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56252363 : การบริหารการศกึษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

นางสาว ปารวัณ รัตนทองคง: ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. ส าเริง 
อ่อนสัมพันธุ์ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 2) บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ สถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา  1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
1 คน และครูผู้สอน 2 คน รวม 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารตามแนวคิดของเฮาส์ (House) และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาตามแนวคิดของฟอกซ์ 
และคณะ (Fox and Others) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ และภาวะผู้น าแบบบงการ 

2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก  เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  คือ 
การผนึกก าลัง การมีขวัญก าลังใจสูง การปรับปรุงสถานศึกษา การไว้วางใจ การมีโอกาสในการท างาน 
การยอมรับนับถือ ความเอื้ออาทรต่อกัน และการเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56252363 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : THE ADMINISTRATOR'S LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL CLIMATE OF SCHOOLS 

MISS PARAWAN RATTANATHONGKONG : THE ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP 
AND THE ORGANIZATIONAL CLIMATE OF SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF 
SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9  THESIS ADVISOR :  SAMRERNG 
ONSAMPANT, Ph.D. 

The purposes of this research were to determine 1) the administrator’s leadership under 
the Secondary Educational Service Area Office 9 2) organizational climate of schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 9 and 3) the administrator’s leadership and organizational climate of 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 9. The samples were 56 schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 9. The 4 respondents in each school were; a director, a deputy 
director or a representative and two teachers, total 224 respondents. The research instrument was a 
questionnaire about the administrator’s leadership based on Robert J. House concept and organizational 
climate of schools based on Robert S. Fox and Others concept. The statistics used for analyze the data 
were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product – moment 
correlation coefficient. 

The research findings revealed that: 

1. The administrator’s leadership under the Secondary Educational Service Area Office 9 
as a whole and in every aspect were at high level. The rank from the highest to lowest arithmetic mean 
were; participative leader, supportive leader, achievement-oriented leader and directive leaders. 

2. Organizational climate of schools under the Secondary Educational Service Area Office 9 
as a whole and in every aspect was a high level. The rank from the highest to lowest arithmetic mean 
were; cohesiveness, high morale, school renewal, trust, opportunity for input, respect, caring and 
continuous academic and social growth. 

3. The administrator’s leadership and organizational climate of schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 9 were highly positive correlation with statistically significant at .01 level. 
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มีความสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ทั้ง 224 ท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัย
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวของผู้วิจัย ส าหรับความรัก ความห่วงใย และ
ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา นอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 33/2 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า และก าลังใจแก่ผู้วิจัย ท าให้
งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยขออุทิศแด่
ระบบการศึกษาของประเทศไทย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
การศึกษาถือเป็นกระบวนการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่บุคคล สังคม ดังนั้นการจัด  

การศึกษาให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี  
วิจารณญาณ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รู้จักพึ่งตนเอง และด ารงชีวิต  
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข1 และภายหลังที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อมุ่งหวังและยกระดับการศึกษาของชาติและ 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยเฉพาะปฏิรูปการบริหารและการศึกษา ซึ่งเน้นกระบวนการ 
เรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูป เนื่องจากการปฏิรูปทุกด้านต้องประสานเชื่อมโยงและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นับจากนั้นมา การปฏิรูปกรอบใหม่ก าลังขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งแน่นอนที่สุด 
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะตกเป็น ภารกิจส าคัญของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ รัฐบาล สถานศึกษา ครู นักเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน2 ดังที่ ดร.ปกรณ์ ปรียากร กล่าวว่า สิ่งที่น่าห่วงคือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ
ครูกับบุคลากรทางการศึกษา เพราะเรายังไม่มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอ เพื่อเข้าสู่ความเป็นครู  
ทั้งในแง่กระบวนการคัดเลือก กระบวนการสร้างการเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง3  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ  
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งเมื่อ
ตอบสนองกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กระบวนการหนึ่งที่จะพัฒนาครูและ

                                                            
1 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) , คู่มือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558), พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟ
เซ็ทพลัส จ ากัด, 2555), 33. 

2 ปรีชา เริงสมุทร์, การพัฒนาครูคือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง , 
เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.trueplookpanya.com/true/blog_ 
diary_detail.php?diary_id=26583 

3 ปกรณ์ ปรียากร, นวัตกรรมทางรัฐประศาสตร์ : ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง  
[วีดีทัศน์] (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2554), 54. 
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พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คือ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารเป็นบุคคลส าคัญ  
ในการน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว นอกจากสมรรถนะของผู้บริหารแล้วบรรยากาศ 
องค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสมรรถนะของผู้บริหารและบรรยากาศ 
องค์การขององค์การภายในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญ4  
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นองค์การหลักในการจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคมที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการบริหารงาน เนื่องจากมี 
ภารกิจหลักในการให้การศึกษาแก่เยาวชน การที่สถานศึกษาจะกระท าภารกิจหลักได้ดีมีประสิทธิภาพนั้น  
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ 
ในปริมาณที่เหมาะสมกับภาระงาน บุคลากร จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพราะเป็นทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในสถานศึกษา5 ผู้บริหารจึงเป็นกุญแจส าคัญ
ในการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แต่ผู้บริหารไม่สามารถบริหารงานให้ส าเร็จได้ล าพังเพียง  
ผู้เดียว การที่สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้ร่วมงานทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกัน  
ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นบรรยากาศองค์การที่ดี และ 
กระบวนการที่ผู้บริหารสามารถน าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้นั้น 
เรียกว่า “ภาวะผู้น า” ซึ่งในการบริหารงานภายในสถานศึกษาผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า เพื่อให้ 
สามารถบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล6 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญ โดยผู้น าควรมีการปรับกระบวนทัศน์  
ในการบริหารงานเสมอ เช่น การมีภาวะผู้น าแบบศูนย์รวม คิดและสั่งการจะรู้คนเดียว ควรปรับแก้  
เป็นภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ บริหารกระบวนการระดับกลาง บริหารทีมระดับล่าง พัฒนาระบบ 
ก็จะได้ผลผลิตที่ต้องการ และภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารที่ส าคัญ เช่น ความรับผิดชอบ การเสริมสร้าง 
ทักษะเฉพาะเรื่อง การรับมือกับเรื่องการเมืองขององค์การ การคิดอย่างมีกลยุทธ์ การรับมือกับ  

                                                            
4 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

(พ.ศ. 2552 – 2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 11-12. 
5 วิโรจน์ สารรัตนะ, การวิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา  

(กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน,์ 2554), 5. 
6 เรวดี ซ้อนเพชร, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 2. 
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ความเครียด การบริหารจัดการทีม การสร้างแรงจูงใจ การเจรจาต่อรอง การระดมแนวคิดใหม่ๆ  
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนด้านความก้าวหน้าในอาชีพ การงานส่วนบุคคลเหล่านี้ถือเป็น  
องค์ประกอบส าคัญของภาวะผู้น าที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ 7 อีกทั้งผู้บริหารจะต้องให้ 
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตการท างานของครู ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมการท างานของครูให้มี 
แรงจูงใจในการท างาน โดยการตรวจสอบดูว่าคุณภาพชีวิตการท างานของครูอยู่ใน  ระดับใด  
ถ้าคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับดีควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป แต่ถ้าหากว่าอยู่ในระดับต่ า 
ก็ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือเป็นวิถีทางหนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษาด้วย ทั้งนี้ปัจจัย 
ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ บรรยากาศองค์การเพราะในการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรต้อง 
ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ของโครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้การปฏิบัติงานในบางครั้ง ผู้ปฏิบัติงานอาจจะ 
ต้องพบกับความเสี่ยง และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การบ้างไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึง
ควรให้ความส าคัญต่อบรรยากาศองค์การด้วย เพราะหากหน่วยงานใดมีบรรยากาศองค์การที่ดีแล้ว  
ก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การนั้นมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้นด้วย8 

จากการศึกษาข้างต้น เห็นได้ว่าการที่สถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย 
ได้นั้น สิ่งที่ส าคัญคือความร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ  
ของโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และ  
คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าที่ดี เหมาะสม 
สามารถน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังต้องท าให้สถานศึกษามีบรรยากาศองค์การที่ดี  
ท าให้ครู บุคลากร นักเรียน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน มีความรัก ศรัทธา และร่วมใจกันปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ปัญหาของการวิจัย 

นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลาสิบปีของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง จากการประเมินผลการปฏิรูป  
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า หลายเรื่องประสบความส าเร็จ เช่น การรวบทบวงมหาวิทยาลัย  
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรีเข้าเป็น 

                                                            
7 อนันท์ งามสะอาด, ภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร (ศรีสะเกษ: วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,  

2555), 3. 
8 สุชานุช พันธนียะ, “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร

ทางการศึกษา” วารสารวิทยบริการ 21, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2553): 66. 
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กระทรวงเดียวกัน มีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนา 
การศึกษาอย่างบูรณาการและประสานเชื่อมโยงกัน โดยยึดเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง มีการจัดตั้ง  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นองค์การมหาชน เพื่อประเมิน 
คุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา อย่างไร  
ก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะด้านครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ซึ่งพบว่า มีสถานศึกษาจ านวนมาก 
ไม่ได้มาตรฐาน ในด้านครู คณาจารย์ พบว่า มีปัญหาขาดแคลนครู คณาจารย์ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม  
ไม่ได้คนเก่ง คนดี และใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ ในด้านการบริหารจัดการ พบว่า ยังไม่มีการกระจาย 
อ านาจการบริหารจัดการทั้งสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
เป้าหมาย รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง9 

จากข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบปัญหาหลักๆ ดังนี้ 
ปัญหาด้านบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 เนื่องจากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานต่างๆ ข้าราชการครู 
ได้มีการโยกย้ายเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูในสถานศึกษามาก รวมทั้งครูที่มาบรรจุใหม่ส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาเหตุ 
มาจากการที่ได้รับภาระงานมาก และได้รับงานพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ไม่ตรงกับ 
ความสามารถ ซึ่งสถานศึกษาจะด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น การจัดการภายใน 
สถานศึกษาที่ดีและเหมาะสมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญมากในการจัดการเป็นกระบวนการที่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ การงาน บุคคลและปัจจัยต่างๆ ในองค์การให้เหมาะสม การจัดการที่ดี
จะต้องค านึงถึงหน้าที่การงาน การแบ่งงานกันท า หน่วยงานส าคัญขององค์การ การบังคับบัญชา 
เอกภาพในการบังคับบัญชา และโครงสร้างขององค์การ10 อีกทั้งทุกคนในองค์การขาดการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้ครูท างานเป็นทีม  
เพื่อร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 
CEFR เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และรองรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสี่ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

                                                            
9 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

(พ.ศ. 2552 – 2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 1-2. 
10 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 2) (ชลบุรี: 

มนตรี, 2557), 58. 
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คุณภาพการศึกษา11 ซึ่งความส าเร็จขององค์การส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบรรยากาศองค์การ เพราะมีส่วนใน
การสนับสนุนการท างานอย่างยิ่งในการที่จะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล12 

ปัญหาด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ของกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
น าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทั้งยังเป็น 
ผู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ทั้งในแง่การสร้างพฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคล แต่ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาขาดการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี การก ากับติดตามงานยังท า 
ไม่ได้ตามก าหนดการที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้หยุดชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคณะท างานเองยังเข้าใจ  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไม่ชัดเจน ขาดการตรวจสอบติดตามการท างานว่าสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่ได้จัดท าไว้หรือไม่ ขาดการนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการ  
เรียนการสอนของบุคลากร ปัญหาดังกล่าวจะหมดสิ้นหากผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าและมี
พฤติกรรมผู้น าที่เหมาะสม กล่าวคือต้องมีศิลปะของการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตามวัตถุประสงค ์
ของตน สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงความประสงค์ของตนที่ต้องการบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตลอดจนท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง เคารพนับถือ มีความจงรักภักดี และให้ความ  
ช่วยเหลือ มีอ านาจเหนือบุคคลอื่น มีความสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ภายในสถานศึกษา13 และ 
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งต้ังใจใช้อิทธิพล 
ต่อผู้อื่นให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ก าหนด รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ 
องค์การหรือเป็นกระบวนการที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด14 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรศิลป์ ค ารอด ที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์  

                                                            
11 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 (สุพรรณบุรี: กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา, 2558). 

12 ศศิญดา กาวิตา, “บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอ าเภอเขาคิชฌกูฎ  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2” (งานนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 26. 

13 จรัส อติวิทยาภรณ์, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (สงขลา: มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 2554), 3. 

14 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน,์ ภาวะความเป็นผู้น า (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550), 17. 
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ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบาทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน  
เป็นฐาน15 

จากสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการ 
ใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารใช้ตามแนวคิดของเฮาส์ (House)  
และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาตามแนวคิดของฟอกซ์ และคณะ (Fox and Others) มาเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารมีการด าเนินงานตามคุณลักษณะและ 
แบบอย่างของการเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งคาดหวังว่าผลที่ได้จากการวิจัยจะช่วยในการแก้ไขปรับปรุง ส่งเสริม
ให้บุคลากรในหน่วยงานให้มีบรรยากาศในการท างานที่ดี มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี ้
1. เพื่อทราบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
2. เพื่อทราบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย 
ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 อยู่ในระดับใด 

2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 อยู่ในระดับใด 

                                                            
15 พรศิลป์ ค ารอด, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 98. 
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3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันหรือไม ่
 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมุติฐานของการวิจัยดังนี้ 
1. ภาวะของผู้น าของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

อยู่ในระดับปานกลาง 
2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน 
 
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าเสนอตามแนวคิดการจัดการเชิงระบบ (Systems approach) ของลูเนนเบิร์ก 
และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ได้กล่าวไว้ว่าองค์การเป็นระบบเปิด ประกอบด้วยระบบ
ย่อยๆ ภายในองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะยอมรับตัวป้อน (Input)  
เพื่อเข้าสู้กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation process) เปลี่ยนแปลงตัวป้อนให้กลายเป็น
ผลผลิต (Output) ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (External environment) ทั้งภายในและภายนอก 
องค์การ16 ซึ่งถ้าพิจารณาสถานศึกษาในฐานะที่เป็นระบบ สถานศึกษาจะเป็นระบบเปิด เป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนและสังคมซึ่งตัวป้อน (Input) ของสถานศึกษา ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ และการจัดการ ด าเนินการผ่านกระบวนการ (Process) ที่หลากหลายตามภารกิจของ 
สถานศึกษา ประกอบด้วย การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และการ 
ประเมินผลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ส าหรับด้านผลผลิต  
(Output) ของเชิงระบบในสถานศึกษา คือ สภาพบรรยากาศภายในองค์การของสถานศึกษา  
วัฒนธรรมองค์การ และความร่วมมือ ซึ่งผลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้กับ 
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป17 

                                                            
16 Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Education Administration : 

Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2007), 31-33. 
17 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, หลักการทั่วไปในการบริหารโดยใช้สถานศึกษา

เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), 16. 
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ภาวะผู้น าในการบริหารเป็นทักษะกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่มีส่วนท าให้องค์การ 
ประสบความส าเร็จ ซึ่งความส าเร็จของการเป็นผู้น านั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหาร  
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเป็นผู้บริหารที่มี 
ประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น ากับปัจจัยด้าน 
สถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลท าให้ผู้บริหารนั้นประสบความส าเร็จ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า  
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ เช่น ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของเทนเนนบอม 
และชมิตท์ (Tannenbaum and Schmidt) เป็นทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกแบบของการเป็นผู้บริหาร ได้แก่ 1) แรงกดดันทางผู้บริหาร 2) แรงกดดันทางผู้ใต้บังคับบัญชา  
3) แรงกดดันทางสถานการณ์ นอกจากลักษณะของปัญหาและแรงกดดันทางเวลาจะเป็นปัจจัยทาง
สถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแบบภาวะผู้น า ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องเป็นผู้ที่มี  
ความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้แบบภาวะผู้น าอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญ18  
การศึกษาภาวะผู้น าตามแนวความคิดของเรดดิน (Reddin) ที่พิจารณาถึงมิติของประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารได้ถูกน ามาพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าผู้บริหารแบบใดที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบใดบ้าง สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบ 
ด้านต่างๆ ได้ถูกน ามาพิจารณาศึกษามากขึ้น โดยมีความคิดว่าการที่ผู้บริหารเลือกที่จะกระท าหรือ  
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะเลือกมีคุณลักษณะหรือ 
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเฉพาะอย่างเท่านั้น เพราะประสิทธิผลของผู้บริหารขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  
ที่เป็นตัวแปรหลายตัวแปร เช่น บรรยากาศในองค์การ ประสบการณ์หรือค่านิยมของผู้น า ระยะเวลา 
เป็นต้น ดังนั้นในสถานการณ์ต่างกันย่อมต้องการผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่ต่างกัน ประสิทธิผลของภาวะ
ผู้น าจึงขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างแบบของผู้บริหารกับสถานการณ์นั้นและสภาพแรงจูงใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารจะช่วยให้ทราบว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในสถานการณ์ต่างๆ19 ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ 
(Fiedler) โดยเป็นการอธิบายถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานของกลุ่มที่จะประสบความส าเร็จต้อง 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมระหว่างรูปแบบของผู้บริหารที่ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บริหาร 
มีบุคลิกที่เด่นชัด 2 แบบ คือ 1) บุคลิกผู้บริหารแบบมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship Motivated)  
2) บุคลิกผู้บริหารแบบเน้นงาน (Task Motivated) และได้ระบุปัจจัยสถานการณ์ไว้ 3 สถานการณ์  
ที่เป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ

                                                            
18  Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose a 

Leadership Pattern” Harvard Business Review 37, 3 (May-June 1973): 162-164. 
19 สัมมา รธนิธย,์ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2553), 101. 
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ผู้ใต้บังคับบัญชา (Leader-member relations) 2) โครงสร้างของงาน (Task structure) 3) อ านาจ 
หน้าที่ตามต าแหน่ง (Position power)20 ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และ 
แบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องปรับรูปแบบภาวะผู้น า 
ของตนให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะ (Maturity) ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งวัดจากความพร้อม (Readiness) 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
สามารถวัดได้จาก 1) ความสามารถ (Ability) และ 2) ความเต็มใจ (Willingness) หรือความมั่นใจ 
ในการท างาน ซึ่งได้จ าแนกรูปแบบของการตัดสินใจเป็น 4 แบบ ดังนี้ 1) การบอกกล่าว (Telling)  
2) การขายความคิด (Selling) 3) การมีส่วนร่วม (Participating) 4) การมอบหมายงาน (Delegating)21  
ทฤษฎีเชิงแนวทางเป้าหมาย (Path – Goal Theory) ของเฮาส์ (House) ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจ และความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ คือ การชี้แนะให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่า เขาจะท างานนั้นอย่างไรจึงจะประสบความส าเร็จ และได้รางวัลตามที่  
ต้องการ ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความพอใจในทันที  
หรือเป็นแนวทางที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพอใจในอนาคตได้ ซึ่งเฮาส์ได้จ าแนกภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ออกเป็น 4 แบบ 1) ภาวะผู้น าแบบบงการ (Directive leaders) 2) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน  
(Supportive leader) 3) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative leader) 4) ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น 
ความส าเร็จ (Achievement-oriented leader)22  

บรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรส าคัญในการศึกษาองค์การของมนุษย์ เป็นสิ่งเชื่อมโยง 
ระหว่างลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ เช่น โครงสร้างกฎเกณฑ์ แบบของความเป็นผู้น าและขวัญ  
กับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น บรรยากาศองค์การจะเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานต่อ 
ลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ มีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน  
นอกจากนั้นบรรยากาศองค์การยังมีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองค์การต่อ  
องค์ประกอบต่างๆ ขององค์การ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ และความพอใจที่จะอยู่ 

                                                            
20 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4  

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มนตร,ี 2555), 93-95. 
21 วิเชียร วิทยอุดม, พฤติกรรมองค์การ , พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์,  

2551), 445-447. 
22 Robert J. House, Path-Goal Theory of Leadership (Autumm: Journal of  

contemporary Business, 1974), 81-97. 



 10 

 

ในองค์การ23 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ เช่น ฮาลปินและครอฟท์ (Halpin and Croft)  
ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การว่าเป็นพฤติกรรมของทุกคนในองค์การที่เข้าปฏิบัติงานร่วมกัน  และได้ 
ศึกษาเกี่ยวกับมิติต่างๆ ของบรรยากาศในสถานศึกษา พบว่า มิติต่างๆ ของสถานศึกษาประกอบด้วย
พฤติกรรมของครูร่วมกับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแยกเป็นพฤติกรรมของครู 4 มิติ คือ  
การไม่ให้ความร่วมมือ (Disengagement) ภาวะที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง (Hindrance) ขวัญและ 
ก าลังใจ (Esprit) และความสนิทสนม (Intimacy) กับพฤติกรรมของผู้บริหาร 4 มิติ คือ ความห่างเหิน  
(Aloofness) การเน้นที่งาน (Production Emphasis) การให้ความช่วยเหลือ (Trust) และการ 
ให้ความเอาใจใส่ (Consideration)24 โฟร์แฮนด์ และกิลเมอร์ (Forehand and Gilmer) กล่าวว่า  
ตัวแปรที่ก าหนดบรรยากาศองค์การ คือ 1) ขนาดและโครงสร้างองค์การ (Size and Structure)  
2) ลักษณะของผู้น าองค์การ (Leadership Pattern) 3) เป้าหมาย (Goal Directions) 4) ความซับซ้อน 
ของระบบ (System Complexity) 5) สายใยของการติดต่อสื่อสาร (Communication Network)25  
ฮอย และคณะ (Hoy and Others) ให้ความเห็นว่า องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 
ประกอบด้วยพฤติกรรมของผู้บริหารและพฤติกรรมของครู โดยพฤติกรรมของผู้บริหารมี 3 มิติ ได้แก่  
การสนับสนุน (Supportive) การควบคุม (Directive) และความเคร่งครัด (Restrictive) ส่วนพฤติกรรม 
ของครูมี 3 มิติ ได้แก่ ความเป็นมิตร (Collegial) ความสนิทสนม (Intimate) และการไม่ให้ความ 
ร่วมมือ (Disengagement)26 ฟอกซ์ และคณะ (Fox and Others) เสนอแนวคิดที่ว่าสถานศึกษาใด 
มีบรรยากาศที่ดีหรือไม่ดีนั้น ดูได้จากองค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน 1) การยอมรับนับถือ  
(Respect) 2) การไว้วางใจ (Trust) 3) การมีขวัญก าลังใจสูง (High Morale) 4) การมีโอกาสในการ 
ท างาน (Opportunity for Input) 5) ความเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง (Continuous  
Academic and Social Growth) 6) การผนึกก าลัง (Cohesiveness) 7) การปรับปรุงสถานศึกษา  

                                                            
23 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4  

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มนตร,ี 2555), 184. 
24 Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York:  

The Macmillan Publishing Co., 1966), 150-151. 
25 G. Forehand and V. H. Gilmer, Organization Behavior Structure Processes  

(Texas: Business Publications, 1973), 317-319. 
26 Wayne K. Hoy and Others, Measuring Organizational Climate (United  

States of America: Sage Publications, 1991), 162-164. 



