใสตอ

เปาหมายขององคการ โดยมองวาเปาหมาย และคานิยมของตนเอง

และองคการไปในทิศทางเดียวกัน และตนเองก็พรอมที่จะทํา

ประโยชนใหกับองคการ รวมถึงเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ตนเอง

เปนสวนหนึ่งขององคการ ซึ่งมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับ

องคการอื่นๆ และเชื่อวาองคการจะสรางประโยชนใหกับสังคมและ

มีคุณคาตอตนเอง มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 



Journal of Rajanagarindra January - June  2016       9

 6. ผลการวิจัยความผูกพันตอองคการของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา 

ความผูกพันตอองคการของครู ดานความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อ

องคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อยูในอันดับสุดทาย สอดคลอง

กับงานวิจัยของ มานะ อยูทรัพย (2554, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การ

ศกึษาระดบัความผกูพนั ตอองคการของครู สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับความผูกพัน

ตอองคการของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

ดานความเชื่อมั่นและศรัทธา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากการท่ีครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดมีการแสดงออกถึงความพยายามอยาง

เต็มที่ เต็มใจ และตั้งใจที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญาในการ

ทํางานที่ดีมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ความสม่ําเสมอ

คงเสนคงวาในการทาํงาน ใชความพยายามอยางมากเพือ่ตอบสนอง

หรือมุงสูเปาหมายขององคการไดสะดวกข้ึน มีความคิดเสมอวา 

งานคือวิถีทางท่ีตนสามารถทําประโยชน ใหกับองคการใหบรรลุถึง

เปาหมายไดสําเร็จ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ก็จะพยายามชวยกัน

แกปญหา สอดคลองกับ ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ (2553, หนา 15) 

ความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อองคการ เปนการยอมเสียสละเวลา 

กําลังกาย กําลังความคิด และพรอมท่ีจะใหสติปญญาทํางานอยาง

เต็มที่ โดยมุงหวังใหงานที่ปฏิบัตินั้นประสบความสําเร็จอยางมี

คุณภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงจะสงผลถึงความสําเร็จและ

เปนผลดีตอองคการในภาพรวม และจํานง เหลาคงธรรม (2554, 

หนา 5) กลาววาความเตม็ใจทีจ่ะทาํงานเพือ่องคการ เปนความสนใจ

และตั้งใจในการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถ ทําใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ กําหนดไว 

อยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนางานท่ีรับผิดชอบใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค และการไดรับขวัญและกําลังใจจากผูบังคับบัญชา

ในการปฏิบัติงาน

 7. ผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา กับความผูกพันตอองคการของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา มีความ

สัมพันธกันทางบวกในระดับมากที่สุด (r
xy
 = .974) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ดวงใจ นิลพันธุ (2543, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา

เกีย่วกบัความสมัพนัธระหวางภาวะผูนาํของผูบรหิาร ความพงึพอใจ

ในการทาํงาน และความผกูพนัตอองคการของพนกังาน : ศกึษากรณี

บรษัิทในกลุมธรุกจิสือ่สารโทรคมนาคม ผลการวจิยัพบวาภาวะผูนาํ

แบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผู นําแบบแลกเปลี่ยนของผู บริหาร

มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ ยุพรินทร

ลิ้มสุวรรณ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับการรับรูภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลง คุณภาพชีวิตและความผูกพันตอองคการของ

พนักงานองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศ ผลการวิจัยพบวา

คุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตรายดานมีความสัมพันธทาง

บวกกบัความผกูพนัตอองคการโดยรวม และความผกูพนัตอองคการ

รายดาน คํานึง ผุดผอง (2547, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความ

สัมพนัธระหวางภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารกบัองคการ

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการ

วิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับองคการแหง

การเรยีนรูของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวม

และรายดานมีความสัมพันธทางบวก ทิพวรรณ โอษคลัง (2549, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ความผูกพันตอสถานศึกษาของครูและความ

สัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู ผลการวิจัย 

พบวามคีวามสมัพนัธในทางบวกกบัความผูกพันตอสถานศึกษาของ

ครู อภิชยา มีเพียร (2552, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความพึงพอใจ

ในการปฏบิตังิานของครสูถานศกึษาเอกชน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาชยัภมู ิเขต 2 ผลการวจิยัพบวา ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาวะผู นําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอองคการ

ของครูเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกันโดยตรง ซึ่งภาวะผู นําการ