 11 

 

(School Renewal) 8) ความเอื้ออาทรต่อกัน (Caring)27 บราวน์และโมเบิร์ก (Brown and Moberg)  
ได้จัดบรรยากาศองค์การไว้ 4 แบบ คือ 1) บรรยากาศที่เน้นการใช้อ านาจ (Power-oriented  
Climate) มีโครงสร้างทางอ านาจที่เด่นชัด และใช้อ านาจในการตัดสินใจในองค์การ 2) บรรยากาศ 
เน้นการท างานตามบทบาท (Role-oriented Climate) จะเน้นกฎระเบียบขององค์การและ 
ความสมเหตุสมผล 3) บรรยากาศเน้นการท างาน (Task-oriented Climate) จะเน้นเป้าหมายในการ 
ท างานเป็นส าคัญ การใช้อ านาจหน้าที่ส่วนใหญ่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ กฎระเบียบ 
อาจจะไม่ส าคัญและไม่จ าเป็นต้องมี 4) บรรยากาศเน้นความส าคัญของบุคลากร (People-oriented  
Climate) องค์การแบบนี้เป็นองค์การที่สนองต่อความต้องการของบุคลากร ค านึงถึงความพอใจ และ 
คาดหวังว่าสมาชิกจะไม่ท าสิ่งที่ขัดต่อค่านิยมของสมาชิก28 ดังแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
27 Robert S. Fox and Others, School Climate Improvement : A Challenge 

to The School Administrator (Colorado: Phi Delta Kappa, 1973), 7-9. 
28 W.B. Brown and D.J. Moberg, Organization Theory and Management : A 

Macro Approach (New York: John Wiley & Sons, 1980), 420-421. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา  : ป ร ะ ยุ ก ต์ จ า ก  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social Psychology of 
Organization, 2nd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1978), 20. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547), 3-65. 
 : Robert J. House, Path-Goal Theory of Leadership (Autumm: Journal of  
contemporary Business, 1974), 81-97. 
 : Robert S. Fox and Others, School Climate Improvement : A Challenge to The  
School Administrator (Colorado: Phi Delta Kappa, 1973), 7-9. 
 
 
 
 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

กระบวนการ (Process) 
 

- การบริหาร 
 
 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศติดตาม 

      ภาวะผู้น า 

ผลผลิต (Output) 
 

- บรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา 
 
 
 

- วัฒนธรรมองค์การ 
- ความร่วมมือ 

สภาวะแวดล้อม (Context) 

- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสังคม 
- สภาพทางภูมิศาสตร์ 
- นโยบายทางการศึกษา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวทางภาวะผู้น าของผู้บริหารตามแนวคิดของเฮาส์  

(House) ภาวะผู้น าที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจ และความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ  
คือ การชี้แนะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่า จะต้องท างานนั้นอย่างไร จึงจะประสบความส าเร็จ  
และได้รางวัลตามที่ต้องการ ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
ด้วยความพอใจในทันที หรือเป็นแนวทางที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพอใจในอนาคตได้ ซึ่งเฮาส์ได้จ าแนก 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารออกเป็น 4 แบบ 1) ภาวะผู้น าแบบบงการ (Directive leaders) 2) ภาวะผู้น า 
แบบสนับสนุน (Supportive leader) 3) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative leader) 4) ภาวะ 
ผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ (Achievement-oriented leader)29  ซึ่งภาวะผู้น าของผู้บริหารดังกล่าว 
น้ีจะเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาตามแนวคิดของฟอกซ์  
และคณะ (Fox and Others) เสนอแนวคิดที่ว่าสถานศึกษาใดมีบรรยากาศที่ดีหรือไม่ดีนั้น ดูได้จาก 
องค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน 1) การยอมรับนับถือ (Respect) 2) การไว้วางใจ (Trust)  
3) การมีขวัญก าลังใจสูง (High Morale) 4) การมีโอกาสในการท างาน (Opportunity for Input)  
5) ความเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Academic and Social Growth)  
6) การผนึกก าลัง (Cohesiveness) 7) การปรับปรุงสถานศึกษา (School Renewal) 8) ความเอื้ออาทร 
ต่อกัน (Caring)30 ดังแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
29 Robert J. House, Path-Goal Theory of Leadership (Autumm: Journal of  

contemporary Business, 1974), 81-97. 
30 Robert S. Fox and Others, School Climate Improvement : A Challenge  

to The School Administrator (Colorado: Phi Delta Kappa, 1973), 7-9. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Robert J. House, Path-Goal Theory of Leadership (Autumm: Journal of  
contemporary Business, 1974), 81-97. 
 : Robert S. Fox and Others, School Climate Improvement : A Challenge to The  
School Administrator (Colorado: Phi Delta Kappa, 1973), 7-9. 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยามขอบเขต หรือความหมายของ  
ค าศัพท์เฉพาะในการวิจัย ดังน้ี 

ภาวะผู้น า หมายถึง แบบพฤติกรรม หรือกระบวนการของผู้บริหาร ที่มีอิทธิพลต่อ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นไปในลักษณะการสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความศรัทธา 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือของบุคคลภายในองค์การ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  
และบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้น า ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบบงการ  
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมีส่วน และภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ  

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา หมายถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายใน 
สถานศึกษา โครงสร้างสถานศึกษา ความผูกพัน ความอบอุ่น ความเป็นอิสระของบุคลากรทุกคน 
ในสถานศึกษา รวมทั้งพฤติกรรมการบริหารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การ ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จของปฏิบัติงาน  
บรรยากาศของสถานศึกษา ได้แก่ การยอมรับนับถือ การไว้วางใจ การมีขวัญก าลังใจสูง การมีโอกาส 

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา (Ytot) 

- การยอมรับนบัถือ (Y1)  
- การไว้วางใจ (Y2) 
- การมีขวญัก าลังใจสูง (Y3) 
- การมีโอกาสในการท างาน (Y4) 
- การเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่าง   
  ต่อเนื่อง (Y5) 
- การผนึกก าลงั (Y6) 
- การปรับปรุงสถานศึกษา (Y7) 
- ความเอ้ืออาทรต่อกัน (Y8) 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (Xtot) 

- ภาวะผู้น าแบบบงการ (X1)  
- ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X2) 
- ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (X3) 
- ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น 
  ความส าเร็จ (X4) 
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ในการท างาน การเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง การผนึกก าลัง การปรับปรุงสถานศึกษา 
และความเอื้ออาทรต่อกัน 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง สถานศึกษา 
ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม จ านวน 61 แห่ง 

 
 
 



 
 

16 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องภาวะผู้น า บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา ข้อมูล
พื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 

ภาวะผู้น า 
 

ความหมายของภาวะผูน้ า 
ภาวะผู้น า ตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า Leadership ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษา 

และให้ค าจ ากัดความ ดังนี้ วิเชียร วิทยอุดม กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับ
หรือยกย่องให้เป็นผู้น า และต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเอง จนเป็นที่ยอมรับ  
หรือยกย่องของกลุ่มให้เป็นผู้น า และน าทีมไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย31 ชาญชัย อาจินสมาจาร  
กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการขับเคลื่อนหรือสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นสู่การท าให้
เป้าประสงค์ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบรรลุผลส าเร็จ32 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กล่าวว่า ภาวะผู้น า  
หมายถึง การใช้อิทธิพลของบุคคล หรือของต าแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพื่อที่จะน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ได้ก าหนดไว้ หรือหมายถึงรูปแบบของอิทธิพลระหว่างบุคคล 33  
รัตติกรณ์ จงวิศาล กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการ  
ที่เป็นปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล ที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่น กลุ่มคน สามารถ 
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความปรารถนา ท าให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม  

                                                            
31 วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2550), 2. 
32 ชาญชัย อาจินสมาจาร, ภาวะผู้น าในองค์การ (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 2550), 16. 
33 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, “ภาวะผู้น า” ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

ในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 5-8, พิมพ์ครั้งที่ 9 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2552), 10. 
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การอุทิศตัว การใช้ความสามารถอย่างดีที่สุด และช่วยเพิ่มพลังอ านาจของผู้อื่น เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย34 สต็อกดิลล์ (Stogdill) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นกิจกรรมการสร้างอิทธิพลต่อ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่ม เพื่อให้เกิดความพยายามในการด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
ไว้35 แบสส์ (Bass) ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้ดังนี้ ผู้น าเป็นจุดศูนย์รวมของกระบวนการกลุ่ม  
มีบุคลิกลักษณะและผลอันเกิดจากบุคลิกลักษณะของผู้น า สามารถท าให้ผู้อื่นยอมท าตาม ปฏิบัติตาม 
ได้ในลักษณะของการจูงใจมากกว่าการบังคับ เกี่ยวข้องกับอ านาจที่มีอยู่ในการก าหนดพฤติกรรมของ 
สมาชิก น ามาเป็นเครื่องมือในการบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ์ เป็นการแสดง  
บทบาทที่มีความแตกต่าง และเป็นการริเริ่มโครงสร้างในการคงไว้ซึ่งโครงสร้างของความคาดหวังและ 
มีปฏิสัมพันธ์36 เดวิส (Davis) ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญในการรวมกลุ่มและจูงใจคนไปยังเป้าหมาย 
ประการใดประการหนึ่ง ภาวะผู้น าท าให้ศักยภาพเป็นจริงขึ้นมาเพราะถือว่าภาวะแห่งการปฏิบัติ  
การที่ท าให้ศักยภาพในตัวคนบังเกิดความส าเร็จ ภาวะผู้น าจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการเป็นผู้น า 
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน เสริมสร้าง  
องค์การหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 37 เฮอร์ เซย์  และแบลนชาร์ด (Hersey and  
Blanchard) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคลหรือ
กลุ่มคน ที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยน ความเป็น  
ผู้น าในรูปของกระบวนการใช้ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย38 คอตเตอร์ (Kotter) กล่าวว่า ภาวะผู้น า 
หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีผู้น าสร้างวิสัยทัศน์ก ากับ 
ทิศทางองค์การในอนาคต จากนั้นจัดคนพร้อมสื่อความหมายให้เข้าใจวิสัยทัศน์และสร้างแรงดลใจแก่ 

                                                            
34 รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้น า : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา, พิมพ์ครั้ง

ที่ 1 (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2556), 14. 
35  Ralph M. Stogdill, “Leadership Organization,” Psychological Bulletin 

(January 1950): 4. 
36 Bernard M. Bass, Handbook of leadership : A survey of theory and 

research (New York: The Free Press, 1981), 102. 
37 Keith Davis, Human Behavior at Work : Organizational Behavior, 7th ed. 

(New York: McGraw-Hill Book Co., 1971), 4. 
38 Paul Hersey, and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 

Behavior (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1974), 68. 
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คนเหล่านั้น ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว 39 โบวี่และคณะ (Bovee and  
others) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการที่จะกระตุ้นและใช้อิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ กระบวนการภาวะผู้น า ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นใช้อ านาจหน้าที่ 
เพื่อให้กลุ่มท างานหรือมีการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การ กระตุ้นสมาชิกขององค์การให้ท างานจน 
บรรลุเป้าหมาย และขั้นส่งอิทธิพลต่อพลวัตรหรือความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มและต่อวัฒนธรรม  
องค์การ40 พลังเกท และแอทเนอร์ (Plunkett and Attner) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ กระบวนการ 
ในการใช้อิทธิพลให้บุคคลหรือกลุ่ม ก าหนดเป้าหมายและการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้ใช้ 
อิทธิพลเต็มใจปรารถนา41 ดูบริน (Dubrin) กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า  
หมายถึง ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
ขององค์การ42 ดาฟท์ (Daft) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล ระหว่างผู้น า  
(Leader) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  
(Shared Purposes)43 

กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้น า หมายถึง แบบพฤติกรรม หรือกระบวนการของผู้บริหาร ที่มี 
อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นไปในลักษณะการสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และ 
ความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือของบุคคลภายในองค์การ ปฏิบัติงานด้วย 
ความเต็มใจ และบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความส าคัญของภาวะผูน้ า 

ผู้บริหารในฐานะผู้น าขององค์การจะต้องมีภาวะผู้น า ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดต่อ 
ความส าเร็จขององค์การ เมื่อผู้บริหารมีภาวะผู้น า (Leadership) จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คือ 1) ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้รับการ 

                                                            
39 J. P. Kotter, What leaders really (America: President and Follows of 

Harvard College, 1999). 
40 L. C. Bovee and others, Management (New York: McGraw-Hill, 1993), 468. 
41 W. R. Plunkett and R. F. Attner, Management (Cincinnati Ohio: South 

Weston College Publishing, 1997), 61. 
42 Andrew J. Dubrin, Human Relation: Interpersonal Job-Oriented Skills 

(New Jersey: Prentice-Hall, 2007), 2. 
43 R. L. Darft, Essentials of Organization Theory and Design (Cincinnati 

Ohio: South Weston College Publishing, 1988), 5. 
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ประสานงานและแนะน าการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
2) ช่วยรักษาสถานภาพขององค์การให้มีความมั่นคงโดยการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง  
ของสิ่งแวดล้อม 3) ช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ขององค์การให้ด าเนินการได้ตามลักษณะ 
พลวัตรภายในองค์การ โดยเฉพาะในช่วงที่องค์การมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ช่วยแก้ไขความ  
ขัดแย้งระหว่างส่วนต่างๆ 4) ช่วยให้บุคลากรในองค์การบรรลุถึงความต้องการ ทั้งในด้านความ 
พึงพอใจ และเป้าหมายส่วนบุคคล โดยจะเป็นผู้ที่ชักชวน จูงใจให้ผู้ร่วมงานมีความยินดีและเต็มใจ 
ที่จะร่วมมือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การเพราะ  
จะเพ่ิมความส าเร็จขององค์การในระยะยาว หน้าที่ของภาวะผู้น าจึงไม่ใช่เป็นการด าเนินงานตามกรอบ
งานประจ า แต่จะเป็นการด าเนินงานให้เกิดผลที่สร้างสรรค์ต่อองค์การ ใช้แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ 
เพื่อพัฒนาองค์การภายใต้สถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง44 ภารดี อนันต์นาวี กล่าวถึง ความส าคัญ
ของภาวะผู้น า ไว้ว่า ผู้บริหารขององค์การควรจะมีภาวะผู้น า เพราะภาวะผู้น าของการบริหารเป็น 
ปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดความอยู่รอดและความเจริญเติบโตขององค์การ โดยทั่วไปภาวะผู้น า 
มีความส าคัญต่อหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 1) เป็นส่วนที่ดึงความรู้ความสามารถต่างๆ ในตัวผู้บริหาร 
ออกมาใช้ กล่าวขยายความก็คือ แม้ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในเรื่องงานมากมาย
เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากขาดภาวะผู้น าแล้วความรู้ความสามารถดังกล่าว มักจะไม่ได้ถูกน าออกมาใช้  
หรือไม่มีโอกาสใช้อย่างเต็มที่ เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามและปฏิบัติงาน  
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2) ช่วยประสานความขัดแย้งต่างๆ ภายในหน่วยงาน หน่วยงานประกอบด้วย 
บุคคลจ านวนหนึ่งมารวมกัน ซึ่งจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดของหน่วยงานบุคคลต่างๆ โดยมีความ  
แตกต่างกันในหลายๆ เรื่อง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความเช่ือ ฯลฯ การที่บุคคลซึ่งมีข้อแตกต่าง 
ในเรื่องดังกล่าวมาอยู่รวมกันในองค์การ สิ่งหนึ่งที่มักจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือความขัดแย้ง แต่ไม่ว่าจะ
เป็นความขัดแย้งในรูปแบบใด ถ้าผู้บริหารในหน่วยงานมีภาวะผู้น าที่มีคนยอมรับนับถือแล้วก็มักจะ 
สามารถประสานหรือช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานได้ โดยการชักจูง  
ประนีประนอมหรือประสานประโยชน์เพื่อให้บุคคลต่างๆ ในหน่วยงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อให้หน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้า กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาวะผู้น า  
ช่วยผูกมัดเชื่อมโยงให้สมาชิกของหน่วยงานมีเอกภาพนั่นเอง 3) ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้บุคลากรทุ่มเท 
ความรู้ความสามารถให้แก่องค์การ องค์การจะต้องมีปัจจัยเอื้ออ านวยหลายอย่าง เพื่อที่จะท าให้
สมาชิกตั้งใจและทุ่มเทท างานให้ เช่น บุคคลได้ท างานตรงตามความถนัดและความสามารถ  
ผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรม และ  

                                                            
44 Patrick M. Wright and Raymond A. Noe, Management of Organizations 

(Chicago: Irwin, 1996), 329. 
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สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้บริหารขององค์การจะมีภาวะผู้น าในตัวผู้บริหาร จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความยอมรับ เกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นว่าผู้บริหารไม่เพียงแต่น าองค์การ  
ให้อยู่รอดเท่านั้น แต่จะน าความเจริญก้าวหน้า ความภาคภูมิใจ เกียรติยศชื่อเสียง และความส าเร็จมา 
สู่องค์การด้วย 4) เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน เมื่อใดก็ตามที่ 
หน่วยงานต้องเผชิญกับสภาวะคับขันหรือสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
จะยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะในสภาพเช่นนั้นผู้บริหารจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง  
ความรอบคอบ ความเข้มเข็ง และกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ ภายในหน่วยงานที่ขาด
ประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานรอดพ้นจากสภาวะคับขันดังกล่าว 45 สัมมา รธนิธย์ กล่าวถึง 
ความส าคัญของภาวะผู้น า ไว้ว่า ภาวะผู้น าเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้น าแต่ละคนที่แสดงออกใน  
พฤติกรรมต่างๆ เช่น ความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ เพื่อที่จะท าให้ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่ฝึกอบรมให้เกิดขึ้นได้ และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  
ผู้น าที่มีภาวะผู้น าสูงจะต้องสามารถแสดงพฤติกรรมในการน า และความมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน  
ในทุกสถานการณ์ และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ภายในหน่วยงานหรือกลุ่ม 
ฉะนั้น ภาวะผู้น าจึงมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน องค์การหรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพหรือด้อยประสิทธิผล ตลอดจนภาวะผู้น าเป็นศิลปะอันจ าเป็น  
ซึ่งส าคัญยิ่งนักของนักบริหารในการที่จะน าหน่วยงานหรือกลุ่มองค์การไปสู่ความส าเร็จ46 ศักดิ์ไทย  
สุรกิจบวร กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น า ไว้ว่า ภาวะผู้น าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
โน้มน้าว มีอิทธิพลกับกลุ่มคน ซึ่งจะต้องใช้ความสามารถในการบริหารตนเองและครองใจผู้อื่นได้  
โดยสามารถใช้คนอื่นท าบางอย่างตามเป้าหมายและแนวทางที่ตนวาดฝันหรือคาดคะเนเองได4้7 

กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อกระบวนการเชิงบริหารทุกระบบ ทุกงาน ซึ่งเป็น 
การเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดพลัง
อิทธิพลในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ให้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นปัจจัย 
ส าคัญที่ท าให้ผู้น าเกิดบารมี ได้ความเช่ือมั่น ความนับถือ ก าลังใจ ความอบอุ่น ในการรวมทีมหรือกลุ่ม 
ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้
 

                                                            
45 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4  

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มนตร,ี 2555), 77-78. 
46 สัมมา รธนิธย,์ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2553), 15. 
47 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ภาวะผู้น าของผู้บริหารมืออาชีพ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น,  

2549), 30-31. 



 21 

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยที่ได้ทุ่มเทความพยายามในการศึกษาถึงการเป็นภาวะ

ผู้น า และได้ค้นหาแนวคิดหลักการทฤษฎีต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า โดยทฤษฏีต่างๆ  
มีจุดเด่นต่างกันออกไป 

1. คุณลักษณะความเป็นผู้น า 
ทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นผู้น า  (Trait theories of leadership) เป็นทฤษฎี 

ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัวของผู้น า ในระหว่างครึ่งแรกของศตวรรษที่ 12 ได้มีผู้ศึกษาวิธีการต่างๆ  
ซึ่งคาดคะเนประสิทธิผลของผู้น าโดยถือเกณฑ์ลักษณะส่วนตัว เช่น บุคลิกภาพ ทักษะและลักษณะ  
ทางกายภาพ (ความสูงและรูปร่างลักษณะ) จากการส ารวจลักษณะของผู้น าที่มีชื่อเสียง พบว่า ผู้น าที่ 
มีประสิทธิผลสูงสุดโดยทั่วไปจะมีลักษณะฉลาด กระตือรือร้น ตื่นตัวกับความต้องการของบุคคลอื่น 
เข้าใจงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีความคิดริเริ่ม ชอบแก้ปัญหา มีความเชื่อมั่ นในตนเอง  
มีความรับผิดชอบ มีต าแหน่งส าคัญและมีลักษณะเด่น48 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับผู้น าในระยะแรก 
จึงทุ่มเทให้กับความพยายามที่จะค้นหาลักษณะส่วนตัวดังกล่าว มีนักวิชาการผลิตผลงานการศึกษา 
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าเป็นจ านวนมาก ดังต่อไปนี้ สต็อกดิลล์ (Stogdill) ได้ศึกษาคุณลักษณะ 
ความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลในรูปของการจัดการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  
ความสามารถ และทักษะทางสังคม ดังนี ้

1. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 
 1.1 ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability) 
 1.2 การปรับตัวให้เข้ากับปทัสถาน (Adjustment) 
 1.3 พฤติกรรมเชิงรุกและการธ ารงรักษาผลประโยชน์ (Aggressiveness and 

Assertiveness) 
 1.4 การมีอ านาจ (Dominance) 
 1.5 มีอารมณ์ปกติและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional  

Balance and Control) 
 1.6 ความมีอิสระ (Independent)  
 1.7 ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Originality and Creativity) 
 1.8 การมีคุณค่าในตนเอง (Personal Integrity) 
 1.9 ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-Confidence) 
 

                                                            
48 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิร,ิ พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ,์ 2550), 222. 
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2. ความสามารถ ประกอบด้วย 
 2.1 สติปัญญา (Intelligence) 
 2.2 การใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจ (Judgment and Decisiveness) 
 2.3 ความรู้ (Knowledge) 
 2.4 ความคล่องในการพูด (Fluency of Speech) 
3. ทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 
 3.1 ความสามารถที่จะแสวงหาความร่วมมือ (Ability to Enlist Cooperation) 
 3.2 ความสามารถในการบริหาร (Administrative Ability) 
 3.3 ความร่วมมือ (Cooperativeness) 
 3.4 ความกว้างขวางและเกียรติยศ (Popularity and Prestige) 
 3.5 ความสามารถทางสังคม (Sociability) 
 3.6 การเข้าร่วมทางสังคม (Social Participation) 
 3.7 การรู้จักจังหวะและกาลเทศะ (Tact and Diplomacy)49 
เบนนิส (Bennis) กล่าวว่า คุณลักษณะความเป็นผู้น าแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ผู้น า 

ที่ดีแต่ละคนเมื่ออยู่ในแต่ละหน่วยงานหรือสภาพแวดล้อมที่ต่างกันก็จะมีบุคลิกภาพและการเป็นผู้น า  
ที่แตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมจะมีคุณลักษณะร่วมกันบางประการที่เห็นเด่นชัด ดังนี้  1) การมอง 
การณ์ไกล (A Guiding Vision) หมายถึง ผู้น าจะต้องมองกว้างและมองไกลในหน่วยงานของตนเอง 
และหน่วยงานภายนอก ต้องมองการณ์ไกลในปัจจุบันและอนาคต 2) ความกระตือรือร้น (Passion)  
หมายถึง การที่ผู้น าจะต้องมีพลังที่จะผลักดันสิ่งต่างๆ ให้มีขึ้นในองค์การ ไม่ใช่เป็นผู้วางเฉย หรือ  
ปล่อยวางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม 3) ความมีคุณธรรม (Integrity) หมายถึง เป็นผู้มีศักดิ์ศรียืนหยัด 
ในความซื่อสัตย์ชอบธรรม ถูกต้องและความยุติธรรม มากกว่าความถูกใจ ถึงแม้บางครั้งต้องได้รับ  
ความเจ็บปวดก็ตาม 4) มีการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น (Trust) หมายถึง ผู้น าต้องมีความจริงใจ  
สามารถพิสูจน์ตัวเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้ทั้งในค าพูดและการกระท า 5) มีความ 
สนใจใฝ่รู้ (Curiousity) หมายถึง ผู้น าจะต้องใช้ความสามารถ และถูกท้าทายด้วยสภาพความ 
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ดังนั้นผู้น าต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 6) มีความกล้าหาญ (Daring)  
หมายถึง ผู้น าจะต้องมีความกล้าในการคิด การแสดงออกและกล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบไม่ว่าสิ่งที่  
ท าไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็ตาม50 

                                                            
49 Ralph M. Stogdill, Handbook of leadership : Survey of Theory and 

Research (New York: Free Press, 1989), 196-198. 
50 W. Bennis, On Become a Leader (MA: Addison Wesley, 1989), 7. 
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กรีนเบอร์ก และ บาร์รอน (Greenberg and Baron) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะภาวะผู้น า 
ที่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) มีแรงขับสูง (Drive) คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ 
ทะเยอทะยาน มีพลังความคิดริเริ่มและการกระท าที่ทุ่มเทแบบกัดไม่ปล่อย  2) มีความซื่อสัตย์  
และความมีคุณธรรม (Honesty and Integrity) เป็นความเชื่อถือได้เปิดกว้างและมีความน่าไว้วางใจ 
น่าเชื่อถือ  3) มีแรงจูงใจสูงในการเป็นผู้น า (Leadership Motivation) คือ ความต้องการที่ 
จะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ใช้อิทธิพลในการบรรลุวัตถุประสงค์  4) มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
(Self-Confidence) คือ ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่  เป็นความรู้ ถึ ง
ความสามารถของตนเอง 5) มีความรู้ในด้านธุรกิจ (Knowledge of the Business) คือ ผู้น าจะต้องมี 
ความรู้ในธุรกิจหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับกิจการของหน่วยงาน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีในการท างาน 6) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ เป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในที่ท างาน 7) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ ผู้น าจะต้อง
มีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตาม  
และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ51 

2. พฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้น า มีแนวความคิดในการศึกษาที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าโดยอาศัย 

ความประพฤติหรือสิ่งที่ผู้น าแสดงออกถึงศักยภาพของสภาวะผู้น าที่มีอยู่ในตัวตนของผู้น า ให้เกิดเป็น
ผลงานเชิงประจักษ์แก่ผู้ร่วมงาน อันเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้น าว่าจะท าอย่างไรจึงจะ 
สามารถท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ นักวิชาการให้ความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมผู้น า 
ดังต่อไปนี้52 การศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State Leadership Studies) เริ่มศึกษา 
ในปี ค.ศ. 1945 ฮาลปิน ไวเนอร์และสต็อกดิลล์ (Halpin, Winer and Stogdill) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย
เกี่ ย วกับพฤติกรรมผู้ น า ใน  2 มิติ  คื อ  กิ จสั มพันธ์  (Initiating Structure) กับมิ ตรสั มพันธ์   
(Consideration) โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมผู้น าที่ เรียกว่า The Leader Behavior Descriptive  
Questionnaires หรือ LBDQ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แบบของผู้น ามิติกิจสัมพันธ์และมิติมิตรสัมพันธ์ 
เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของพฤติกรรมผู้น า และพฤติกรรมผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะเกี่ยวข้องกับการ  
ปฏิบัติทั้งมิติกิจสัมพันธ์และมิติมิตรสัมพันธ์ ถ้าผู้น ามีลักษณะมุ่งกิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์สู ง 
ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ร่วมงาน53 

                                                            
51 C.J. Greenberg and R.A. Baron, Behavior in Organizational, 7th ed. (New 

Jersey: Prentice-Hall, 2003), 473. 
52 สัมมา รธนิธย,์ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2553), 71. 
53 สัมมา รธนิธย,์ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2553), 73. 
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การศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Research Studies)  
ในปี ค.ศ. 1946 เป้าหมายของการศึกษาเพื่อจ าแนกแบบผู้น าและความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับ 
เกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย ความพอใจในการท างาน อัตราการแลกเปลี่ยน การขาด 
งาน ผลผลิตและประสิทธิผล ผลการศึกษาก่อให้เกิดพฤติกรรมผู้น า 2 แบบ คือ พฤติกรรมแบบ 
มุ่งผลผลิต (Production-Centered) และพฤติกรรมแบบมุ่งพนักงาน (Employee-Centered)  
พฤติกรรมแบบมุ่งผลผลิต จะสร้างมาตรฐานในการท างาน แจกแจงภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ก าหนด 
ขั้นตอนและเทคนิคในการท างาน ก ากับดูแลการท างานอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ จะมีลักษณะคล้ายกับ  
พฤติกรรมในมิติกิจสัมพันธ์ พฤติกรรมแบบมุ่งพนักงานจะยั่วยุให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย การตัดสินใจในการท างาน สร้างความเชื่อถือและศรัทธาในการท างาน ให้ความสนใจ 
ในความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน กล่าวคือ จะมีลักษณะคล้ายกับพฤติกรรมในมิติมิตรสัมพันธ์54 

การศึกษาพฤติกรรมผู้น าของกลุ่มมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Studies of  
Group Leadership) ในปี ค.ศ. 1947 ได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้น าที่ห้องปฏิบัติการสังคมสัมพันธ์ 
(Laboratory of Social Relations) การศึกษาครั้งนี้แตกต่างไปจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ 
โอไฮโอ และมหาวิทยาลัยมิชิแกนอยู่บ้าง โดยครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มย่อย  
ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยสังเกตโดยตรง ผลการศึกษาท าให้เกิดผู้น า 2 แบบ คือ แบบมุ่งงาน  
(Task Leader) กับแบบมุ่งสังคม (Social Leader) ผู้น าแบบมุ่งงานจะสนใจในการให้กลุ่มปฏิบัติงาน
ผู้น าแบบมุ่งสังคมจะพยายามรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุ่ม พยายามให้สมาชิกของ 
กลุ่มเห็นว่าแต่ละคนก็มีความส าคัญ ผู้น าทั้งสองแบบมีความจ าเป็นต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  
แต่มีคนไม่มากนักที่จะเป็นผู้น าทั้งสองแบบได5้5 

เบลค และมูตัน (Blake and Mouton) เป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้น าโดยการสร้าง 
เป็นตาราง 2 มิติ ให้แกนตั้งแสดงพฤติกรรมผู้น าในลักษณะมุ่งคน ส่วนแกนนอนแสดงถึงพฤติกรรม 
ผู้น าในลักษณะที่มุ่งถึงผลผลิต เรียกว่า ตาข่ายภาวะผู้น า (Leadership Grid) ซึ่งเดิมเรียกว่า ตาข่าย
การบริหาร (Managerial Grid)  
 
 

                                                            
54 D.J. Cherrington, Organizational Behavior, 2nd ed. (Boston: Allyn and 

Bacon, 1994), 630. 
55 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, “ภาวะผู้น า” ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติ 

ในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 5-8, พิมพ์ครั้งที่ 9 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
2552), 51. 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงตาข่ายภาวะผู้น า (Leadership Grid) 
ที่มา : Robert R. Blake, and Jane S. Mouton, The Managerial Grid (Texas: Gulf Publishing,  
1964), 10-11. 
 

ผลการศึกษาได้แบ่งผู้น าออกเป็น 5 แบบ 
แบบที่ 1 (1, 1) ผู้น าที่ด้อยคุณภาพ (Impoverished) เป็นผู้น าที่มีความพยายาม 

ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จและมีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานน้อย ไม่สนในทั้งคนและไม่หวังผลงาน  
ท างานเป็นประจ าไปเรื่อยๆ เป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลน้อยที่สุด และเมื่อผจญความขัดแย้งจะพยายาม 
หลีกเลี่ยง 

แบบที่ 2 (1, 9) ผู้น าแบบประสานสัมพันธ์ (Country Club) เป็นผู้น าแบบที่ให้ความ 
สนใจกับความต้องการของคนอย่างมาก เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ซึ่งจะน าไปสู่
บรรยากาศที่ราบรื่นเป็นกันเอง แต่จะให้ความสนใจต่องานค่อนข้างน้อยมาก มักหลีกเลี่ยงความ 
ขัดแย้งจึงมักท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความพอใจ เมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้งจะพยายามกลบเกลื่อน  
ให้ความขัดแย้งน้ันเงียบหายไป มักเอาใจผู้อื่นจนกระทั่งท าตามความคิดของผู้อื่น 

แบบที่  3 (9, 1) ผู้ น าแบบมุ่ งแข่ งขัน  (Task Oriented) เป็นผู้ น าที่ มุ่ งแต่ ง าน  
มีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานน้อยมาก มีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ไม่สนใจความต้องการของ 
ผู้ร่วมงาน ชอบใช้อ านาจและการสั่งการ เมื่อเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งมักใช้อ านาจในการจัดการ  

มุ่งที่ผลงาน สูง ต่ า 

(9,1) (1,1) 

(9,9) (1,9) 

มุ่งที่คน 

สูง 

ต่ า 
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ผู้น าประเภทนี้จึงไม่ชอบวิธีการท างานเป็นทีม เนื่องจากกลัวว่าผู้ร่วมงานจะรวมตัวกันเพื่อต่อต้าน 
ตนเอง 

แบบที่ 4 (9, 9) ผู้น าแบบท างานเป็นทีม (Team) เป็นผู้น าที่มีความรับผิดชอบสูง มุ่งทั้ง 
ผลงานและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานพร้อมๆ  
กับสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นหมู่คณะ เมื่อต้องเผชิญปัญหาความขัดแย้ง  
จะใช้การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลภายใต้ข้อมูลที่พยายามเสาะแสวงหามาอย่างละเอียด 

แบบที่ 5 (5, 5) ผู้น าแบบทางสายกลาง (Middle of the Road) เป็นผู้น าที่รักษา 
ความสมดุลระหว่างงานที่ต้องท าให้ส าเร็จกับขวัญก าลังใจของผู้ร่วมงานให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจ  
การบริหารเป็นลักษณะของการเอาตัวรอดโดยไม่คาดหวังผลงานเอาไว้สูงมากนัก และในขณะเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานแบบธรรมดา ผู้น าประเภทนี้จะไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเผชิญ 
ความขัดแย้งมักใช้การประนีประนอมเพ่ือไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น 

จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผู้น าแบบท างานเป็นทีมเป็นแบบที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
มากที่สุด แต่ก็เป็นสิ่งที่ท าได้ยากมากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากจะต้องค านึงถึงทั้งงานและความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลไปพร้อมๆ กัน56 

3. แบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร หมายถึง แบบการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารในการ 

ด าเนินงานร่วมกับผู้ร่วมงานที่มีลักษณะและรายละเอียดเฉพาะต่างๆ กัน อันเป็นผลมาจากพฤติกรรม 
ผู้บริหารต่างๆ แบบหรือแบบภาวะผู้น าที่ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติจะมีผลต่อการร่วมด าเนินงานของ
ผู้ร่วมงาน ท าให้ผู้ร่วมงานสามารถคาดการณ์และปรับรูปแบบการท างาน (Pattern of Works)  
ของตนให้สอดคล้องกับการท างานของบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกันได้อย่าง
รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การเป็นผู้บริหารที่ดีที่ประสบ  
ความส าเร็จในการท างาน จึงจ าเป็นต้องมีการใช้แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ เหมาะสมกับ  
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ57 

เอทซิโอนี (Ezione) แบ่งแบบของภาวะผู้น าได้เป็น 4 แบบ คือ 
1. ภาวะผู้น าแบบเจ้าระเบียบ (Regulative Leaders) การปฏิบัติของผู้บริหารแบบนี้  

มักถือระเบียบแบบแผนเป็นส าคัญ ไม่ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานของผู้บริหารแบบนี้  

                                                            
56 Robert R. Blake, and Jane S. Mouton, The Managerial Grid (Texas: Gulf 

Publishing, 1964), 10-11. 
57 สัมมา รธนิธย,์ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2553), 85. 
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มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับผู้น าประเภทอัตนิยม การวินิจฉัยสั่งการมักจะใช้ระเบียบแบบแผนหรือ 
ตัวบทกฎหมายเป็นเครื่องมือ ผู้บริหารที่ใช้วิธีปฏิบัติงานแบบนี้ต้องการความเป็นระเบียบ มักจะยก  
เหตุผลทางระเบียบขึ้นเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารหรือหัวหน้างานกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปในลักษณะเจ้านายกับลูกน้อง การติดต่อสื่อสารมักเป็นไปในรูปแบบ 
การติดต่อสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) 

2. ภาวะผู้น าแบบบงการ (Directive Leaders) บริหารแบบนี้ปฏิบัติงานแบบใช้อ านาจ  
มักใช้วิธีสั่งอย่างเดียว ไม่สอนแนะการท างาน ขาดหลักมนุษยสัมพันธ์ บรรยากาศของการท างาน 
เต็มไปด้วยความกลัวและหวาดเกรง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินไป 
ในรูปแบบพิธีการเป็นส่วนใหญ่ 

3. ภาวะผู้น าแบบจูงใจ (Persuasive Leaders) ผู้บริหารแบบนี้นิยมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ร่วมพิจารณาเพ่ือแสดงความคิดเห็นหาทางบรรเทาการต่อต้าน การติดต่อระหว่างกันเป็นไปในรูปแบบ 
ของการติดต่อสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชามักเป็นไปในรูปแบบของกลุ่มที่มีสามัคคีธรรมสูง ผลส าเร็จของงานเป็นผลของส่วนรวม 

4. ภาวะผู้น าแบบร่วมใจ (Participative Leaders) การปฏิบัติของผู้บริหารแบบนี้ 
คล้ายกับการใช้อ านาจแบบประชานิยมและแบบจูงใจ คือ นิยมการปรึกษาหารือและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดถือหลักประนีประนอมและ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในฐานะผู้ร่วมงาน58 

ฟลิปโป (Flippo) แบ่งแบบของภาวะผู้น าที่ใช้อ านาจหน้าที่บังคับบัญชาสั่งการ 
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. ภาวะผู้น าแบบเผด็จการ หรืออัตนิยม (Autocratic Leader) หมายถึง ผู้บริหาร 
ที่ท าการวินิจฉัยสั่งการหรือออกค าสั่งใดๆ โดยรวบรัดอ านาจ ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไป  
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใดๆ ผู้บริหารประเภทนี้
จะท าตัวเป็นผู้บงการเป็นผู้ก าหนดนโยบาย จุดมุ่งหมาย และการสั่งการให้ผู้อื่นปฏิบัติในลั กษณะ 
เบ็ดเสร็จอย่างเข้มงวด และการให้คุณให้โทษอย่างเคร่งครัดจะเป็นวิธีการที่ท าให้คนผลิตผลงานตามที่ 
ผู้บริหารต้องการ โดยมิได้สนใจหรือให้ความส าคัญกับความต้องการส่วนบุคคล ตลอดจนความรู้สึกนึก 
คิดของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าใดนัก 

2. ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยหรือมีส่วนร่วม (Democratic or Participative  
Leader) หมายถึง ผู้บริหารที่ก าหนดเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหาร

                                                            
58 Amita Ezione, Modern Organization (New Jersey: Prentice-Hall, 1965),  

50-57. 
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แบบนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดเป้าหมายและวิธีการ  
กลุ่มของผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะของการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาด้วยการ 
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ  
ความผูกพัน และความรับผิดชอบ อันจะน าไปสู่การทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสติปัญญาให้แก่งาน  
ผลผลิตจะสูงขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานก็จะสูงตามไปด้วย 

3. ภาวะผู้น าแบบตามสบาย หรือปล่อยเสรี (Laissez-Faire Leader) หมายถึง  
ผู้บริหารที่ใช้อ านาจควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยมากหรือเกือบไม่ใช้เลย ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร 
ประเภทนี้จะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน การพิจารณา และการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
โดยผู้น าจะเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ และให้ความเป็นมิตร  
โดยแทบจะไม่มีบทบาทของความเป็นผู้บริหารในกลุ่มเลย ความส าเร็จของกลุ่มที่มีผู้บริหารแบบนี้
มักจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ59 

4. แบบทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่ดีที่สุด ควรจะเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 

สถานการณ์ต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนได้ ซึ่งทฤษฎีนี้มีส่วนประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน คือ สถานการณ์  
(Situation) กลุ่มคน (Group) และค่านิยมส่วนตัวของผู้บริหาร (Leaders personal values)60  
สถานการณ์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะผู้บริหารจ าเป็นต้องน าส่วนประกอบทั้งสามมาปรับ 
ให้เข้ากันให้ได้ จึงจะเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซี่งแบบทฤษฎีภาวะผู้น า 
ตามสถานการณ์ มีดังนี้ การศึกษาภาวะผู้น าตามแนวความคิดของเรดดิน (Reddin) ที่พิจารณาถึง 
มิติของประสิทธิภาพของผู้บริหารได้ถูกน ามาพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าผู้บริหารแบบใดที่จะมี  
ประสิทธิภาพมากที่สุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบใดบ้าง สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็น
ปัจจัยหรือองค์ประกอบด้านต่างๆ ได้ถูกน ามาพิจารณาศึกษามากขึ้น โดยมีความคิดว่าการที่ผู้บริหาร 
เลือกที่จะกระท าหรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะ 
เลือกมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเฉพาะอย่างเท่านั้น เพราะประสิทธิผลของ
ผู้บริหารขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวแปรหลายตัวแปร เช่น บรรยากาศในองค์การ ประสบการณ์  
หรือค่านิยมของผู้น า ระยะเวลา เป็นต้น ดังนั้นในสถานการณ์ต่างกันย่อมต้องการผู้บริหารที่มีภาวะ  
ผู้น าที่ต่างกัน ประสิทธิผลของภาวะผู้น าจึงขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างแบบของผู้บริหารกับ

                                                            
59 Edwin B. Flippo, Management : A Behavioral Approach (Boston: Allyn  

and Bacon, 1966), 230-232. 
60 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and  

Research (New York: Free Press, 1974), 64. 
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สถานการณ์นั้นและสภาพแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารจะ  
ช่วยให้ทราบว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในสถานการณ์ต่างๆ61 

ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของเทนเนนบอมและชมิตท์ (Tannenbaum and  
Schmidt) เป็นทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแบบของการเป็นผู้บริหาร 
ได้แก่ 1) แรงกดดันทางผู้บริหาร 2) แรงกดดันทางผู้ใต้บังคับบัญชา 3) แรงกดดันทางสถานการณ์  
นอกจากลักษณะของปัญหาและแรงกดดันทางเวลาจะเป็นปัจจัยทางสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกแบบภาวะผู้น า ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้  
แบบภาวะผู้น าอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญ62 

ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler) 
ฟีดเลอร์ ได้เริ่มต้นศึกษาค้นคว้าทฤษฎีนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 และใช้เวลาศึกษาค้นคว้า 

อยู่นานนับสิบปี จนในปี ค.ศ. 1967 เขาได้เขียนรายงานผลการศึกษาไว้ในหนังสือที่มีชื่อเสียงมากเล่ม
หนึ่งชื่อ “ทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล” (A Theory of Leadership Effectiveness) ซึ่งขอแยก
อธิบายทฤษฎีของฟีดเลอร์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. บุคลิกของภาวะผู้น า ทฤษฎีของฟีดเลอร์เริ่มต้นจากการพยายามวัดความโน้มเอียง 
ที่จะเป็นภาวะผู้น า (The Leadership Orientation) ของแต่ละคน โดยใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ 
ที่เรียกว่า The Least Preferred Co-worker Scale หรือ LPC เขาได้ท าการทดสอบกับผู้บริหาร 
ในหน่วยงานต่างๆ ผลจากการวิเคราะห์ค าตอบในแบบทดสอบ พบว่าบุคลิกผู้น าที่เด่นชัด 2 แบบ คือ 

 1.1 บุคลิกของภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์  (Relationship Motivated)  
ผู้บริหารที่มีบุคลิกแบบนี้จะพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพยายามเอาใจใส่ 
ดูแลทุกข์สุข ให้สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนที่พวกเขาพอใจ สร้างบรรยากาศการท างานที่อบอุ่น  
เป็นกันเอง ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บุคลิกแบบนี้อาจเรียกอีกอย่างว่า แบบมุ่งคน 

 1.2 บุคลิกของภาวะผู้น าแบบเน้นงาน (Task Motivated) ผู้บริหารที่มีบุคลิกแบบ
นี้จะเอาแต่ท างานและค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นหลัก ไม่ค่อยจะค านึงถึงความรู้สึก หรือความ  
ต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา จะสังเกตได้ว่าบุคลิกของผู้บริหารมีลักษณะใกล้เคียงกับพฤติกรรม
เกี่ยวกับภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอและมหาวิทยาลัยมิชิแกน เพียงแต่ฟีดเลอร์เห็นว่า 
ลักษณะการมุ่งคนเป็นบุคลิกของผู้บริหาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในตัวบุคคล ส่วนกลุ่มของ

                                                            
61 สัมมา รธนิธย,์ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2553), 101. 
62  Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose a 

Leadership Pattern,” Harvard Business Review 37, 3 (May-June 1973), 162-164. 
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มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอและมหาวิทยาลัยมิชิแกน เห็นว่าลักษณะมุ่งงานและมุ่งคนเป็นพฤติกรรม
ของผู้บริหารที่แสดงออกมาซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน 

2. ปัจจัยตามสถานการณ์ ฟีดเลอร์ได้ก าหนดสถานการณ์ที่ท าให้ผู้บริหารสามารถ 
ควบคุมผู้ ใต้บังคับบัญชาออกเป็นระดับต่างๆ (Degrees of Favorableness of Situation to  
Leader) ตั้งแต่สถานการณ์ที่เป็นใจกับผู้บริหารมากที่สุดไปจนถึงสถานการณ์ที่เป็นใจกับผู้บริหาร 
น้อยที่สุด 
 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงระดับสถานการณ์ที่เป็นใจให้ผู้บริหารสามารถควบคุมผู้อื่น 
ที่มา : ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ 4  
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มนตร,ี 2555), 93. 
 