เปลี่ยนแปลง เปนความสามารถของผู บริหารดานพฤติกรรมท่ี

ผูบริหารสถานศึกษาแสดงใหเห็นการบริหารงานในสถานศึกษา 

ที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลงทั้งองคการใหดีขึ้นกวาเดิม และสามารถ

จูงใจใหบุคลากรที่อยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 

สามารถจุดประกายใหผูใตบังคับบัญชาเห็นคุณคาและความสําคัญ

ทีจ่ะรวมกนัปฏบิตังิานใหเกิดประโยชนสงูสดุในองคการมกีารพฒันา

วิชาชีพครู บริหารจัดการโดยยึดคนเปนศูนยกลาง มีการใชความรู

ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณผลกัดนัใหการเปลีย่นแปลง

เกิดขึ้น และสรางแรงจูงใจครูใหมีความเช่ือม่ันที่จะปฏิบัติงาน 

เพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนขององคการ และเปนแนวคิดใหมท่ี

มุงยกระดบัความตองการ ความเชือ่ วฒันธรรมการทาํงาน การมอง

เปาหมายการทาํงาน และคุณธรรมจรยิธรรมในระดบัทีสู่งข้ึน มุงการ

บรรลุความตองการในระดับสูง และทําใหพวกเขามีความมั่นใจใน

การที่จะใชความสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ (สุชามนตร 

แยมเจริญกิจ, 2553, หนา 17) ดังที่ เจนทซี่ และเลทธวูด (Jnatzi 
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& Leithwood, 1996, pp. 26-27) ไดกลาววา ภาวะผูนาํการเปล่ียน

แปลงของผูบริหาร เปนพฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงออกที่เปนพลัง

ผลักดันใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิด

กระบวนทศันใหมๆ  คอื ผูนาํตองกระตุนใหผูใต บงัคบับญัชายอมรบั

และสรางสรรคในเปาหมายเดียวกัน ตัดสินใจที่แนวแนมั่นคง

มพีฤตกิรรมหรอืการปฏบิตัตินเองทีเ่ปนแบบอยางทีด่ ีมกีารสงเสรมิ

พัฒนาใหกําลังใจ ดูแลเอาใจใสผู ใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล

มีการโนมนาว สรางแรงจูงใจ เชิญชวนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ

ตองการสูงขึ้น เขามามีสวนรวมในการพิจารณาและพัฒนาใหเกิด

วสิยัทศันรวมกนัมองและเผชิญกบัปญหาและสถานการณเกาๆ ดวย

วิถีทางแบบใหมๆ เมื่อมีสวนรวมกับงานในองคการ ความผูกพัน

ตอองคการยอมเกิดขึ้น โดยท่ีมีความรูสึกท่ีดีตอองคการ เปนไปใน

ทิศทางที่ดีโดยการแสดงออกมาในรูปของการกระทําตนใหเปน

ประโยชนตอองคการ เพือ่ใหองคการบรรลเุปาหมายดวยความเตม็ใจ

ในการปฏิบัติงานเสียสละและอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงาน

การยอมรับเปาหมาย และคุณคาขององคการ การมีสวนรวมและ

การเปนสมาชิกขององคการ การปฏิบัติงานของตนอยางเต็มความ

สามารถ การพิทักษรักษาผลประโยชน การรักษาภาพลักษณที่ดี

ขององคการโดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคการเปนสําคัญ 

ความซือ่สตัยและจงรกัภกัดตีอองคการ ความรูสกึภาคภมูใิจทีไ่ดเปน

สวนหนึ่งขององคการ และปรารถนาที่จะเปนสวนหนึ่งขององคการ

ตอไป จากเหตผุลดงักลาวจงึสงผลใหภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา กับความผูกพันตอองคการของครู สังกัด

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 มคีวาม

สัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมากที่สุด (r
xy
 = .974) อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 8.  ผลการวิจัย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศกึษา ดานการสรางแรงบนัดาลใจ กบัความผกูพนัตอองคการ

ของครู (r
x5y

 = .972) มีความสัมพันธกันมากที่สุด เพราะในดาน

การสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารจะมุงเนนในทางที่จูงใจใหเกิด

แรงบันดาลใจกบัครโูดยวธิกีารตางๆ เชน ใหกําลงัใจครใูนการปฏบิตัิ

งานอยางสมํา่เสมอ กระตุนใหครูทํางานรวมกนัไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

กระตุนใหครูตระหนักถึงหนาท่ีในการปฏิบัติงานสรางเจตคติ

ที่ดีตอครูในการบริหารงานของผู บริหาร แสดงความเชื่อมั่นใน

ความสามารถของครูท่ีจะปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ทําใหครูมี