 สถานการณ์ที่เป็นใจกับผู้บริหารมากที่สุด หมายถึง สถานการณ์ที่เอื้ออ านวยให้ 
ผู้บริหารสามารถควบคุมผู้อื่นได้มากที่สุด ซึ่งผู้บริหารสามารถก าหนดภาระงานควบคุมผลงาน และ  
ตัดสินใจแทนสมาชิกในหน่วยงานมากที่สุด สถานการณ์ที่เป็นใจกับผู้บริหารน้อยที่สุด หมายถึง 
สถานการณ์ที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมผลงานและตัดสินใจแทนกลุ่มได้ สถานการณ์จะเป็นใจ 
หรือไม่เป็นใจกับผู้บริหาร ขึ้นอยู่กับปัจจัยสถานการณ์ 3 อย่าง คือ 

 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา (Leader-member  
relations) หมายถึง ระดับที่ผู้บริหารได้รับความเชื่อถือยอมรับ สนับสนุน และเข้ากันได้เพียงใดก็ตาม  
ถ้าผู้บริหารได้รับการยอมรับสนับสนุน และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะอยู่ใน
สถานการณ์ที่สามารถควบคุมผู้ ใต้บังคับบัญชาได้มากกว่าผู้บริหารที่ขาดการยอมรับและ 
มีความสัมพันธ์ไม่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

 2.2 โครงสร้างของงาน (Task structure) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนในการ 
ปฏิบัติงานและก าหนดระเบียบไว้อย่างชัดเจนตามระดับโครงสร้างของงาน และจัดให้มีการมอบหมาย 
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของงาน 

 2.3 อ านาจตามต าแหน่งงาน (Position power) ความส าคัญอยู่ที่ความมี 
สัมพันธภาพในองค์การในฐานะผู้บริหาร และใช้อ านาจหน้าที่เป็นทางการของผู้บริหาร ตลอดจนการ  

สถานการณ์ที่เป็นใจ

กับผู้บริหารมาก 

สถานการณ์ที่เป็นใจ

กับผู้บริหารน้อย 
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ให้ผลตอบแทน และการลงโทษตามอ านาจของผู้บริหาร รวมถึงการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา  
และการควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 ฟีดเลอร์ (Fiedler) ยังได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับการควบคุม 
สถานการณ์ โดยในแต่ละสถานการณ์ผู้บริหารจะใช้อ านาจและอิทธิพลในการชักจูงหรือโน้มน้าว 
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการข้างต้นที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์  
ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้สามารถใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เป็นที่พอใจได้ โดยการก าหนดหา 
สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาว่าดีหรือแย่ ลักษณะโครงสร้างของงานอย่างสูง  
หรือต่ า และอ านาจตามต าแหน่งงานที่มีความน่าเชื่อถือหรือแย่ลง ด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดการแบ่งแยก  
สถานการณ์ของผู้บริหารออกเป็น 8 สถานการณ์ โดยเริ่มจากสถานการณ์ที่เป็นใจแก่ผู้บริหาร 
มากที่สุดไปจนถึงสถานการณ์ที่เป็นใจแก่ผู้บริหารน้อยที่สุด และบุคลิกของผู้บริหารก็จะผันแปร  
ตามสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้น 
 

ปัจจัยสถานการณ ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ดี ดี ดี ดี ไม่ด ี ไม่ด ี ไม่ด ี ไม่ด ี

โครงสร้างของงาน มาก มาก น้อย น้อย มาก มาก น้อย น้อย 
อ านาจตามต าแหน่ง
งาน 

มาก น้อย มาก น้อย มาก น้อย มาก น้อย 

สถานการณ์ทีเ่ป็นใจ
กับผู้บริหารมากที่สุด 

        สถานการณ์
ที่เป็นใจกับ
ผู้บริหาร
น้อยที่สุด 

บุคลิกผู้บรหิารที่
เหมาะสม 

มุ่ง
งาน 

มุ่ง
งาน 

มุ่ง
งาน 

มุ่ง
คน 

มุ่ง
คน 

มุ่ง
คน 

ได้
ทั้ง
สอง 

มุ่ง
งาน 

แผนภูมิที่ 5 แสดงตัวแบบผู้น าตามสถานการณ์ของฟีดเลอร ์
ที่มา : ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ 4  
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มนตร,ี 2555), 95. 
 



 32 

 

จะเห็นได้ว่า บุคลิกผู้น ามุ่งงานเหมาะที่สุดในสถานการณ์ที่เป็นใจกับผู้น ามากที่สุด  
(สถานการณ์ 1, 2, 3) และในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจกับผู้น ามากที่สุด (สถานการณ์ที่ 8) ส่วนบุคลิก 
ผู้น าแบบมุ่งคนเหมาะที่สุด ในสถานการณ์กลางๆ (สถานการณ์ 4, 5, 6, 7) เมื่อผลการศึกษาวิจัย 
เป็นอย่างนี้ ฟีดเลอร์จึงสรุปว่า ไม่มีบุคลิกผู้น าแบบใดมีประสิทธิผลที่สุดในทุกสถานการณ์ สถานการณ์ 
แต่ละอย่างต้องการบุคลิกผู้น าที่แตกต่างกัน63 

ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของเฮาส์ (House) 
เฮาส์ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามสถานการณ์ โดยพิจารณาเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ที่เรียกว่า ทฤษฎีเชิงแนวทางเป้าหมาย (Path – Goal Theory) ซึ่งเป็นการอธิบายถึงวิถีทางที่ผู้บริหาร
ใช้ในการบรรลุเป้าหมาย ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวกับงานและบุคคล หน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร 
ทฤษฎีนี้ คือ การร่วมกันตั้งเป้าหมายระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
หาวิถีทางที่ดีที่สุดในการไปสู่เป้าหมาย 

ทฤษฎีเชิงแนวทางเป้าหมาย กล่าวเน้นย้ าว่าผู้บริหารที่ท างานได้ผลดีจะมีผลต่อความ 
พึงพอใจและการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยท าให้เกิดความพอใจที่ไม่ได้มีการคาดหวังมาก่อน 
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้บริหารที่จะเพิ่มพลังการท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตและเน้นให้เห็นคุณค่าของ
ผลผลิตนี้ได้ โดยการให้ความมั่นใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท างานดีจะได้รับความพึงพอใจมากกว่า  
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท างานแย่มาก ซึ่งเฮาส์มีความเชื่อว่า บุคคลจะถูกจูงใจถ้าพวกเขาเชื่อว่าความ  
พยายามของพวกเขาจะน าไปสู่ความส าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย และความส าเร็จในงานจะท าให้
ได้รางวัลตามที่คาดหวังไว้ และทฤษฎีนี้มีความเช่ือว่าหน้าที่การจูงใจของผู้บริหาร คือ การเสนอรางวัล 
ที่ดึงดูดใจ และภาวะผู้น าของผู้บริหารจะเกิดแรงจูงใจหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ต่อจุดมุ่งหมายของผู้บริหาร และกลวิธีการด าเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายซึ่งจะประกอบด้วยปัจจัย 
สถานการณ์ 2 อย่าง คือ สิ่งแวดล้อมและลักษณะบุคลิกภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งให้ผู้บริหาร 
มีภาวะผู้น าในเชิงกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการสร้างความพอใจ และสร้างอิทธิพลเหนือ
บทบาทการท างาน ทั้งนี้ใช้วิธีการสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล  
ตามเป้าหมายต่างๆ ทั้งขององค์การและของตัวเองไปพร้อมๆ กัน 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้น ามาสู่การพัฒนาทฤษฎีที่มีความซับซ้อนเกี่ยวกับแบบภาวะ 
ผู้น าได้ 4 แบบ คือ 

1. ภาวะผู้น าแบบบงการ (Directive leaders) หมายถึง ผู้บริหารที่คอยก าหนด 
ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานการท างาน และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงคอย 

                                                            
63 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4  

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มนตร,ี 2555), 93-95. 
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ควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวิธีการที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจะแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
ว่าเขาหวังผลและต้องการอะไร และคาดหวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม 

2. ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive leader) หมายถึง ผู้บริหารที่คอยเอาใจใส่
ดูแลทุกข์ สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารแบบนี้จะคอยส่งเสริมความคิดริเริ่มและพยายามสร้าง  
โอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดี ความอบอุ่น และ  
ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative leader) หมายถึง ผู้บริหารที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจ  
ผู้บริหารมักรับฟังและปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

4. ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ (Achievement-oriented leader) หมายถึง  
ผู้บริหารที่ตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการท างานไว้สูง พยายามปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  
ผู้บริหารแบบนี้มิได้มุ่งเน้นงานเพียงอย่างเดียว เพราะผู้บริหารพยายามกระตุ้นและจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ถึงมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

ในการเลือกแบบภาวะผู้น าที่ เหมาะสม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสภาวะแวดล้อมในการท างาน แบบภาวะผู้น าแบบที่ 1 ภาวะผู้น าแบบบงการ  
ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่มีประสบการณ์และท างานคลุมเครือ ไม่มีโครงสร้างงาน ผู้บริหารใน
สถานการณ์แบบนี้อาจมีพฤติกรรมแบบบงการ แบบภาวะผู้น าแบบที่ 2 ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน  
ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ มีโครงสร้างงาน ผู้บริหารในสถานการณ์
แบบนี้อาจใช้พฤติกรรมแบบสนับสนุน แบบภาวะผู้น าแบบที่ 3 ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ใช้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ แต่งานยุ่งเหยิงและไม่มีโครงสร้างงาน ผู้บริหาร 
ในสถานการณ์แบบนี้อาจใช้พฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม แบบภาวะผู้น าแบบที่ 4 ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น
ความส าเร็จ ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการฝึกฝนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ และงานที่ยาก แต่ก็ประสบ
ความส าเร็จ ผู้บริหารในสถานการณ์แบบนี้อาจใช้พฤติกรรมแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ ภาวะผู้น า  
ในสถานการณ์ทั้ง 4 แบบนี้จะเลือกแบบภาวะผู้น าที่ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้64 
 
 
 

                                                            
64 Robert J. House, Path-Goal Theory of Leadership (Autumm: Journal of  

contemporary Business, 1974), 81-97. 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงแบบภาวะผู้น าของเฮาส ์
ที่มา : Robert J. House, Path-Goal Theory of Leadership (Autumm: Journal of  
contemporary Business, 1974), 94. 
 

ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด (Hersey and  
Blanchard) 

เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด เสนอว่าภาวะผู้น าควรจะเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างาน เป็นทฤษฎีที่ช่วยเหลือผู้บริหารปรับปรุงรูปแบบการเป็นผู้บริหาร  
ในแต่ละระดับ ความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละงาน ความพร้อมของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา เรียกว่า ความพร้อมในการเป็นผู้ตาม (Follower Readiness) เป็นหน้าที่สองปัจจัย 
คือ 1) ความสามารถ (Ability) เช่น ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ 2) ความเต็มใจ (Willingness)  
เช่น ความเชื่อมั่น เงื่อนไขและการจูงใจความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดสภาพที่เป็นไปได้  
4 ประการ คือ 1) ไม่มีความสามารถ ไม่เต็มใจหรือไม่มีความมั่นคง เรียกว่า R1 2) ไม่มีความสามารถ  

แบบภาวะผู้น า 
  - แบบบงการ 
  - แบบสนับสนุน 
  - แบบมีส่วนร่วม 
  - แบบมุ่งเน้นความส าเร็จ 

หนทางการรับรู้ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  - ความพยายาม 
  - การปฏิบัติงาน 
  - การเชื่อมโยงรางวัล 

เป้าหมายของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา   
  - ความพอใจ 
  - รางวัล 
  - ผลประโยชน์ 

ปัจจัยแวดล้อม 
  - โครงสร้างงาน 
  - กลุ่มท างาน 
  - ระบบอ านาจ 

คุณลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  - ระดับความสามารถ 
  - ใช้อ านาจเบ็ดเสร็จ 
  - ต าแหน่งของการควบคุม 
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แต่เต็มใจหรือเชื่อมั่น เรียกว่า R2 3) มีความสามารถ แต่ไม่เต็มใจหรือมีความไม่มั่นคง เรียกว่า R3  
4) มีความสามารถ และเต็มใจหรือเช่ือมั่น เรียกว่า R465  

ทฤษฎีของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด ตระหนักถึงภาวะผู้น าอิสระ 2 มิติ คือ 
1. ภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน (Task Behavior) หมายถึง เป็นลักษณะเฉพาะของผู้บริหาร 

หน้าที่ส่วนตัวของบุคลหรือของกลุ่ม กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ ได้วางไว้  
การจัดองค์การ การจัดตารางเวลา การอ านวยการ และการควบคุม 

2. ภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship Behavior) หมายถึง การติดต่อ  
สื่อสารของผู้บริหาร เช่น การฟัง การให้การสนับสนุน การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อกัน การจัด  
การเตรียมข้อมูลป้อนกลับ และการสนับสนุนส่วนบุคคลและกลุ่ม 

เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด รวบรวมผลลัพธ์ 2 มิติในรูปแบบภาวะผู้น าของการตัดสินใจ 
ทั้ง 4 แบบ ซึ่งใช้สัญลักษณ์ S1-S4 

S1 การบอกกล่าว (Telling) มุ่งงานสูง มุ่งความสัมพันธ์ต่ า ผู้บริหารจะระบุงานของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรอบคอบ และอธิบายสิ่งที่ต้องท า และท าอย่างไร โดยมีการชี้แนะแนวทาง  
จัดวางแนวทางเอาไว้ให้จัดเตรียมการสอนเฉพาะอย่าง และควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
รูปแบบของผู้บริหารแบบนี้จะใช้ดีที่สุดเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เต็มใจ และขาดความสามารถ และ  
ขาดความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพน้อย  
และใช้กับผู้ที่ไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้ อันจะน ามาซึ่งความเสียหายได้ 

S2 การขายความคิด (Selling) มุ่งงานสูง มุ่งความสัมพันธ์สูง ผู้บริหารจะจ่ายงาน  
ในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนตามความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย โดยมีการอธิบายถึงการ  
ตัดสินใจ ท าให้พวกเขาเกิดความกระจ่างชัด และโน้มน้าวพนักงานให้ท าตามด้วยความจ าเป็น รูปแบบ
ของภาวะผู้น าแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มใจในการท างาน  
แต่ขาดทักษะที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความพร้อมน้อยจนถึง  
ปานกลาง ใช้กับบุคคลที่ไม่สามารถท าตามหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบ ต้องใช้การสั่งการ ชี้แนะด้วย 
การอธิบาย และให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการกระตือรือร้น 

S3 การมีส่วนร่วม (Participating) มุ่งงานต่ า มุ่งความสัมพันธ์สูง ผู้บริหารจะเน้นการ 
ติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนและแสดงบทบาทอ านาจเฉพาะอย่างเพื่อให้งานส าเร็จ ด้วยการเปลี่ยน
ความรับผิดชอบที่ส าคัญที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการท าการตัดสินใจ และ 
ท างานร่วมกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น รูปแบบของภาวะผู้น าแบบนี้จะเหมาะสมเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะ 
แต่ขาดความเชื่อมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี

                                                            
65 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิร,ิ พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ,์ 2550), 235. 
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ความพร้อมปานกลางถึงมาก สามารถที่จะรับผิดชอบด้วยการใช้วิธีสร้างแรงจูงใจให้เขามีส่วนร่วม  
ในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าในการท างานให้มากขึ้น 

S4 การมอบหมายงาน (Delegating) มุ่งงานต่ า มุ่งความสัมพันธ์ต่ า ผู้บริหารจะแนะ 
แนวทางหรือให้การสนับสนุนน้อย และเปิดโอกาสให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานส าเร็จได้  
ด้วยตนเอง โดยใช้การเฝ้าสังเกต และตรวจการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาหลังจากให้ความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ และการน าไปปฏิบัติ การใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมของรูปแบบนี้สามารถ 
ส่งผลให้ผู้บริหารหลุดออกจากกระบวนการตัดสินใจได้ง่าย รูปแบบของภาวะผู้น าแบบนี้จะใช้ดีที่สุด 
กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ที่มีความสามารถและมีความเต็มใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับผู้ที่มีความ  
พรอ้มสูง ใช้กับผู้ที่มีความสามารถและยินดีที่จะรับผิดชอบ 

ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด ต้องการให้ผู้บริหาร
สามารถพัฒนาสมรรถภาพในการวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ใส่ใจต่อ
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาและงานที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อความมีประสิทธิภาพจึงต้องเน้นที่ 
ความแตกต่างในความพร้อมของลูกน้องเป็นส าคัญ66 
 

บรรยากาศองค์การ 
 

สถานศึกษาเป็นองค์การทางการบริหารชนิดหนึ่ง การศึกษาเรื่องบรรยากาศขององค์การ 
ช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อม และบุคลิกภาพของบุคคลมีประโยชน์ 
ในการเชื่อมโยงระหว่างลักษณะต่างๆ เช่น ท าให้เกิดแรงจูงใจและทราบพฤติกรรมของคนในองค์การ  
และลักษณะองค์การ ดังนั้น การศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นส าหรับ  
ผู้บริหาร67 

 
ความหมายของบรรยากาศองค์การ 

ดูบริน (Dubrin) ชี้ให้เห็นว่า องค์การทุกองค์การมีลักษณะต่างๆ เช่นเดียวกับองค์การอื่นๆ  
แต่ละองค์การที่จะมีลักษณะพิเศษ บรรยากาศองค์การจึงเป็นค าที่ใช้กล่าวถึงโครงสร้างด้านจิตวิทยา  
ว่าบุคลากรในองค์การมีความรู้สึกว่าคุณลักษณะสภาพแวดล้อมในองค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่  

                                                            
66 วิเชียร วิทยอุดม, พฤติกรรมองค์การ , พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์,  

2551), 445-447. 
67 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4  

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มนตร,ี 2555), 183. 
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มีลักษณะอย่างไร68 ฮาลปิน (Halpin) อธิบายว่าบรรยากาศขององค์การของสถาบันการศึกษา 
หมายถึง บรรยากาศของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่างๆ ที่วัดได้จากแบบสอบถาม ทรรศนะ  
หรือความรู้สึกนึกคิดของคณะอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารที่ปฏิบัติงานร่วมกัน69 ลิทวิน และ
สตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การหมายถึง องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมขององค์การซึ่งรับรู้โดยบุคลากรในองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีอิทธิพล  
ต่อการจูงใจและการปฏิบัติงานในองค์การ70 กิบสัน และคณะ (Gibson and Others) ให้ความหมาย
ของบรรยากาศองค์การคือกลุ่มของคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมของงานที่พนักงานผู้ท างานรับรู้ 
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และบรรยากาศองค์การจะเป็นแรงกดดันที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ในการท างาน71 บราวน์ และโมเบิร์ก (Brown and Moberg) ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การ
ว่า บรรยากาศองค์องค์การเป็นกลุ่มของลักษณะต่างๆ ภายในองค์การ ซึ่งรับรู้โดยสมาชิกในองค์การ  
และคุณลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้อง 1) บรรยายถึงสภาพขององค์การ 2) ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างองค์การหนึ่งกับอีกองค์การหนึ่ง 3) เป็นลักษณะที่คงทน 4) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน 
ในองค์การ72 เซอร์จีโอวานนี และสตาร์แรท (Sergiovanni and Starratt) ให้ความหมายของ
บรรยากาศองค์การว่า บรรยากาศองค์การที่เน้นเฉพาะบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาหมายถึง  
ลักษณะที่บอกถึงโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง โดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ และมีผลต่ อ
พฤติกรรมของครูและนักเรียน หรืออาจจะหมายถึงความรู้สึกของครูและนักเรียนที่มีต่อสถานศึกษา73 
โอเวนส์ (Owens) ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การว่า เป็นคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง 
การกระท าของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ  

                                                            
68 Andrew J. Dubrin, Fundamentals of organizational behavior (New York: 

Pergamon Press, 1973), 331. 
69 Andrew W. Halpin,  Theory and research in administration ( New York: 

Macmillan, 1966), 150-151. 
70 G. H. Litwin and R. A. Stringer, Leadership and Organizational Climate 

(New Jersey: Upper Saddle River, 2002), 1. 
71 James L. Gibson and Others, Organization : Structure Processes Behavior 

(Texas: Business Publications, 1937), 314. 
72 Warren Brown and Dennis J. Moberg, Organization Theory and 

Management : A Macro Approach (New York: Wiley & Sons, 1980), 667. 
73  Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human 

Perspectives (New York: McGraw-Hill, 1983), 56. 
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และสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะขององค์การนั้นๆ ส่วนบรรยากาศของโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ได้  
จากการรวบรวมความคิดเห็นและการรับรู้จากสมาชิกในกลุ่มองค์ประกอบเหล่านั้น อาจเป็นปทัสถาน 
และการคาดหวังของระบบสังคมที่เป็นที่ยอมรับ74 ธงชัย สมบูรณ์ ให้ความหมายบรรยากาศองค์การ 
ว่า เป็นความเข้าใจหรือการรับรู้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อองค์การที่เขาก าลังท างานอยู่ และความรู้สึก 
ของเขาที่มีต่อองค์การในรูปของมิติ เช่น ความเป็นตัวเอง การเปิดโอกาส โครงสร้างการให้ผลตอบแทน  
ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น และการให้ความสนับสนุน บรรยากาศขององค์การนั้นอาจรวมถึงทรรศนะ
คติ ค่านิยม บรรทัดฐาน ของตนเองในองค์การ75 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง องค์ประกอบของ 
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา โครงสร้างสถานศึกษา ความผูกพัน ความอบอุ่น ความเป็นอิสระ
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้งพฤติกรรมการบริหารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติ 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การ ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ 
ของปฏิบัติงาน 
 
ความส าคัญของบรรยากาศองค์การ 

ลิทวิน และสตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) พบว่า องค์การที่มีบรรยากาศในการ 
บริหารแบบใช้อ านาจการตัดสินใจอยู่กับส่วนกลาง บุคลากรในองค์การต้องปฏิบัติตามระเบียบ  
อย่างเคร่งครัด บรรยากาศแบบนี้จะท าให้ผลผลิตต่ า บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน  
ไม่เกิดความคิดริเริ่มและมีทัศนคติที่ไม่พึงประสงค์ต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ส่วนในองค์การที่มีบรรยากาศ
ร่วมประสานสัมพันธ์และเน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่สมาชิกขององค์การ สภาพบรรยากาศ  
องค์การที่มุ่งการประสานงานสัมพันธ์ดังกล่าว จะมีผลท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจ  
ในงาน มีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์การ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ผลงานยังอยู่ในระดับต่ า  
และในองค์การที่มีบรรยากาศมุ่งผลส าเร็จของงาน กล่าวคือ มุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน บุคลากร  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลผลิตสูง ซึ่งบรรยากาศองค์การแบบดังกล่าวจะมีผลท าให้บุคลากร 

                                                            
74 Robert G. Owen, Organization Behavior in Education, 4th ed. (Boston: 

Allyn & Bacon, 1991), 193. 
75 ธงชัย สมบูรณ์, การบริหารการจัดการมนุษย์ในองค์การ (กรุงเทพฯ: ปราชญ์สยาม,  

2549), 188. 
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ในองค์การเกิดความพึงพอใจในงาน และงานบรรลุผลส าเร็จ76 เฮลล์ริเกล และสโลคัม (Hellriegel  
and Slocum) กล่าวว่า นักบริหารทุกคนควรให้ความส าคัญต่อบรรยากาศองค์การ เพราะบรรยากาศ
องค์การจะช่วยให้นักบริหารวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น นอกจากนี้หากมีการเสริมสร้าง  
บรรยากาศที่สนองความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ก็จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
และจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น77 ฟอกซ์ และคณะ (Fox and Others) กล่าวว่า บรรยากาศที่ดีของ 
สถานศึกษาจะท าให้ผลผลิตในการท างานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ส าคัญได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการ
การพัฒนาสังคมและการปรับปรุงหลักสูตรท าให้สถานศึกษาเป็นสถานที่มีความหมายและเป็นที่ 
พึงพอใจกับทั้งครูและนักเรียนที่จะใช้เวลาที่อยู่ในสถานศึกษาอย่างมีค่า78 สเตียร์ (Steers) ได้กล่าวว่า  
บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การ คือ 1) บรรยากาศองค์การเป็นการรับรู้ของ
บุคลากร ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มซึ่งเป็นพฤติกรรมองค์การ ดังนั้น การก าหนดรูปแบบของการ
บริหารองค์การจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการของบุคลากร ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม 2) จากการที่ 
บรรยากาศองค์การซึ่งเหมาะสมต่อองค์การหนึ่งแต่ไม่อาจเหมาะสมต่ออีกองค์การหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหาร
จึงต้องพิจารณาถึงเป้าหมายและความพยายามที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อ 
องค์การ และสอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากร โดยบรรยากาศแบบเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายของ 
องค์การ จะเหมาะสมต่อองค์การที่เน้นต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ ในขณะที่บรรยากาศของ
องค์การแบบเน้นความอบอุ่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การนั้น จะเหมาะสมต่อ 
องค์การที่เน้นความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรเป็นหลัก 3. แม้ว่าบรรยากาศองค์การจะมีผล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการขาดงานของบุคลากรแต่ไม่สามารถคาดหวังว่า บรรยากาศองค์การจะมี 
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และยังได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การท าให้เกิดผลดีต่อ
บุคลากรในองค์การ คือ 1) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 2) ผลการปฏิบัติงาน  
(Job Performance)79 

                                                            
76 G. H. Litwin and R. A. Stringer, Motivation and Organizational Climate 

( Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard 
University, 1968), 371. 

77 D. Hellriegel and J. Slocum, Management : A Contingency Approach 
(Phillipines: Addison-Wesley, 1974), 430. 

78 Robert S. Fox and Others, School Climate Improvement : A Challenge 
to the School Administrator (Colorado: Phi Delta Kappa, 1973), 1-2. 

79 R. M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavior View (Santa 
Monica: Goodyear Publishing Company, 1977), 104-109. 
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กล่าวโดยสรุป บรรยากาศองค์การ จะสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารวางแผนงาน  
ให้บุคลากรในองค์การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคคลในองค์การจะมีผล  
ท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลในองค์การ ซึ่งจะท าให้ 
องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น 
 
องค์ประกอบและแบบบรรยากาศขององค์การ 

ฮาลปินและครอฟท ์(Halpin and Croft) ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การว่าเป็นพฤติกรรม 
ของทุกคนในองค์การที่เข้าปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถวัดได้ด้วยแบบประเมินบรรยากาศองค์การ 
OCDQ (Organizational Climate Description Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
โดยฮาลปินและครอฟท์ ในปี ค.ศ. 1963 เพื่อใช้ส าหรับศึกษาในเรื่องบรรยากาศขององค์การ 
ในโรงเรียนประถมศึกษาของสหรัฐอเมริกาใช้วัดบรรยากาศองค์การ 8 มิติ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานประเมิน 
บรรยากาศจากพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน 4 มิติ จากพฤติกรรมผู้บริหาร 4 มิติ ดังน้ี 

1. ด้านพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน (Subordinate’s Behavior) แบ่งเป็น 4 มิติ คือ 
 1.1 การไม่ให้ความร่วมมือ (Disengagement) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ 

ไม่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยที่ทุกคนต่างไม่เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการ  
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ทุกคนต่างแสดงความเป็นอิสระ และไม่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 1.2 ภาวะที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง (Hindrance) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ 
มีความรู้สึกว่า ผู้บริหารได้สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการด าเนินงาน โดยทุกคน  
มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ ที่ผู้บริหารสร้างขึ้นมา ไม่มีความจ าเป็นและท าให้งานล่าช้าลงมากยิ่งขึ้น 

 1.3 ขวัญและก าลังใจ (Esprit) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าทุกคน 
ต่างเป็นผู้ร่วมงานที่ดีต่อกัน และต่างพยายามให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเป็นอย่างดี  
ในด้านส่วนตัวและภารกิจต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

 1.4 ความสนิทสนม (Intimacy) หมายถึง การที่ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความสนิทสนม 
ซึ่งกันและกัน ทุกคนต่างรับรู้ความเป็นอยู่และทุกข์สุขของผู้ร่วมงาน แต่ทั้งนี้พฤติกรรมต่างๆ ในส่วนนี้ 
ไม่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

2. ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร (Administrator’s Behavior) แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 
 2.1 ความห่างเหิน (Aloofness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการที่ผู้บริหารมี 

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานแบบเป็นทางการ หรือโดยหน้าที่การงาน (Formal Relationship) เท่านั้น  
ลักษณะการบริหารจะยึดกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานเป็นที่ตั้ง ระบบบริหารจะ  
ยึดถือกฎระเบียบมากกว่าความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล ซึ่งในการบริหารงาน 
ผู้บริหารจะพยายามไม่ให้ความสนิทสนมกับผู้ร่วมงานมากนัก 
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 2.2 การเน้นที่งาน (Production Emphasis) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร 
ที่แสดงการสอดส่องดูแลและควบคุมโดยใกล้ชิด ผู้บริหารจะพยายามให้ค าแนะน าและตรวจตรา  
ผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะเดี ยวกันผู้บริหาร 
จะพยายามกระตุ้นให้ทุกคนท างานหนักมากขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 2.3 การให้ความช่วยเหลือ (Trust) หมายถึง การที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญ 
ในการพัฒนาหน่วยงาน โดยพยายามให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดง  
ความสามารถ แต่มิได้เป็นการควบคุมโดยใกล้ชิด ผู้ร่วมงานจะมีโอกาสแสดงการรับผิดชอบสูงขึ้น ทั้งนี้
ผู้บริหารจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

 2.4 การให้ความเอาใจใส่ (Consideration) หมายถึง การที่ผู้บริหารให้ความเห็นใจ 
ผู้ร่วมงาน โดยพยายามสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงาน และคอยให้ความช่วยเหลือ  
ในด้านสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้ร่วมงาน80 

การประเมินบรรยากาศจากพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน 4 มิติ และจากพฤติกรรมผู้บริหาร  
4 มิติ สามารถก าหนดแบบของบรรยากาศองค์การได้ดังนี ้

1. บรรยากาศแบบเปิด (Open Climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ 
ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถ หน่วยงานมีชีวิตชีวาและก้าวหน้าอยู่เสมอ  
งานส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายและรวดเร็ว บรรยากาศแบบนี้เปิดโอกาสและส่ง เสริมก าลังใจให้แก่
ผู้ร่วมงานอย่างมาก เพราะแต่ละคนมีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ผู้บริหารจะเป็น  
ผู้ประสานงานและแสดงความสัมพันธ์ต่างๆ ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ นอกจากนี้ผู้ร่วมงานจะมี
ความรู้สึกว่าเป็นอิสระ ตนเองมีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อหน่วยงาน โดยพยายามที่ จะสนองความ 
ต้องการขององค์การตลอดเวลา ส่วนส าคัญที่สุดของบรรยากาศแบบนี้ คือ ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง 
จริงใจ มีลักษณะของความยืดหยุ่น และมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง 

2. บรรยากาศแบบอิสระ (Autonomous Climate) เป็นบรรยากาศที่แสดงให้เห็นว่า 
ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี ผู้บริหารให้ก าลังใจและค านึงถึงความต้องการ  
ของผู้ร่วมงานเป็นส าคัญ แม้ว่าจะน้อยกว่าผู้บริหารในบรรยากาศแบบเปิดก็ตาม บรรยากาศแบบนี้ 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจในบางเรื่อง สิ่งส า คัญของ
บรรยากาศแบบนี้ คือ ผู้ร่วมงานท างานร่วมกันได้ดีและมีความพึงพอใจที่ได้ร่วมงานกัน ผู้ร่วมงานไม่มี 
ภาระที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการท างาน ผู้บริหารให้ความยุติธรรมต่อทุกคนและพยายามให้  

                                                            
80 Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York: 

The Macmillan Publishing Co., 1966), 150-151. 
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ผู้ร่วมงานได้รับผิดชอบ โดยไม่แสดงการจับผิดคน ในบรรยากาศแบบนี้ผู้บริหารจะท างานหนักเพ่ือเป็น 
ตัวอย่างและไม่แสดงการเห็นแก่ตัว นอกจากนี้แล้วผู้บริหารจะผ่อนปนและยืดหยุ่นตามสถานการณ์  
ต่างๆ เพื่อความเหมาะสม จุดมุ่งหมายขององค์การเป็นเรื่องรองลงมาจากความต้องการของแต่ละ  
บุคคล 

3. บรรยากาศแบบควบคุม (Controlled Climate) เป็นบรรยากาศที่แสดงให้เห็นถึง 
ผู้บริหารมีความต้องการที่จะให้หน่วยงานบรรลุถึงจุดมุ่งหมายเหนือสิ่งอื่นใด ความต้องการหรือ  
ความจ าเป็นต่างๆ ของผู้ร่วมงานจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอันดับรองลงมา ผู้ร่วมงานต้องท างาน
หนักไม่มีเวลาสังสรรค์ซึ่งกันและกัน การไม่ให้ความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงานมีน้อย และมีภาระที่เป็น 
อุปสรรคขัดขวางในการท างานมาก ความสนิทสนมฉันท์เพื่อนระหว่างเพื่อนร่วมงานมีน้อยเช่นกัน  
ผู้บริหารมักไม่ปล่อยให้ผู้ร่วมงานได้ท างานโดยอิสระและแสดงความรับผิดชอบ ผู้บริหารพยายาม
ท างานหนักเพื่อเป็นตัวอย่างและต้องการให้งานทุกอย่างด าเนินการอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม  
ขวัญและก าลังใจของผู้ร่วมงานยังคงสูง ดังนั้น บรรยากาศเช่นนี้จึงยังคงจัดอยู่เป็นแบบเปิดมากกว่า  
แบบปิด 

4. บรรยากาศแบบเป็นกันเอง (Familiar Climate) เป็นบรรยากาศที่แสดงถึงความสนิท 
สนมระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมร่วมงาน บรรยากาศแบบนี้เน้นความต้องการและความจ าเป็นของ
บุคคลเป็นส าคัญ ผู้บริหารมักจะไม่ควบคุมการท างานของผู้ร่วมงานมากนัก ซึ่งก็อาจจะเป็นผลท าให้  
เกิดความขัดแย้งกันเองในกลุ่มผู้ร่วมงาน นอกจากนี้แล้วหน่วยงานมักจะประสบปัญหาในการท างาน  
ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมงานมีภาระที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการท างานน้อยทุกคน  
ในหน่วยงานแสดงความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าหน่วยงานของตนเองเปรียบ  
เหมือน “ครอบครัวใหญ่ที่แสนสุข” 

5. บรรยากาศแบบฉันท์พ่อกับลูก (Paternal Climate) เป็นบรรยากาศที่แสดงถึง 
ผู้บริหารพยายามที่จะให้ผู้ร่วมงานได้รับความพึงพอใจ ผู้ร่วมงานจะมีความรู้สึกว่าถูกบังคับมากกว่า  
ที่จะเกิดแรงจูงใจขึ้นเอง บรรยากาศแบบนี้จึงค่อนข้างเป็นแบบปิด การไม่ให้ความร่วมมือของ  
ผู้ร่วมงานมีมาก เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  ตลอดเวลาผู้ร่วมงานขาดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน เนื่องจากหน่วยงานมักสนองความต้องการในระดับต่ า นอกเหนือจากนั้น  
ผู้ร่วมงานมักไม่นิยมคบค้าสมาคมภายในกลุ่ม ผู้ร่วมงานมีความรู้สึกว่าต้องแบกภาระที่หนักและงาน  
มักจะมีอุปสรรค ผู้บริหารจะคอยควบคุม ตรวจตรา และคอยแนะน าผู้ ร่วมงานเสมอ เพราะต้องการ 
ผลงานที่สูงจนบางครั้งกลายเป็นว่าผู้บริหาร คือ “คุณพ่อรู้ดีไปเสียทุกอย่าง” 

6. บรรยากาศแบบปิด (Closed Climate) เป็นบรรยากาศที่แสดงถึงการขาดการให้ความ 
ร่วมมือของผู้ร่วมงานมากที่สุด การด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานไม่ราบรื่น และขาดความก้าวหน้า  
ขวัญและก าลังใจของผู้ร่วมงานต่ ามาก ทุกคนในหน่วยงานมีความรู้สึกว่าต้องแบกภาระที่หนัก  
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งานต่างๆ มีอุปสรรค ทุกคนมีความรู้สึกสิ้นหวัง และรู้สึกเหมือนว่าตนเอง “ถูกพันธนาการอยู่ใน 
ระบบ” ความสนิทสนมระหว่างผู้ร่วมงานปานกลาง ผู้บริหารจะห่างเหินจากผู้ร่วมงานมาก แต่มักจะ
คอยกระตุ้นด้วยวาจาว่า “เราควรจะท างานให้หนักขึ้น” แต่ก็มักจะไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้  
เพราะผู้บริหารจะคอยสร้างผลงานให้แก่ตนเอง และขาดการจูงใจผู้ร่วมงาน อีกทั้งการมอบหมาย
ความรับผิดชอบมักไม่ค่อยถูกต้อง ผู้ร่วมงานจะท าแบบ “เช้าชามเย็นชาม” เนื่องจากความสิ้นหวัง  
ลักษณะของบรรยากาศแบบนี้ ถ้าเกิดขึ้นกับหน่วยงานใดควรจะต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน81 

ลิทวินและสตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ได้ก าหนดบรรยากาศองค์การไว้ 8 ปัจจัย  
ส่วนเรื่องการวัดความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของผู้ปฏิบัติงานนั้น  
ลิทวินและสตริงเกอร์ ได้จ าแนกองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การออกเป็น 9 มิติ คือ 

1. โครงสร้างองค์การ (Structure) หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ขั้นตอนในการด าเนินงานที่มากมาย การถือตามระเบียบจนเกินไป และการติดต่อตาม 
สายบังคับบัญชา 

2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การรับรู้ เกี่ยวกับหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของตนเอง ไม่จ าเป็นต้องคอยตรวจสอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง เมื่อบุคลากรมีงานที่จะ  
ปฏิบัติก็จะด าเนินการด้วยความรู้สึกรับผิดชอบในงาน 

3. การให้รางวัล (Rewards) หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับการได้รางวัล ส าหรับงานที่ตนได้
ปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การ ระบบการให้รางวัลขององค์การมีลักษณะทางบวกมากกว่าการ  
ให้ลงโทษ ทั้งนี้หมายรวมถึงการรับรู้ในความยุติธรรมของนโยบายการจ่ายเงินเดือน และการสนับสนุน
ความก้าวหน้า 

4. ความเสี่ยงของงาน (Risk) หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยและความท้าทาย 
ในงานและองค์การ เน้นที่จะพิจารณาทางเลือกที่เสี่ยง เป็นการเสี่ยงที่จะช่วยให้ได้ทางเลือกที่ดี  
ในการด าเนินงาน 

5. ความอบอุ่น (Warmth) หมายถึง การรับรู้ถึงมิตรภาพที่ดีภายในองค์การ ซึ่งเกิดขึ้น 
ในบรรยากาศของการท างานเป็นกลุ่ม เน้นความรู้สึกที่ดี ความเป็นเพื่อน และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ 

6. การสนับสนุน (Support) หมายถึง การรับรู้ถึงการให้ความช่วยเหลือของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ในกลุ่ม เน้นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งจากระดับบนและระดับล่าง 

7. มาตรฐานงาน (Standards) หมายถึง การรับรู้ถึงความส าคัญของเป้าประสงค์  
ซึ่งก าหนดไว้ในลักษณะที่ชัดเจน เน้นการท างานตามเป้าหมายขององค์การ บุคคล ตลอดจนกลุ่ม 

                                                            
81 Andrew W. Halpin and D. B. Croft, The Organizational Climate of School 

(Chicago: University of Chicago, 1963), 133-152. 
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8. ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง การรับรู้ว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 
ต้องการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากความคิดเห็นของฝ่ายบริหารและบุคคลในองค์การ  
เน้นการแก้ปัญหามากกว่าการปล่อยไปเรื่อยๆ หรือการไม่สนใจปัญหา 

9. ความภักดีต่อองค์การ (Identity) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  
ตลอดจนเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของทีมงาน และที่ส าคัญคือมีน้ าใจ 

จากองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 9 มิติ ได้ก าหนดรูปแบบบรรยากาศองค์การเป็น  
4 รูปแบบ คือ 

1. บรรยากาศที่เน้นการใช้อ านาจ (Authoritarian Climate) มีการรวบรวมการตัดสินใจ 
ไว้ที่ผู้บริหาร ส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
ซึ่งบรรยากาศเช่นนี้จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในระดับต่ า ขาดความคิดสร้างสรรค์  
ผลผลิตในการท างานลดลง 

2. บรรยากาศที่เน้นความเป็นกันเอง (Afflictive Climate) โดยผู้ปฏิบัติงานจะมีสัมพันธ์ 
อันดีต่อกัน ไม่อยู่ในกฎระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัดจนเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ  
ในงาน และมีทัศนคติทางบวกต่อเพื่อนร่วมงานในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มในการท างานในระดับปานกลางเท่านั้น 

3. บรรยากาศที่เน้นความส าเร็จในงาน (Achievement Climate) โดยถือเอาเป้าหมาย
ของหน่วยงานเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน  
เกิดทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และมีระดับความต้องการ ท าให้งานส าเร็จในระดับสูง รวมทั้งมี  
ผลผลิตและความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับสูง 

4. บรรยากาศที่ให้ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงาน (Employee-center Climate) มีลักษณะ 
ส าคัญคือ มีคนในองค์การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ มีการ  
ตัดสินใจ บรรยากาศองค์การเช่นนี้จะส่งผลดีต่อองค์การในการช่วยลดอัตราการลาออกจากงาน  
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนการผลิตลง รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาในการฝึก 
ปฏิบัติงานอีกด้วย82 

ฟอกซ์ และคณะ (Fox and Others) ได้ให้ความเห็นว่า การพิจารณาว่าสถานศึกษาใด 
มีบรรยากาศที่ดีหรือไม่ดีน้ัน ดูได้จากองค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน ดังนี ้

                                                            
82 G. H. Litwin, and R. A. Stringer, Motivation and Organizational Climate 

(Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard 
University, 1968), 45-65, 205-207. 
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1. การยอมรับนับถือ (Respect) บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาควรมีความรู้สึกว่า ตัวเอง 
เป็นบุคคลที่มีค่า มีโอกาสได้รับความรู้ และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งผู้บริหาร ครู และ  
นักเรียนในสถานศึกษา ได้รับการยอมรับนับถือตามสมควรแก่ฐานะ 

2. การไว้วางใจ (Trust) ผู้ที่ได้รับการไว้วางใจจะสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของ
บุคคลนั้น การที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาให้ความเคารพในความคิดของแต่ละบุคคล ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน 

3. การมีขวัญก าลังใจสูง (High Morale) บุคคลที่มีขวัญสูง มีความรู้สึกที่ดีที่ เกิดขึ้น 
และเป็นความรู้สึกของคนที่จะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทุกขณะ ขวัญก าลังใจมีความส าคัญ 
ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่ยอมรับ
กันทั่วไปว่า ขวัญก าลังใจของคนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก คนมีความรู้ 
ความสามารถแม้จะไม่สูงนัก แต่มีขวัญก าลังใจดี การท างานอาจได้ผลมากกว่าคนที่มีความรู้
ความสามารถแต่ขวัญก าลังใจไม่ด ี

4. การมีโอกาสในการท างาน (Opportunity for Input) ทุกคนไม่สามารถที่จะมีส่วน 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่ส าคัญๆ ได้ แต่ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็น และรู้ว่าความคิดเห็นนั้นได้รับการพิจารณา ความมุ่งหวังของผู้บริหารสถานศึกษาก็คือ  
การบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธผิล  
ซึ่งหลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวได้ คือ การที่
ผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดและตัดสินปัญหาส าคัญๆ  
ของสถานศึกษา 

5. ความเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Academic and  
Social Growth) บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านวิชาการ 
สังคม ทักษะทางกายภาพ ความรู้ และเจตคติ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง 
วิชาการและทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นบรรยากาศใน 
สถานศึกษาได้อีกประการหนึ่งคือ ถ้าคณะครูมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นคนทันเหตุการณ์ สามารถน าความรู้ใหม่ๆ มาสอนให้นักเรียนได้เกิดการ  
เรียนรู้และนักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนตามแผนงานหรือโครงการนั้นๆ ที่สถานศึกษาจัดให้ก็สะท้อน 
ให้เห็นบรรยากาศที่ดีได้ แต่ถ้าหากคณะครูยังใช้วิธีการสอนแบบเก่า ไม่สนใจค้นคว้าหาความรู้ 
นักเรียนไม่มีความสุขกับการเรียน ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศที่ไม่ดี ผู้บริหารจะต้องเป็น  
ผู้น าที่มีการศึกษาไม่ว่าจากการสอน การร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพหรือความรอบรู้ทันเหตุการณ์
เกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆ ทางการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาท เพื่อให้บรรยากาศทาง  
วิชาการของสถานศึกษาดีขึ้น 
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6. การผนึกก าลัง (Cohesiveness) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสถานศึกษา โดยมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา อยากจะอยู่ที่สถานศึกษาแห่งนี้และพยายามหา 
โอกาสที่จะน าความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและช่วยเหลือ  
บุคคลอื่นๆ ในสถานศึกษาในการบริหารงานนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนปรารถนาที่จะพบแ ต่ 
ความส าเร็จ ปัญหาที่ เผชิญหน้ากับผู้บริหารทั้งหลาย ก็คือท าอย่างไรจึงจะท าให้งานส าเร็จ  
การปฏิบัติงานราชการเป็นการรวมพลังทั้งหลาย ด้วยความสามัคคีเพื่อให้งานส าเร็จ ความสามัคคี 
และความร่วมมือในการท างานจะมีมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับคน ผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถผนึก 
ก าลังสร้างความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูง งานก็จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้บริหารจึงต้องมี  
ภาวะผู้น าสูงส าหรับการผลักดันหรือการผนึกก าลังเพื่อน าองค์การ ไปสู่ความมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล 

7. การปรับปรุงสถานศึกษา (School Renewal) เป็นสถาบันการศึกษาที่ควรจัดท า 
โครงการงาน ส าหรับการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปราศจากแรงกดดันและความขัดแย้ง 

8. ความเอื้ออาทรต่อกัน (Caring) บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกว่าบุคคลอื่นๆ มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับตนในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมและเข้าใจธรรมชาติของเพื่อนร่วมงาน  
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรทุกคนบนพื้นฐานของความยุติธรรมและเสมอภาค83 

โฟร์แฮนด์ และกิลเมอร์ (Forehand and Gilmer) กล่าวว่า ตัวแปรที่ก าหนดบรรยากาศ 
องค์การ ได้แก่ 

1. ขนาดและโครงสร้างองค์การ (Size and Structure) โครงสร้างขององค์การมีความ 
เกี่ยวพันกับขนาด หากองค์การที่มีขนาดใหญ่ขึ้นระยะทางระหว่างผู้บริหารกับพนักงานจะห่างไกลกัน 
มากขึ้น ระยะทางดังกล่าวก่อให้เกิดสิ่งกีดขวางทางจิตวิทยาในลักษณะที่ว่า พนักงานที่อยู่ห่างไกลจาก
จุดตัดสินใจจะคิดว่าตนเองมีความส าคัญน้อย และระยะทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดบรรยากาศของความ 
เป็นทางการ ไม่ค านึงถึงตัวบุคคล 

2. ลักษณะของผู้น าองค์การ (Leadership Pattern) แบบของความเป็นผู้น ามีอยู่ 
หลากหลาย แตกต่างกันไปตามประเภทขององค์การ การปฏิบัติของผู้น าในการบริหารงานต่อพนักงาน 
เป็นแรงกดดันส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและความพอใจของ  
พนักงาน 

                                                            
83 Robert S. Fox and Others, School Climate Improvement : A Challenge 

to The School Administrator (Colorado: Phi Delta Kappa, 1973), 7-9. 
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3. เป้าหมาย (Goal Directions) องค์การย่อมมีความแตกต่างกันในเป้าหมาย ความ 
แตกต่างของเป้าหมายนี้มาจากการแยกประเภทองค์การ เช่น องค์การธุรกิจกับองค์การที่ให้บริการ 
สาธารณะ มีเป้าหมายขององค์การที่แตกต่างกัน 

4. ความซับซ้อนของระบบ (System Complexity) จ านวนและลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน 
ระหว่างส่วนต่างๆ ปัญหาความซับซ้อนของระบบจะเกิดขึ้นเมื่อแผนกงานหนึ่งจะต้องขึ้นกับแผนกงาน 
อื่นอีกหลายแผนก อย่างไรก็ดีรูปแบบของการเกี่ยวข้องจะแตกต่างกันไปตามปัจจัย เช่น เป้าหมาย  
และวิทยาการ 

5. สายใยของการติดต่อสื่อสาร (Communication Network) เป็นมิติส าคัญของ 
บรรยากาศ เพราะสายใยของการติดต่อสื่อสารแสดงให้เห็นสถานภาพ การจัดระเบียบอ านาจหน้าที่ 
และการเกี่ยวข้องระหว่างกันของกลุ่ม การติดต่อสื่อสารจากเบื้องบนลงล่าง จากล่างขึ้นสู่เบื้องบน  
หรือตามแนวนอนภายในองค์การ จะให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาในการบริหารโดยส่วนรวมภายใน  
องค์การนั้นได้84 

ลิเคิร์ท (Likert) ได้ท าการวัดบรรยากาศองค์การ โดยพิจารณาจากมิติหรือตัวแปรต่างๆ  
ดังต่อไปนี ้

1. การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ คือ ผู้ปฏิบัติงานรู้ความเป็นไปภายในหน่วยงาน  
ผู้บังคับบัญชาแสดงความใจกว้างที่จะติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานให้ได้ผลดี 

2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนในการก าหนดเป้าหมาย  
การท างาน การตัดสินใจในเรื่องงานทุกระดับ ถ้ามีข่าวสารเพียงพอในการตัดสินใจ หากการตัดสินใจ
ดังกล่าวมีผลกระทบ ผู้บังคับบัญชาจะขอความคิดเห็นของผู้นั้นด้วย 

3. การค านึงถึงผู้ปฏิบัติงาน คือ องค์การเอาใจใส่ จัดสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพการท างาน
ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพอใจในการท างาน 

4. อ านาจและอิทธิพลในองค์การ ทั้งจากผู้บังคับบัญชาและตัวผู้ปฏิบัติงาน 
5. เทคนิควิทยาการที่ใช้ในหน่วยงาน คือ เทคนิคที่ใช้ในหน่วยงานมีการปรับปรุง 

อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามสภาพแวดล้อม เครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในหน่วยงานได้รับการจัดการ 
อย่างดี 

                                                            
84 G. Forehand and V. H. Gilmer, Organization Behavior Structure Processes 

(Texas: Business Publications, 1973), 317-319. 
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6. แรงจูงใจ บรรยากาศที่ถือว่าดีนั้น จะต้องมีลักษณะยอมรับความแตกต่างและความ 
ไม่ลงรอยกันขององค์การ องค์การพร้อมจะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานขยันขันแข็ง ท างานหนัก เพื่อเงิน  
เพื่อเลื่อนต าแหน่ง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน85 

สเตียร์ และพอร์เทอร์ (Steers and Porter) ได้ให้แนวคิดองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ 
บรรยากาศองค์การ จะมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การด้วย ได้แก่ 

1. โครงสร้างขององค์การ กล่าวได้ว่า โครงสร้างขององค์การยิ่งควบคุมที่ส่วนกลางมาก  
เท่าใด ไม่ว่าจะเป็นแง่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับก็ตาม ย่อมเป็นการบีบบังคับให้ยอมรับบรรยากาศ 
องค์การ ในทางตรงกันข้าม การมีอิสระส่วนบุคคล หรือการอนุญาตให้มีการร่วมมือร่วมใจระหว่าง
บุคคล ยิ่งมีมากขึ้นเท่าใดบรรยากาศองค์การย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลต่อ 
การตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคลด้วย 

2. วิทยาการต่างๆ ที่ใช้ในองค์การย่อมมีความส าคัญในการก าหนดบรรยากาศองค์การ  
ซึ่งเรื่องนี้ เบิร์นและสทอลเกอร์ (Burn and Stalker) ได้ศึกษาพบว่าวิทยาการโดยทั่วไปมีแนวโน้ม 
ที่จะสร้างบรรยากาศของการควบคุมโดยกฎหมายซึ่งยืดหยุ่นน้อย และบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจ 
จะอยู่ในระดับต่ า หรืออีกนัยหนึ่งในส่วนวิทยาการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงจะเปิดโอกาสให้ในด้านการ  
ติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีบรรยากาศของการสร้างสรรค์ รวมตลอดถึงการมี 
ความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อความส าเร็จของงานร่วมกัน 

3. สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ มีผลกระทบต่อบรรยากาศภายในองค์การ ตัวอย่างเช่น  
สภาพเศรษฐกิจอาจจะเป็นแรงผลักดันให้องค์การต้องไล่คนออกจากงาน มีการเปลี่ยนแปลงงาน  
ส่วนบุคคลที่เหลืออาจมีขวัญและก าลังใจที่ไม่ดี อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตขององค์การได้ 

4. นโยบายและการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร มีอิทธิพลอย่างมากต่อบรรยากาศองค์การ  
ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บังคับบัญชาจัดหาข้อมูลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงบทบาทหน้าที่ความ 
รับผิดชอบสายการบังคับบัญชา ภายในหน่วยงานความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและลักษณะ  
ของงานย่อมเป็นเครื่องมือสร้างบรรยากาศในการท างาน อันจะน ามาสู่ความส าเร็จในงาน ซึ่งการกระท า 
เช่นนี้ย่อมจะมีส่วนท าให้บรรดาสมาชิกในองค์การมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
ยิ่งขึ้น86 

                                                            
85 Rensis Likert, New Ways of Management Conflict (New York: McGraw- 

Hill, 1976), 73. 
86 R. M. Steers and W. L. Porter, Motivation and Work Behavior (New York:  

McGraw-Hill, 1983), 369-370. 
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บราวน์ และโมเบิร์ก (Brown and Moberg) มีความเห็นว่า มิติบรรยากาศองค์การ  
ควรประกอบด้วย 

1. ความมีอิสระ (Individual Autonomy) หมายถึง การที่บุคลากรมีอิสระในการ 
ด าเนินการและตัดสินใจการปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. การยอมรับ ความอบอุ่น และการสนับสนุน (Consideration, Warmth and Support)  
หมายถึง ความต้องการในการยอมรับและความรู้สึกมั่นคงจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

3. โครงสร้างของต าแหน่ง (Position Structure) หมายถึง การก าหนดขอบเขต 
ความรับผิดชอบในต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย 

4. การให้รางวัลตอบแทน (Reward Orientation) หมายถึง การให้ผลตอบแทนหรือ
รางวัลจากผู้บังคับบัญชาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยองค์การจัดให้การสนับสนุนหรือรางวัลตอบแทน  
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลปฏิบัติงานดี 

5. การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า (Progressive Development) หมายถึง การที่องค์การ 
สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา การเสนอความคิดและวิธีการใหม่ๆ 

6. การเสี่ยง (Risk-Taking) หมายถึง การที่บุคลากรมีอิสระในการเสนอให้มีการ 
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ โดยปราศจากความรู้สึกของการแก้แค้น การเยาะเย้ย หรือการลงโทษ 

7. การควบคุม (Control) หมายถึง ระดับของการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ที่องค์การก าหนด 

8. การขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง การที่องค์การยินยอมให้มีการขัดแย้ง และการจัดการ 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

จากองค์ประกอบทั้ง 8 ประการ บราวน์ และโมเบิร์ก (Brown and Moberg) ได้จัด 
บรรยากาศองค์การไว้ 4 แบบ คือ 

1. บรรยากาศที่เน้นการใช้อ านาจ (Power-oriented Climate) มีโครงสร้างทางอ านาจ 
ที่เด่นชัด และใช้อ านาจในการตัดสินใจในองค์การ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาความดี  
ความชอบ ลักษณะบุคลากรในองค์การจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และแข่งขันกับผู้ร่วมงาน  
ในส่วนของความสัมพันธ์ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเอาใจผู้บังคับบัญชาเพื่อความก้าวหน้าในงาน 

2. บรรยากาศเน้นการท างานตามบทบาท (Role-oriented Climate) จะเน้นกฎระเบียบ 
ขององค์การและความสมเหตุสมผล การแข่งขันและความขัดแย้งจะอยู่ในกฎระเบียบและวิธีการ  
ด าเนินการ องค์การลักษณะนี้จะเน้นความมั่นคงเป็นส าคัญ 

3. บรรยากาศเน้นการท างาน (Task-oriented Climate) จะเน้นเป้าหมายในการท างาน 
เป็นส าคัญ การใช้อ านาจหน้าที่ส่วนใหญ่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ กฎระเบียบอาจจะ  
ไม่ส าคัญและไม่จ าเป็นต้องมี ถ้าไม่ช่วยให้งานนั้นส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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4. บรรยากาศเน้นความส าคัญของบุคลากร (People-oriented Climate) องค์การแบบ
นี้เป็นองค์การที่สนองต่อความต้องการของบุคลากร ค านึงถึงความพอใจ และคาดหวังว่าสมาชิก  
จะไม่ท าสิ่งที่ขัดต่อค่านิยมของสมาชิก87 

ฮอย และคณะ (Hoy and Others) ให้ความเห็นว่า องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 
ในสถานศึกษาประกอบด้วยพฤติกรรมของผู้บริหารและพฤติกรรมของครู โดยพฤติกรรมของ 
ผู้บริหารมี 3 มิติ ได้แก่ การสนับสนุน (Supportive) การควบคุม (Directive) และความเคร่งครัด  
(Restrictive) ส่วนพฤติกรรมของครูมี 3 มิติ ได้แก่ ความเป็นมิตร (Collegial) ความสนิทสนม  
(Intimate) และการไม่ให้ความร่วมมือ (Disengagement) และได้พัฒนาแบบสอบถามวัดบรรยากาศ 
องค์การขึ้นจาก OCDQ ของฮาลปิน เรียกว่า OCDQ-RE (The Organizational Climate Description  
Questionnaire for Elementary Schools) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

พฤติกรรมของผู้บริหารมี 3 มิติ ได้แก ่
1. การสนับสนุน (Supportive) หมายถึง การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดงความ 

คิดเห็น ชมเชยยกย่อง วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ให้การยอมรับในสมรรถภาพทางวิชาการ  
รวมทั้งให้ความสนใจในด้านวิชาชีพ และความเป็นส่วนตัวของครูแต่ละคน 

2. การควบคุม (Directive) หมายถึง ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศงานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด  
ก ากับติดตามการท างานของครูและกิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษาอย่างคงที่ แม้แต่ส่วนรายละเอียด 
เล็กน้อยและปลีกย่อย 

3. ความเคร่งเครียด (Restrictive) หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่ขัดขวางการท างาน 
มากกว่าอ านวยความสะดวกในการท างานของครู เพิ่มภาระให้แก่ครูด้วยงานเอกสารและงานที่เป็น 
ภาระหนักๆ อื่นๆ เกินความรับผิดชอบของคร ู

ด้านพฤติกรรมของครูมี 3 มิติ ได้แก ่
4. ความเป็นมิตร (Collegial) หมายถึง ครูมีลักษณะเปิดเผยและมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพ 

ระหว่างกัน มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสถานศึกษา สนุกในการท างานกับเพิ่มร่วมงาน กระตือรือร้น  
ให้การยอมรับและแสดงความนับถือเพื่อนร่วมงานอย่างจริงจัง 

5. ความสนิทสนม (Intimate) หมายถึง การที่ครูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสัมพันธ์ 
ทางสังคมต่อกันอย่างมั่นคง แต่ละคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ใกล้ชิดกันด้วยความเป็นเพื่อน มีการพบปะ 
กันอยู่สม่ าเสมอ และให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันทางสังคม 

                                                            
87  Warren B. Brown and Dennis J. Moberg, Organization Theory and 

Management : A Macro Approach (New York: John Wiley & Sons, 1980), 420-421. 
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6. การไม่ให้ความร่วมมือ (Disengagement) หมายถึง ครูมีการปฏิบัติกิจกรรมทาง 
วิชาชีพอย่างขาดความหมายและไม่เอาใจใส่ ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่มีเป้าประสงค์ในการ  
ท างาน วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงพฤติกรรมในทางลบต่อเพ่ือนร่วมงานและหน่วยงานของตน88 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้แบ่งบรรยากาศที่มีความเป็นไปได้ของสถานศึกษา 
ไว้ 4 แบบ คือ  

1. บรรยากาศแบบเปิดกว้าง (Open Climate) ลักษณะเด่นของบรรยากาศเปิดกว้าง คือ  
ความร่วมมือและการยอมรับที่มีอยู่ภายในคณะครู และระหว่างคณะครูกับผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารสถานศึกษารับฟัง และเปิดโอกาสให้ครูได้เสนอแนะในสิ่งที่เป็นจริง และการ 
ยกย่องชมเชย รวมทั้งการยอมรับความสามารถตามวิชาชีพของคณะครู พฤติกรรมเช่นนี้เป็น
พฤติกรรมของการสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะให้เสรีภาพในการปฏิบัติงานแก่ครู  
โดยปราศจากการปิดกั้น ซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่มีการอ านวยการต่ า พฤติกรรมภาวะผู้น าเป็นลักษณะ  
ของการอ านวยความสะดวกที่ไม่มีร่องรอยของความเป็นทางการ (Bureaucratic) เหลืออยู่เลย เป็น
พฤติกรรมที่มีการควบคุมต่ า ในลักษณะเดียวกันพฤติกรรมครูให้การสนับสนุนแบบเปิดกว้าง และมี  
ปฏิสัมพันธ์กันตามวิชาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบเพื่อน ลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าเป็น
คุณลักษณะที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมสูง นอกจากนี้ครูยังให้ความร่วมมือกัน และความผูกพันกับงาน 
ของตน จึงท าให้การออกจากกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ต่ า กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครู เป็นพฤติกรรมที่เปิดกว้างน่าเช่ือถือ 

2. บรรยากาศผูกมัด (Engaged Climate) เป็นบรรยากาศที่ด้านหนึ่งจะต้องมีการควบคุม 
จากผู้บริหารสถานศึกษา และอีกด้านหนึ่งในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพขั้นสูงของคณะครู ผู้บริหาร 
สถานศึกษาจะมีพฤติกรรมที่ เข้มงวดและเผด็จการ เป็นพฤติกรรมที่มีการอ านวยการสูง  
เป็นพฤติกรรมที่ไม่เคารพในความสามารถตามวิชาชีพและความต้องการของครู จึงท าให้มีการ
สนับสนุนช่วยเหลือต่ า ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารสถานศึกษายังจะกีดกันครู โดยให้ครูกระท ากิจกรรม 
ที่ยากต่อการแบกรับภาระไว้ได้ และเป็นงานที่จัดให้นักเรียนท าเพื่อไม่ให้นักเรียนว่าง ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่จะต้องมีการควบคุมสูง อย่างไรก็ตามคณะครูอาจเพิกเฉยต่อพฤติกรรมของผู้บริหาร  
สถานศึกษา และปฏิบัติตนเสมือนผู้ประกอบวิชาชีพ คณะครูจะให้การยอมรับและสนับสนุนให้การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิในใจผู้ร่วมงาน และสนุกกับงานของตน ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึง  
ความเป็นผู้ร่วมงานสูง นอกจากนี้ไม่เพียงแต่การยอมรับความสามารถของกันและกันเท่านั้น แต่ยังมี
ความรักใคร่ชอบพอกันและกันอีกด้วย เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าคณะครูมีความใกล้ชิดสนิทสนมสูง  

                                                            
88 Wayne K. Hoy and Others, Measuring Organizational Climate (United 

States of America: Sage Publications, 1991), 162-164. 
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จึงเป็นเหตุผลให้เกิดความร่วมมือและผูกมัดกับงานที่ต้องรับผิดชอบสูง กล่าวโดยสรุป ครูจะท าหน้าที่ 
ตามวิชาชีพทั้งๆ ที่ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาอ่อนแอ แต่คณะครูยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
มีความผูกพันกับงาน สนับสนุนช่วยเหลือกัน และเปิดกว้าง 

3. บรรยากาศปลดเปลื้อง (Disengage Climate) เป็นบรรยากาศที่มีลักษณะตรงกันข้าม 
กับบรรยากาศผูกมัด (Engaged Climate) กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่เปิดกว้าง  
มีความสนใจในการปฏิบัติงานของครู และพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จะรับฟังและเปิดโอกาสให้กับครูทุกคน ซึ่งจะมีลักษณะของการสนับสนุนช่วยเหลือสูง ให้คณะครูได้มี 
อิสระในการด าเนินงานตามความรู้ของวิชาชีพ ซึ่งจะใช้วิธีการอ านวยการต่ า ท าให้ครูแบกรับภาระที่  
เป็นเอกสารและการได้รับมอบหมายงานจากคณะกรรมการลดลง ถือได้ว่ามีการควบคุมอยู่ในระดับต่ า  
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คณะครูก็จะไม่ยอมรับผู้บริหารสถานศึกษาที่เลวร้ายที่สุด คณะครูจะมีลักษณะ
ท างานแบบขอไปที (Immobilize) และมีเจตนาที่จะท าลายภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
อย่างดีที่สุดคณะครูจะเพิกเฉยกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูไม่เพียงแต่ไม่ชอบผู้บริหารสถานศึกษา 
เท่านั้น แต่ยังไม่ยอมรับการเป็นเพื่อนร่วมงานอีกด้วย พฤติกรรมเช่นนี้เป็นลักษณะของการมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมต่ า หรือไม่ค านึงถึงความเป็นวิชาชีพ ซึ่งก็ถือว่าความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็น 
เพื่อนร่วมงานต่ าอีกด้วย คณะครูถอนตัวออกจากงาน กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ความสนใจ มีความยืดหยุ่น อ านวยความสะดวก และไม่มีการควบคุม  
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปิดกว้างของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ตาม แต่คณะครูยังไม่การแบ่งแยก  
ขาดความอดทน อดกลั้น และไม่มีความผูกพันกับสถานศึกษา 

4. บรรยากาศปิดกั้น (Closed Climate) เป็นบรรยากาศที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับ 
บรรยากาศแบบเปิดกว้างอย่างแท้จริง กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูดูคล้ายๆ กับว่ามีการ
เคลื่อนไหวโดยผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับงานเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นงานประจ าวัน และเป็น 
งานที่ไม่มีความจ าเป็นต่อนักเรียน เป็นพฤติกรรมที่ต้องมีการควบคุมสูง คณะครูตอบสนองและ  
แสดงออกตามข้อผูกพันเพียงเล็กน้อย จึงมีลักษณะของการให้ออกจากกลุ่มมีมาก ภาวะผู้น าที่ไร้
ประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาจะให้การส่ง เสริมสนับสนุนการควบคุมอย่างเข้มงวด  
ซึ่งพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความนิยมในการอ านวยการสูง เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความมีเยื่อใย 
ความไม่เอาใจใส่และไม่ตอบรับการตอบสนอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือที่ต่ า  
การแนะน ากลวิธีที่ผิดพลาด นอกจากจะท าให้เกิดความท้อแท้ ยังจะท าเกิดความระแวง และขาด 
ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าความใกล้ชิดสนิทสนมต่ า และขาดความสัมพันธ์
ของความเป็นเพื่อนร่วมงาน ส าหรับบรรยากาศปิดกั้นนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีลักษณะของการ  
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ไม่ให้การสนับสนุน ไม่มีความยืดหยุ่น มีพฤติกรรมขัดขวาง และให้ความส าคัญกับความควบคุม  
ส่วนคณะครูก็มีความแตกแยก ไม่มีความอดทน เฉื่อยชา และไม่มีความผูกพัน89 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 
 