ความมัน่ใจในการทาํงานใหประสบผลสาํเรจ็ จงึทาํใหแสดงออกดวย

ความเตม็ใจในการปฏบิตังิาน เสยีสละและอทุศิเวลาใหกบัการปฏบิตัิ

งานยอมรับเปาหมาย และคุณคาของสถานศึกษา มีสวนรวมและ

การเปนสมาชิกของสถานศึกษา และไดแสดงออกมาในลักษณะ

ของการยอมรับนโยบายเปาหมาย ความทุมเทความพยายาม เพื่อ

ประโยชน ขององคการความเสียสละ เพื่อองคการความจงรักภักดี

ตอองคการ ความปรารถนาอยางแรงกลาในการดํารงความเปน

สมาชิกขององคการ รวมทั้งการปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถ

เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศกึษา ดานการสรางแรงบันดาลใจ กบัความผกูพนัตอ

องคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับมาก

ที่สุด (r
xy
 = .972) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 9.  ผลการวิจัยภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานการสงเสริมใหปฏิบัติ กับความผูกพันตอองคการ

ของครู (r
x3y

 = .909) มีความสัมพันธกันนอยที่สุด เพราะดานการ

สงเสรมิใหปฏบิตั ิเปนเรือ่งของผูบรหิารสถานศกึษาทีมุ่งเนนในดาน

การสนับสนุนสงเสริมใหครูปฏิบัติหนาที่ สนับสนุนการทํางานของ

ครู และใหครูเห็นถึงความสําคัญตองานที่ปฏิบัติ มีการสงเสริมให 

ครูพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

มีการกระตุนผูใตบังคับบัญชา ใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น

ในหนวยงาน ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความตองการ หาแนวทาง

ใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม 

เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแก

ปญหาอยางเปนระบบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน

การเปล่ียนกรอบการมองปญหา และการเผชิญกบัสถานการณเกาๆ 

ดวยวิถีทางใหมแบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่ม

ใหมๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการ

ใหกาํลงัใจผูใตบงัคบับญัชาใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวธิใีหมๆ  

(ยุพรินทร ลิ้มสุวรรณ, 2546, หนา 6) จึงเห็นไดวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหปฏิบัติ 

จะมุงเนนไปที่การทํางานมากกวาการที่จะทําใหครูเกิดความผูกพัน

กบัองคการ จงึอาจเปนเหตผุลทาํใหภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหปฏิบัติ กับความผูกพันตอ

องคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธกันอยูในระดับนอยที่สุด

ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช

  1.  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานการสรางแรงบันดาลใจมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับนอยสุด ดังนั้น ผู บริหารควรใหขวัญกําลังใจครูในการ

ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ กระตุนใหครูทํางานรวมกันไดอยาง

มีประสิทธิภาพกระตุนใหครูตระหนักถึงหนาที่ในการปฏิบัติงาน
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สงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ สรางความมั่นใจ

ในการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอครูในการบริหารงาน

 2. ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการของครู

ดานความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

นอยสดุ ดงันัน้ ผูบรหิารควรสงเสรมิใหครไูดใชความรูความสามารถ

อยางเต็มที่ตามความถนัดของแตละบุคคล ใหความเสมอภาค

กับครูทุกคน มีเหตุผลจูงใจ มีความยุติธรรม เสมอตนเสมอปลาย 

รวมถงึสงเสรมิใหกาํลงัใจในการปฏบิติังาน และสนบัสนนุครใูนดาน

การพัฒนา วิชาชีพของตนเอง

 3.  ผลการวิจัยพบวาภาวะผู  นําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ

ของครูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ฉะเชงิเทรา 

เขต 1

 ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง

ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจกระตุนใหครูเกิด

แรงจูงใจในการทํางาน สรางขวัญกําลังใจใหแกครูอยางตอเนื่องให

คําปรึกษาแนะนําการทํางานของครู รวมถึงมีวิธีการโนมนาวครู

เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และเกิดความรูสึกผูกพันตอ

สถานศึกษา เต็มใจที่จะทุมเท เสียสละเพื่อองคการ เกิดความจงรัก

ภักดีตอองคการ รวมท้ังปฏิบัติตนอยางเต็มความสามารถเพื่อให

องคการบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีส งผลต อภาวะผู  นําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 2. ควรศกึษาแนวทางการเสรมิสราง การสรางแรงบนัดาลใจ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 3. ควรศึกษารูปแบบผู นําอื่นๆ ที่สงผลตอความผูกพัน

องคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1
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