ประวัติความเป็นมาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552  
เห็นชอบหลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยให้ด าเนินการเสนอแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่ การศึกษา (มัธยมศึกษา) ส าหรับจ านวนเขตพื้นที่การศึกษา  
(มัธยมศึกษา) ควรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบกลุ่มจังหวัด  
จ านวน 18 กลุ่ม และ กรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปด าเนินการ รวมทั้งมาตรการระยะสั้นก็ให้ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่มี่ไม่ขัดกับกฎหมาย ดังนั้น  
เพื่อให้การจัดการมัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม มติของสภาการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดมาตรการระยะสั้นในการด าเนินงานเพื่อ  
ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาและ การบริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะสั้นดังกล่าวก าหนดให้ 
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยม ศึกษา ให้มีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา และก าหนด  
ตัวบ่งช้ีคุณภาพความส าเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะ
สั้นและได้ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึ กษา  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าแนวทางการ
บริหารจัดการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา  
คุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศก าหนดเป็นเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 

                                                            
89 Wayne K. Hoy and C. G. Miskel, Education Administration (New York:  

McGraw-Hill, 2001), 192. 
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ตารางที่ 1 รายช่ือสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุร ี จังหวัดนครปฐม 

1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั 
2. โรงเรียนสงวนหญิง 
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
4. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
5. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
6. โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" 
7. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
8. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ ์
9. โรงเรียนศรปีระจันต์ "เมธปีระมุข" 
10. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
11. โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
12. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 1 
13. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
14. โรงเรียนอูท่อง 
15. โรงเรียนอูท่องศึกษาลัย 
16. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
17. โรงเรียนดอนคาวิทยา 
18. โรงเรียนบางลี่วิทยา 
19. โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
20. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 5 
21. โรงเรียนบอ่สุพรรณวิทยา 
22. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
23. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
24. โรงเรียนทุง่แฝกพิทยาคม 
25. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 6 
26. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
27. โรงเรียนบอ่กรุวิทยา 
28. โรงเรียนทุง่คลีโคกช้างวิทยา 
29. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 7 

1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
4. โรงเรียนศรวีิชัยวิทยา 
5. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
6. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
7. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
8. โรงเรียนสิรนิทรราชวิทยาลัย 
9. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
10. โรงเรียนมธัยมฐานบินก าแพงแสน 
11. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
12. โรงเรียนคงทองวิทยา 
13. โรงเรียนบา้นหลวงวิทยา 
14. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
15. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
16. โรงเรียนอบุลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
17. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
18. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
19. โรงเรียนเพิ่มวิทยา 
20. โรงเรียนบางเลนวิทยา 
21. โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
22. โรงเรียนสถาพรวิทยา 
23. โรงเรียนบวัปากท่าวิทยา 
24. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
25. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
26. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
27. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
28. โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชฯ 
29. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

http://www.kannasoot.ac.th/
http://www.sysp.ac.th/
http://www.kpsp.ac.th/
http://www.suantang.ac.th/
http://www.talingchan.ac.th/
http://www.smschool.ac.th/web/
http://www.hansa2.ac.th/
http://www.kham.ac.th/
http://www.methipramuk.ac.th/menu.htm
http://www.stschool2009.com/main/m7.html
http://www.wangwa53.org/index1.html
http://web.banharn1.ac.th/home/
http://srayaisom.dyndns.org/school.htm
http://www.u-thong.ac.th/
http://school.obec.go.th/uthongsuksalai1/
http://srayaisom.dyndns.org/school.htm
http://www.donkhawittaya.ac.th/
http://www.bangli.ac.th/
http://www.sn.ac.th/
http://www.banharn5.ac.th/
http://www.borsuphan.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/72100527/
http://www.samchukratana.ac.th/
http://school.obec.go.th/tfk/
http://school.obec.go.th/banharn6/
http://www.tcschool.ac.th/
http://www.borkruwittaya.ac.th/
http://school.obec.go.th/thungklee/
http://school.obec.go.th/banharnseven/
http://www.pt-lms.com/
http://www.rn.ac.th/
http://ppt2.ac.th/
http://www.swc.ac.th/obeclms/
http://www.sktw.ac.th/maew/Joomla/index.php
http://www.wj.ac.th/web/
http://www.thaischool.in.th/73100237/
http://www.psc.ac.th/
http://www.teenpath.net/school.asp?ID=530
http://www.mtbk.ac.th/
http://www.salatuek.com/
http://school.esanpt1.go.th/ktw/
http://www.blws.ac.th/
http://www.schoolngbr.ac.th/
http://www.py.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/prokkaewwit/
http://www.school.obec.go.th/phloichaturachinda/indexploy.htm
http://www.laembua.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/73100353/
http://bwschoool.tripod.com/
http://school.obec.go.th/blv2503/
http://stpsch.ac.th/
http://school.obec.go.th/buapakthawittaya/
http://ns2.spw.ac.th/xoops/
http://www.kc.ac.th/
http://www.wrk.ac.th/
http://www.preedaram.ac.th/
http://www.rsbs.ac.th/
http://www.kjn.ac.th/web/
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ตารางที่ 1 รายช่ือสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (ต่อ) 
จังหวัดสุพรรณบุร ี จังหวัดนครปฐม 

30. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 3 
31. โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
32. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีทิศทางการด าเนินงานภายใต้กรอบ 

ภาระหน้าที่ที่ร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางโดยคณะกรรมการการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกระดับ ดังนี ้
 
วิสัยทัศน์ (vision) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นองค์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยด้วยระบบ  
ธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง มุ่งสู่ 
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ส่ง เสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
ในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

3. ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 
และการแข่งขันในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

http://www.banhan3.ac.th/
http://202.143.149.244/webdcw/
http://www.nongyasaiwitthaya.ac.th/web/
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะสู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และมีเครือข่ายทางวิชาการ 
ในการยกระดับคุณภาพครู 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร  
และจัดการศึกษา 
 
ค่านยิม (Valuae) 

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ร่วมคิดร่วมท า โปร่งใสคุณธรรม ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
 
ประเดน็กลยุทธ์หลัก (Strategic Issues) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกในความเป็นชาติไทย มีจิตสาธารณะ  

ความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีทักษะการด ารงชีวิตที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการ 

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมในการเรียนต่อมัธยมศึกษา 
  มาตรการ เพิ่มอัตราการเรียนต่อ และลดอัตราการออกกลางคัน 
  1. ส ารวจสภาพและวางแผนจัดการมัธยมศึกษาในภาพรวมของ 

ประเทศและในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้เรียน 

ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
  3. พัฒนาการศึกษาทางเลือกส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
  4. วางระบบคูปองการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน 

ให้ได้รับการสนับสนุนที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูระดับ
มัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่สามาตรฐานสากล 

  มาตรการ 
  1. พัฒนาโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกโรงเรียน  

และโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า 90 คน 
  2. ยกระดับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงให้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
  3. พัฒนาคุณภาพผู้บริหารเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานและเพิ่มพูน 

ประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 
  4. จัดอัตราครูให้มีตามเกณฑ์ และพัฒนายกระดับความรู้และทักษะ 

ในการจัดการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น 
  5. จัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเครือข่าย ส่งเสริม 

ประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน สร้างความเป็นเลิศและยกระดับสู่

มาตรฐานสากล 
  มาตรการ 
  1. พัฒนานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2. สร้างความเป็นเลิศให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และมี

คุณภาพมาตรฐานสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาให้สถานศึกษา 

เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 
  มาตรการ 
  1. กระจายอ านาจให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที ่
  2. พัฒนาการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ90 
 

 

                                                            
90 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(2554-2557), 2554. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและบรรยากาศองค์การของสถานศึกษามีผู้
ท าการศึกษาไว้หลายท่าน ดังนี ้
 
งานวิจัยในประเทศ 

กาญจนา ศิลา ท าการศึกษา การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) ผลการศึกษาพบว่า  
1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
เขตบางเขน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  
ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลา ตามล าดับ  2) ผลการ 
เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวนสองด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และด้านการไว้วางใจ และ 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานของครู พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการ 
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ และด้านการเจรจาต่อรอง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านการบริหารเวลา ด้านการสื่อสาร ด้านการไว้วางใจ ด้านการท างานเป็นทีม พบว่า  
ไม่แตกต่างกัน91 

ณิชามล ฟองน้ า ท าการศึกษา การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลพฤติกรรมผู้น าและการ
ท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิผลในการท างาน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่
แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกัน สถานภาพที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกัน ระยะเวลาท างานในหน่วยงานที่แตกต่างกัน จ านวน
พนักงานในฝ่าย/แผนกที่สังกัดที่แตกต่างกัน การสื่อสารภาษาไทยที่แตกต่างกัน และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน มีผลท าให้เกิดประสิทธิผลของการท างานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ

                                                            
91 กาญจนา ศิลา, “การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน” (สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556), 102-103. 
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ทางสถิติ 0.05 ปัจจัยตัวแปรพฤติกรรมผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการท างาน ที่ระดับ 
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ พฤติกรรมผู้น าแบบสอนงานให้การสนับสนุน และพฤติกรรมผู้น าแบบมี
ส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการท างาน และปัจจัยตัวแปรการท างานเป็นทีมที่มีอิทธิพล  
ต่อประสิทธิผลของการท างาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ การสนับสนุน ความไว้วางใจ 
ต่อกัน และความร่วมมือในทางขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการท างาน92 

ศศิวิมล สุขทนารักษ์ ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
สถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอคลองหลวง สังกัด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้น าของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบเน้นความส าเร็จ และภาวะผู้น า
แบบบงการ ตามล าดับ  และ 2) สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อ าเภอคลองหลวง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร  
ด้านการนิเทศการสอน ด้านการส่งเสริมการวิจัย ตามล าดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ 
ผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอคลองหลวง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงหรือมีความสัมพันธ์กัน 
ในลักษณะที่คล้อยตามกัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กันในแต่ละด้านของถาวะผู้น าของผู้ บริหาร
สถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ส่วนใหญ่  
อยู่ในระดับสูง โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ภาวะผู้น าแบบเน้นความส าเร็จ รองลงมาคือ  
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ภาวะผู้น าแบบบงการ93 

                                                            
92 ณิชามล ฟองน้ า, “การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลพฤติกรรมผู้น าและการท างานเป็น

ทีมที่มีประสิทธิผลในการท างาน” (สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
2558), 52-53. 

93 ศศิวิมล สุขทนารักษ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), 112-114. 
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วราภรณ์ ช้างอยู่ ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานภาพของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นหญิง มีอายุ 51 ปีขึ้นไป 
มากที่สุด มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีต าแหน่งครูผู้สอนมากที่สุดมีประสบการณ์  
ในการท างานมากกว่า 15 ปีมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนนักเรียนในโรงเรียน 601 คนขึ้นไป 
มากที่สุด 2) ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบมุ่งผลส าเร็จมากที่สุด  
รองลงมา คือ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ  
ตามล าดับ 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เรียงตามล าดับด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
ด้านนโยบายและการบริหารองค์กรของสถานศึกษา ด้านการปกครองบังคับบัญชาหรือการ 
ควบคุมดูแลของผู้บริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน
ในสถานศึกษา ด้านเงินเดือน ด้านความสัมฤทธิ์ผลการท างานของท่าน ด้านการได้รับความยอมรับ 
นับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การท างานของท่าน ด้านความก้าวหน้าในการ
ท างาน โดยเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงาน  
เขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุ ง เทพมหานคร  ในภาพรวมพบว่ า  มีความสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญที่ .0194 

กฤติยา จันทรเสนา ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับองค์การแห่งการ 
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป 

                                                            
94 วราภรณ์ ช้างอยู่, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนยีการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557), 138. 
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น้อย ดังนี้ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การค านึงถึงปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ และการ
กระตุ้นเชาว์ปัญญา ตามล าดับ และด้านผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนพบว่าอยู่ใน 
ระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ตามล าดับ 2) องค์การแห่งการ 
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา เรียงล าดับ  
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านคิดเชิงระบบ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ของ
ทีม ด้านความเชี่ยวชาญของบุคคล และด้านแบบแผนทางความคิด ตามล าดับ 3) ภาวะผู้น ามี 
ความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กัน 
ในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้านในระดับ
มากทุกด้าน โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ  
สถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ร่วมมีค่าความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาในด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านการคิด 
เชิงระบบ ส่วนภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์กับองค์การ  
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านแบบแผนทางความคิดมีค่าความสัมพันธ์น้อยที่สุด95 

อัจฉราภรณ์ บัวลังกา ท าการศึกษา สมรรถนะผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะ
ผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ด้านการบริหารงานและด้านการบริหารตนเอง ด้านการน าผู้อื่น และด้านนวัตกรรม 2) บรรยากาศ
องค์การในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ด้านความไว้วางใจ ด้านความเอาใจใส่ ด้านความเคารพนับถือ การมีขวัญก าลังใจสูง  
ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านโอกาสในการมีส่วนร่วม และด้านการ
ปรับปรุงโรงเรียน 3) สมรรถนะผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

                                                            
95 กฤติยา จันทรเสนา, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 194-195. 
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ที่ระดับ .01 ซึ่งสมรรถนะของผู้บริหารสัมพันธ์กับโอกาสการมีส่วนร่วม ความเติบโตทางวิชาการและ 
สังคมอย่างต่อเนื่อง ความเอาใจใส่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การมีขวัญก าลังใจสูง การปรับปรุง  
โรงเรียน ความไว้วางใจ และความเคารพนับถือ96 

ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ท าการศึกษา บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการศึกษาพบว่า  
1) บรรยากาศองค์การสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเป็น  
หนึ่งเดียวกันต่อองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการสนับสนุน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการ 
ให้รางวัล ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความอบอุ่น ด้านความเสี่ยงของงาน และด้านการยอมรับ
ความขัดแย้ง ตามล าดับ 2) คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ความเจริญก้าวหน้า 
และความมั่นคงในงาน ด้านบูรณาการด้านสังคม ด้านประชาธิปไตยในการท างาน สภาพแวดล้อม  
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านจังหวะชีวิต ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม  
และด้านการเกี่ยวข้องกับสังคม ตามล าดับ 3) บรรยากาศองค์การโดยรวมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
การท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0197 

อวยชัย จาตุรพันธ์ ท าการศึกษา การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า 1) การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้าน  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ อ านาจการให้รางวัล อ านาจบังคับ  
อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง และอ านาจความเช่ียวชาญ ตามล าดับ 2) บรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  การมีโอกาสในการท างาน การมีขวัญสูง  

                                                            
96 อัจฉราภรณ์ บัวลังกา, “สมรรถนะผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 98. 

97 ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา, “บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 95-96. 
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การผนึกก าลัง การปรับปรุงสถานศึกษา ความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ ความเอื้ออาทรต่อกัน  
และความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารกับ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  โดยมีค่า 
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  
ทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงทุกคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0198 

กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ ท าการศึกษา บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า 1) บรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคือ ด้านการมีขวัญก าลังใจ
สูง ด้านการผนึกก าลังในการท างาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีโอกาสในการท างาน ด้านการ  
ไว้วางใจ ด้านการเอื้ออาทรต่อกัน ด้านการปรับปรุงหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 2) แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการพัฒนาโรงเรียน จัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีระบบ  
การนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ มีการส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่ อง  
มีการประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมกิจ กรรม 
สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง มอบหมายงานให้กับบุคลากร 
ตามความสามารถ ความถนัด และท้าทายความสามารถของบุคคล ผู้บริหารควรเปิดใจกว้างในการรับ
ฟังความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการประเมินที่หลากหลาย จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหา 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา99 

                                                            
98 อวยชัย จาตุรพันธ์, “การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 73-74. 

99 กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ, “บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 77-79. 
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จิราวัลย์ พิมพ์บาล ท าการศึกษา การศึกษาบรรยากาศองค์การของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง  
2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า 1) บรรยากาศ
องค์การของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ มิติไว้วางใจ  
มิติกรุณาปราณี มิติร่วมแรงร่วมใจ มิติมุ่งผลงาน มิติห่างเหิน มิติอึปสรรค มิติความสนิทสนม และ  
มิติขาดความสามัคคี ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง  
2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านมิติห่างเหิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านมิติกรุณาปราณี แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05100 

อุทัย บุตรนนท์ ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต 
ในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) บรรยากาศองค์การโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ ด้านความไว้วางใจ รองลงมาคือ ด้านการผนึกก าลังในการท างาน ด้านการมี  
โอกาสในการท างาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง 2) ผลการศึกษาคุณภาพ 
ชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ โอกาส  
ในการใช้ความสามารถและการแสวงหาความก้าวหน้าของตน รองลงมาคือ การใช้ชีวิตในการท างาน
และชีวิตส่วนตัว การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยคือ การใช้ 
หลักประชาธิปไตยในการท างาน 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพ 
 
 
 
 

                                                            
100 จิราวัลย์ พิมพ์บาล, “การศึกษาบรรยากาศองค์การของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” (งานนิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), 53-56. 
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ชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับน้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05101 

ทัศนีย์ ไชยเจริญ ที่ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของ 
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับ 
บรรยากาศองค์การ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก 
มากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ อันดับสอง คือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
อันดับสาม คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ อันดับสุดท้าย คือ ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 2) บรรยากาศ 
องค์การ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
อันดับแรก คือ ด้านการส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วม อันดับสอง คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ อันดับ
สาม คือ ด้านการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันดับสุดท้าย คือ ด้านการสร้างบรรยากาศ  
เชิงบวก 3) ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนขยายโอกาส  
ทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05102 

ณัฐนันท์ทร เอี่ยมแทน ที่ท าการศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับบรรยากาศ  
โรงเรียน สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 พบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัด 
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการระบุกลยุทธ์  
ที่มีอนาคตไกล ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวและการจัดล าดับความส าคัญ ด้านการให้ผู้อื่น 

                                                            
101 อุทัย บุตรนนท์, “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการ

ท างานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์, 2556), 108-111. 

102 ทัศนีย์ ไชยเจริญ, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับ
บรรยากาศองค์การ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1” (งานนิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), 82-84. 
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มีส่วนร่วมในการคัดเลือกกลยุทธ์ ด้านการประเมินความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์  
ด้านการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งในปัจจุบัน ด้านการก าหนดสมรรถนะหลัก และด้านการประเมินผล  
ของกลยุทธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ตามล าดับ 2) บรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 
ที่  5 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ ในระดับมากทุกด้าน  
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคม  
อย่างต่อเนื่อง ด้านความเคารพ ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา ด้านความไว้วางใจ ด้านความสามัคคี  
ด้านความเอื้ออาทรต่อกัน ด้านการมีขวัญสูง และด้านการมีโอกาสในการท างาน ตามล าดับ 3) ภาวะ 
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01103 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 

บาส (Bass) ได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่พิสูจน์ยืนยันว่า ความสัมพันธ์ที่เป็นล าดับขึ้น 
ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าแบบต่างๆ และผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ความพยายาม และความพึงพอใจ
มากขึ้นกว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพมากกว่า และท าให้เกิดความพยายาม ความ 
พึงพอใจมากขึ้นกว่าภาวะผู้น าแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ การบริหารงานแบบวางเฉย แบบเชิงรุก 
และเชิงรับ และการปล่อยตามสบาย ตามล าดับ ผลการศึกษานี้พบในสหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน  
ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อิตาลี สวีเดน และเยอรมัน104 

เดวิส (Davis) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของอาจารย์ใหญ่ 
ในโรงเรียนประถมต้นและปลายของโรงเรียนในเวสท์เวอร์จิเนีย (West Virginia) กับวัฒนธรรมของ 
โรงเรียนที่รับรู้โดยคณะครู ผลการวิจัยพบว่า แบบภาวะผู้น าของอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนประถมต้น  
และปลายมีผลอย่างลึกซึ้งมากต่อระดับวัฒนธรรมของโรงเรียน โครงสร้างที่เริ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียนมาก ในทางกลับกันมีความสัมพันธ์ในทางลบ ระหว่างแบบภาวะผู้น าแบบ  
มุ่งสัมพันธภาพกับวัฒนธรรมของโรงเรียน คือ เมื่อมีความเห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้นระดับของวัฒนธรรมจะ
ลดลง อายุของอาจารย์ใหญ่จะสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของโรงเรียนในทางลบ คือเมื่ออายุมากขึ้นระดับ 
ของวัฒนธรรมจะลดลง ข้อค้นพบร่วมกันได้พิสูจน์ว่า อาจารย์ใหญ่เพศชายมีแนวโน้มจะสร้างภาวะ

                                                            
103 ณัฐนันท์ทร เอี่ยมแทน, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับบรรยากาศโรงเรียน 

สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 109-110. 

104 Bernard M. Bass, “Does the Transactional Transformational Leadership 
Paradigm Transcent Organizational Boundaries?” American Psychologist (1997): 130-139. 
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ผู้น าแบบโครงสร้างริเริ่มมากกว่าอาจารย์ใหญ่เพศหญิง ข้อค้นพบจากการศึกษานี้และผลของการสรุป
ที่ได้ช้ีให้เห็นว่า แบบภาวะผู้น าของอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนประถมต้นและปลาย มีผลกระทบต่อระดับ
วัฒนธรรมของโรงเรียน แบบภาวะผู้น าที่มุ่งงาน (Task Oriented) จะท าให้วัฒนธรรมของโรงเรียน
เข้มแข็ง ในขณะที่แบบภาวะผู้น าแบบมุ่งสัมพันธภาพ (Relation Oriented) จะท าให้วัฒนธรรม
โรงเรียนอ่อนด้อยลง ผลที่คาดไม่ถึงของการศึกษานี้จะช่วยเพิ่มข้อมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบ
ภาวะผู้น าและเพิ่มค าถามอื่นๆ เกี่ยวกับแบบภาวะผู้น า105 

กิลซิงเกอร์ (Gilsinger) ท าการศึกษาบรรยากาศโรงเรียนและการขาดงานของครู 
ในโรงเรียนประถมศึกษาของอริโซนา พบว่า ภาวะผู้น าของครูใหญ่มีส่วนส าคัญในการขาดงานของครู 
โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (OCDQ-RE) ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อประเมินบรรยากาศองค์การการ
ส ารวจการขาดงานของครู การประเมินตนเอง ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติระหว่างพฤติกรรมครูผู้สอน และพฤติกรรมปล่อยปะละเลยของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
อัตราการขาดงานของครูผู้สอน106 

โคเฮนและคณะ (Cohen and Other) กล่าวว่าบรรยากาศโรงเรียน คือ คุณภาพและ 
ลักษณะของชีวิตในโรงเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบประสบการณ์ของคนที่อยู่ในโรงเรียนที่ส่งผลต่อ  
บรรทัดฐาน เป้าหมาย ค่านิยม ความสัมพันธ์ของบุคคล การจัดการเรียนการสอน และโครงสร้างของ
องค์การในโรงเรียน นอกจากนี้ ชีวิตในโรงเรียนยังรวมไปถึงระดับความปลอดภัยที่โรงเรียนต้องดูแล  
ประเภทของความสัมพันธ์ที่ยังคงมีอยู่ในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในการที่จะแลกเปลี่ยน
ทัศนะและการมีส่วนร่วมในโรงเรียน107 

แพสซิเออร์ดิส (Pashiardis) ได้ศึกษาบรรยากาศโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาจากทัศนะของผู้บริหารและครูชาวไซปรัส โดยท าการส ารวจ 4 ปัจจัย ที่เกี่ยวกับ

                                                            
105 D. K. Davis, The Relationships between West Virginia early and mid  

school Principles’ Leadership Style and school culture perceived by faculty,  
accessed 27 October 2015, Available from http://www.aare.Edu.au/OOpap/abs  
OO.htm. 

106 L. D. Gilsinger, “School Climate and Teacher Absenteeism in Arizona 
Elementary School” Dissertation Abstracts International 59, 5 (November 1998):  
1410-A. 

107 Jonathan Cohen and Other, “School Climate : Research, Policy, Practice, 
and Teacher Education” Teachers College Record 111 (2009) [online], accessed 27 
October 2015. Available from http://www.tcrecord.org/content.asp?contentid=15220. 

http://www.aare.edu.au/OOpap/
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บรรยากาศโรงเรียน ได้แก่ การสื่อสาร การร่วมมือ โครงสร้างองค์การ และนักเรียน ผู้บริหารและครู  
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเห็นว่า บรรยากาศโรงเรียนของพวกเขาเป็นที่น่าพอใจ  
ด้วยค่าเฉลี่ย 2.33 ในระดับสเกลของลิเคิร์ท ค่าเฉลี่ยของตัวแปรโครงสร้างขององค์การมีค่าต่ าที่สุด  
คือมีค่าเฉลี่ย 2.26 ตัวแปรนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 2.29 การร่วมมือมีค่าเฉลี่ย 2.31 ดังนั้นสรุปได้ว่าตัวแปร 
ดังกล่าว เป็นตัวแปรที่จ าเป็นในการน าไปปรับปรุงบรรยากาศโรงเรียน108 

 
สรุป 

 
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารกับ 

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จะเห็นได้ว่า การที่สถานศึกษาจะมีการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารและปัจจัยที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษณะ พฤติกรรม ความรู้ความสามารถ  
หรือกระบวนการของผู้บริหาร ที่มีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  จะเป็นไปในลักษณะการสร้างแรงจูงใจ 
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือของบุคคล
ภายในองค์การ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  
จากการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามแนวคิดของเฮาส์ (House) ได้จ าแนกภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ออกเป็น 4 แบบ 1) ภาวะผู้น าแบบบงการ (Directive leaders) 2) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน  
(Supportive leader) 3) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative leader) 4) ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น
ความส าเร็จ (Achievement-oriented leader) นอกจากภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จ าเป็นส าหรับ 
องค์การแล้ว ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะท าให้องค์การนั้นประสบความส าเร็จ ได้แก่ บรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา โครงสร้าง
สถานศึกษา ความผูกพัน ความอบอุ่น ความเป็นอิสระของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้ง 
พฤติกรรมการบริหารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเอกลักษณห์รือ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จของปฏิบัติงาน จากการศึกษาบรรยากาศ 
องค์การของสถานศึกษาตามแนวคิดของฟอกซ์ และคณะ (Fox and Others) เสนอแนวคิดที่ว่า

                                                            
108 G. Pashiardis, “School Climate in Elementary and Secondary Schools: 

Views of Cypriot Principles and Teacher,” The International Journal of Educational 
Management 14, 5 (2000) [online], accessed 27 October 2015. Available form 
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951354x&volume=14&issue=5&ar
ticleid=838759&show=abstract. 



 69 

 

สถานศึกษาใดมีบรรยากาศที่ดีหรือไม่ดีนั้น ดูได้จากองค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน  
1) การยอมรับนับถือ (Respect) 2) การไว้วางใจ (Trust) 3) การมีขวัญก าลังใจสูง (High Morale)  
4) การมีโอกาสในการท างาน (Opportunity for Input) 5) ความเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่าง 
ต่ อ เนื่ อ ง  (Continuous Academic and Social Growth) 6) การผนึ กก า ลั ง  (Cohesiveness)  
7) การปรับปรุงสถานศึกษา (School Renewal) 8) ความเอื้ออาทรต่อกัน (Caring) ทั้งนี้เพื่อให้ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสามารถจัดบรรยากาศภายในองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1) เพื่อทราบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
2) เพื่อทราบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใช้สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิ เคราะห์  (unit of analysis) ผู้ ให้ข้อมูล  
คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผู้สอน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารตามแนวคิดของเฮาส์ 
(House) และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาตามแนวคิดของฟอกซ์ และคณะ (Fox and  
Others) ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี ้
 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้  
ก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความ  
ทฤษฎี ข้อมูล ต าราเรียน วารสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รายงานการวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  
ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา เพื่อน ามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย  
แล้วจึงเสนอโครงร่างต่อภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ และน าเครื่องมือ 
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน ามา 
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบข้อค าถามของการวิจัยได้ใกล้เคียงที่สุด 
แล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย หลังจาก  
นั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์แปรผล ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัย 
น าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ท าการปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ และน ามาจัดท าเป็นรายงานการวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่ออนุมัติจบการศึกษาต่อไป 

 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย 

จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร 
ที่ศึกษา เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
ที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย 
ในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียวที่มีการวัดครั้งเดียวไม่มีการทดลอง (The one shot, non  
experimental case study) สามารถเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี ้
 

 
 

เมื่อ R หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา 
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ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน 32 แห่ง และจังหวัดนครปฐมจ านวน 29 แห่ง  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 61 แห่ง 
 
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ง ซึ่งได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางเครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)109 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 56 แห่ง แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) โดยแบ่งประเภทจังหวัด 

 
ผู้ให้ข้อมลู 

ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน และครูผู้สอน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  
224 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
109 Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement, No 3, 
(November 1970), 608. 
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ตารางที่ 2 จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผูใ้ห้ข้อมูล 
จังหวัด/อ าเภอ ประชากร กลุ่ม

ตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมลู รวม 

ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผูส้อน 

จ.สุพรรณบุร ี
  อ.เมืองสุพรรณบุรี 
  อ.เดิมบางนางบวช 
  อ.บางปลาม้า 
  อ.ศรีประจันต ์
  อ.สองพี่น้อง 
  อ.สามชุก 
  อ.อู่ทอง 
  อ.ดอนเจดีย์ 
  อ.ด่านช้าง 
  อ.หนองหญ้าไซ 

 
5 
4 
3 
3 
5 
3 
4 
2 
2 
1 

 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
1 

 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
1 

 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
1 

 
8 
6 
6 
6 
8 
6 
8 
4 
4 
2 

 
16 
12 
12 
12 
16 
12 
16 
8 
8 
4 

จ.นครปฐม 
  อ.เมืองนครปฐม 
  อ.ก าแพงแสน 
  อ.นครชัยศร ี
  อ.ดอนตูม 
  อ.บางเลน 
  อ.สามพราน 
  อ.พุทธมณฑล 

 
8 
3 
6 
2 
4 
4 
2 

 
7 
3 
5 
2 
4 
4 
2 

 
7 
3 
5 
2 
4 
4 
2 

 
7 
3 
5 
2 
4 
4 
2 

 
14 
6 
10 
4 
8 
8 
4 

 
28 
12 
20 
8 
16 
16 
8 

รวมทั้งสิ้น 61 56 56 56 112 224 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท างาน 
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2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังน้ี 
2.1 ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารตามแนวคิดของ 

เฮาส์ (House) ดังนี ้
 2.1.1 ภาวะผู้น าแบบบงการ (Directive leaders : X1) หมายถึง ผู้บริหารที่คอย 

ก าหนดระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานการท างาน และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึง 
คอยควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวิธีการที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจะแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ทราบว่าเขาหวังผลและต้องการอะไร และคาดหวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม 

 2.1.2 ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive leader : X2) หมายถึง ผู้บริหาร 
ที่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกข์ สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารแบบนี้จะคอยส่งเสริมความคิดริเริ่มและ  
พยายามสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดี  
ความอบอุ่น และความเปน็กันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

 2.1.3 ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative leader : X3) หมายถึง ผู้บริหาร 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะประกอบการ  
ตัดสินใจ ผู้บริหารมักรับฟังและปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

 2.1.4 ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ (Achievement-oriented leader :  
X4) หมายถึง ผู้บริหารที่ตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการท างานไว้สูง พยายามปรับปรุงการท างานให้ดี  
ขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารแบบนี้มิได้มุ่งเน้นงานเพียงอย่างเดียว เพราะผู้บริหารพยายามกระตุ้นและจูงใจให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ถึงมาตรฐานที่ตั้งไว ้

2.2 ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
ตามแนวความคิดของฟอกซ์ และคณะ (Fox and Others) ดังนี ้

 2.2.1 การยอมรับนับถือ (Respect : Y1) หมายถึง บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
ควรมีความรู้สึกว่า ตัวเองเป็นบุคคลที่มีค่า มีโอกาสได้รับความรู้ และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  
ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับการยอมรับนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะ 

 2.2.2 การไว้วางใจ (Trust : Y2) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการไว้วางใจจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการไว้วางใจของบุคคลนั้น การที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาให้ความเคารพในความคิดของ  
แต่ละบุคคล ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน 

 2.2.3 การมีขวัญก าลังใจสูง (High Morale : Y3) หมายถึง บุคคลที่มีขวัญก าลังใจ 
สูง มีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้น และเป็นความรู้สึกของคนที่จะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทุกขณะ 
ขวัญก าลังใจมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ขวัญก าลังใจของคนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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เป็นอันมาก คนมีความรู้ความสามารถแม้จะไม่สูงนัก แต่มีขวัญก าลังใจดี การท างานอาจได้ผลมากกว่า 
คนที่มีความรู้ความสามารถแต่ขวัญก าลังใจไม่ด ี

 2.2.4 การมีโอกาสในการท างาน (Opportunity for Input : Y4) หมายถึง  
ทุกคนไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่ส าคัญๆ ได้ แต่ทุกคนมีความเชื่อมั่น 
ว่าตนเองมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และรู้ว่าความคิดเห็นนั้นได้รับการพิจารณา ความมุ่งหวังของ
ผู้บริหารสถานศึกษาก็คือ การบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่าง 
เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ซึ่งหลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวได้ คือ การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดและตัดสินปัญหาส าคัญๆ ของสถานศึกษา 

 2.2.5 การเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Academic  
and Social Growth : Y5) หมายถึง บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง  
ทั้งในด้านวิชาการ สังคม ทักษะทางกายภาพ ความรู้ และเจตคติ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการและทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสถานศึกษา 

 2.2.6 การผนึกก าลัง (Cohesiveness : Y6) หมายถึง เป็นความรู้สึกของบุคคล 
ที่มีต่อสถานศึกษา โดยมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา อยากจะอยู่กับสถานศึกษา 
แห่งนี้ และพยายามหาโอกาสที่จะน าความสามารถที่ตนมีอยู่มาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา  
และช่วยบุคคลอื่นๆ ในสถานศึกษา 

 2.2.7 การปรับปรุงสถานศึกษา (School Renewal : Y7) หมายถึง สถานศึกษา 
เป็นสถาบันการศึกษาที่ควรจัดท าโครงการงานส าหรับการพัฒนาสถานศึกษา และคุณภาพของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยปราศจากแรงกดดัน และความขัดแย้ง 

 2.2.8 ความเอื้ออาทรต่อกัน (Caring : Y8) หมายถึง บุคลากรในองค์การมี 
ความรู้สึกว่าบุคคลอื่นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคม และเข้าใจ  
ในธรรมชาติของเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจต่อบุคลากรทุกคน บนพื้นฐานของ 
ความยุติธรรมและเสมอภาค 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
มีรายละเอียดดังนี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ  
3) ระดับการศึกษา 4) ต าแหน่งหน้าที่ และ 5) ประสบการณ์ในการท างาน 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารตามแนวคิดของเฮาส์ (House) 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาตาม 

แนวความคิดของฟอกซ์ และคณะ (Fox and Others) 
แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Five Ratings Scale)110 ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของ
แต่ละระดับ ดังนี ้

ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อให้เกิดความตรงและความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนิยามตัวแปร น ามาสร้าง 
และปรับปรุงเครื่องมือ โดยการปรึกษากับอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนที่ 2 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของ 
แบบสอบถาม (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
โดยใช้เทคนิค IOC (Index of item Objective Congruence) โดยข้อค าถามของเครื่องมือมีความ 
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 

                                                            
110 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: Mc Graw-Hill,  

1961), 74. 
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ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8 ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 แห่ง  
แห่งละ 4 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 32 ฉบับ 

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเที่ยงตรง (reliability)  

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)111 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) ได้ค่าความ 
เที่ยงตรงเท่ากับ 0.956 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ผู้วิจัย 
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
เพื่อด าเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอให้ออกหนังสือถึงผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผู้สอน สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออนุญาตเก็บข้อมูลจากแต่ละ 
สถานศึกษา 

2. ผู้วิจัยน าหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกให้ ส่งไปยังแต่ละสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยให้แต่ละสถานศึกษาส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย 
ทางไปรษณีย์ และในบางแห่งผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพื่อด าเนินการดังนี ้

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา  
2. น าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
3. ลงรหัสข้อมูล น าไปค านวณ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

                                                            
111 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York: 

Harper and Row Publisher, 1974), 161. 
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4. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequency : f)  

และค่าร้อยละ (Percentage : %) 
2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารและบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation : S.D.) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
เบสท์ (Best)112 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

มัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 แสดงว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

มัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 แสดงว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 

มัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 แสดงว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 

มัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 แสดงว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 

มัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 แสดงว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร/บรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การ 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ  
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั มพั น ธ์ ข อ ง เ พี ย ร์ สั น  (Pearson’s product – moment correlation  
coefficient) แล้วน าค่าที่ ได้ ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิ เคราะห์ของฮิง เกิล (Hinkle)113  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

                                                            
112 John W. Best, Research in Education, 4th ed. (Englewood Cliffs: Prentice-

Hall, 1981), 182. 
113 D.  E. Hinkle, W.  William and G.  J.  Stephen, Applied Statistics for the 

Behavior Science, 4th ed. (New York: Houghton Mifflin, 1998). 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 0 – 0.30 แสดงว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศ 
องค์การของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับ 
น้อยที่สุด 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 0.30 – 0.50 แสดงว่ า  ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ หาร กั บ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 0.50 – 0.70 แสดงว่ า  ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ หาร กั บ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 0.70 – 0.90 แสดงว่ า  ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ หาร กั บ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับมาก 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 0.90 – 1.00 แสดงว่ า  ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ หาร กั บ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับมากที่สุด 

 
สรุป 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ  

1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  
2) บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ  
4 คน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน  
และครูผู้สอน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 224 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารตามแนวคิดของเฮาส์ (House) และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาตามแนวคิดของ 
ฟอกซ์ และคณะ (Fox and Others) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) มัชฌิมเลขคณิต ( X̅ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้น าของ 
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ง โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน คือ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน และครูผู้สอน 2 คน  
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 224 คน ได้รับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห ์
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศ

องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามของ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 56 แห่ง รวมทั้งสิ้น 224 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
หน้าที่ และประสบการณ์ในการท างาน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท างาน 

สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
97 
127 

 
43.30 
56.70 

รวม 224 100.0 
2. อายุ 
       21 – 30 ปี 
       31 – 40 ปี 
       41 – 50 ปี 
       51 ปีขึ้นไป 

 
35 
49 
50 
90 

 
15.63 
21.87 
22.32 
40.18 

รวม 224 100.0 
3. ระดับการศกึษา 
       ต่ ากว่าปริญญาตร ี
       ปริญญาตร ี
       สูงกว่าปริญญาตร ี

 
0 
77 
147 

 
0.00 
34.38 
65.62 

รวม 224 100.0 
4. ต าแหน่งหน้าที ่
       ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       ครผูู้สอน 

 
56 
56 
112 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 224 100.0 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
       น้อยกว่า 5 ปี 
       5 – 10 ปี 
       11 – 20 ปี 
       มากกว่า 20 ปี 

 
31 
47 
49 
97 

 
13.84 
20.98 
21.88 
43.30 

รวม 224 100.0 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 127 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 56.70 และเป็นเพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ส่วนมากอายุ 51 ปีขึ้นไป 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 22.32 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 21.87 และน้อยที่สุด 
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63 ส่วนมากมีการศึกษาระดับสูงกว่า 
ปริญญาตรี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 65.62 ปริญญาตรี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 
และไม่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 56 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และครูผู้สอน จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประสบการณ์การท างาน 
ในต าแหน่งมากกว่า 20 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง 
11 – 20 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง 5 – 10 ปี  
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.98 และที่น้อยที่สุด คือ ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง 
น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.84 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 จ านวน 56 แห่ง ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แล้วน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์แนวคิดของเบสท์ 
(Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอยีดใน ตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหาร  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 

(n=56) 

ด้าน 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Xtot) 
�̅� S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
4 

ภาวะผู้น าแบบบงการ (X1)  
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X2) 
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (X3) 
ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ (X4) 

4.10 
4.36 
4.37 
4.35 

0.62 
0.65 
0.61 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.29 0.51 มาก 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 (Xtot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (X̅ = 4.37, S.D. = 0.61) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X̅ = 4.36, S.D. = 0.65)  
ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ (X̅ = 4.35, S.D. = 0.61) และภาวะผู้น าแบบบงการ (X̅ = 4.10,  
S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.61 – 0.65 ลักษณะเช่นนี้ 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 รายด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 8 ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านภาวะผู้น าแบบบงการ 
(n=56) 

ข้อ ภาวะผู้น าแบบบงการ (X1) �̅� S.D. ระดับ 
1 
2 
3 
 
4 

ผู้บริหารเป็นผูก้ าหนดงานให้คณะครูท า 
ผู้บริหารสั่งการและชี้แนวทางการท างานให้คณะครูท า 
การสื่อสารเป็นลักษณะสื่อสารทางเดียวจากผู้บริหาร
ไปยังคณะคร ู
ผู้บริหารก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับคณะครูในการ
ท างาน 

4.22 
4.20 
3.86 

 
4.13 

0.65 
0.71 
0.92 

 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม (X1) 4.10 0.62 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านภาวะผู้น าแบบบงการ (X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.10, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดงานให้คณะครูท า (X̅ = 4.22,  
S.D. = 0.65) ผู้บริหารสั่งการและชี้แนวทางการท างานให้คณะครูท า  (X̅ = 4.20, S.D. = 0.71)  
ผู้บริหารก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับคณะครูในการท างาน (X̅ = 4.13, S.D. = 0.73) และการสื่อสาร
เป็นลักษณะสื่อสารทางเดียวจากผู้บริหารไปยังคณะครู  (X̅ = 3.86, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณา 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.65 – 0.92 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุน 

(n=56) 
ข้อ ภาวะผู้น าแบบสนบัสนนุ (X2) �̅� S.D. ระดับ 
1 
2 
3 
4 

ผู้บริหารที่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกข์ สุขของคณะครู 
ผู้บริหารส่งเสรมิความคิดริเริ่มใหม่ๆ  ให้แก่คณะคร ู
ผู้บริหารสร้างโอกาสใหม่ๆ  ใหแ้ก่คณะคร ู
ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความอบอุ่น และความ
เป็นกันเองกับคณะคร ู

4.32 
4.35 
4.34 
4.42 

0.75 
0.72 
0.74 
0.72 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม (X2) 4.36 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.36, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความอบอุ่น และความเป็น
กันเองกับคณะครู (X̅ = 4.42, S.D. = 0.72) ผู้บริหารส่งเสริมความคิดริเริ่มใหม่ๆ ให้แก่คณะครู   
(X̅ = 4.35, S.D. = 0.72) ผู้บริหารสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่คณะครู  (X̅ = 4.34, S.D. = 0.74)  
และผู้บริหารที่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกข์ สุขของคณะครู  (X̅ = 4.32, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณา 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.72 – 0.75 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 

(n=56) 
ข้อ ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (X3) �̅� S.D. ระดับ 
1 
 
2 
 
3 
4 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็น 
ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของคณะครู เพือ่
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ 
ผู้บริหารรับฟังปัญหาของคณะคร ู
ผู้บริหารปรึกษาหารือร่วมกับคณะครูในเรื่องต่างๆ 

4.42 
 

4.32 
 

4.36 
4.37 

0.68 
 

0.72 
 

0.69 
0.66 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

ภาพรวม (X3) 4.37 0.61 มาก 
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จากตารางที่ 7 พบว่า ด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.37, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็น (X̅ = 4.42, S.D. = 0.68) ผู้บริหารปรึกษาหารือร่วมกับคณะครูในเรื่องต่างๆ (X̅ = 4.37,  
S.D. = 0.66) ผู้บริหารรับฟังปัญหาของคณะครู  (X̅ = 4.36, S.D. = 0.69) และผู้บริหารรับฟัง 
ข้อเสนอแนะของคณะครู เพื่อประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ (X̅ = 4.32, S.D. = 0.72)  
เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.66 – 0.72 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ 
(n=56) 

ข้อ ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ (X4) �̅� S.D. ระดับ 
1 
2 
3 
 
4 

ผู้บริหารตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการท างานสูง 
ผู้บริหารปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
ผู้บริหารกระตุ้นให้คณะครูปฏิบัติงานให้ถึงมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ 
ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้คณะครูปฏิบัติงานให้ถึง
มาตรฐานที่ต้ังไว้ 

4.33 
4.37 
4.36 

 
4.33 

0.64 
0.66 
0.70 

 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม (X4) 4.35 0.61 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า ด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ (X4) โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก (X̅ = 4.35, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  
(X̅ = 4.37, S.D. = 0.66) ผู้บริหารกระตุ้นให้คณะครูปฏิบัติงานให้ถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้  (X̅ = 4.36,  
S.D. = 0.70) ผู้บริหารตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการท างานสูง  (X̅ = 4.33, S.D. = 0.64) และ 
ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้คณะครูปฏิบัติงานให้ถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้  (X̅ = 4.33, S.D. = 0.73) เมื่อ 
พิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.64 – 0.73 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 แห่ง ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean :  
X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แล้วน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์
แนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดใน ตารางที่ 9  
 
ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 
(n=56) 

ด้าน 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
(Ytot) 

�̅� S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

การยอมรับนับถือ (Y1)  
การไว้วางใจ (Y2) 
การมีขวัญก าลงัใจสูง (Y3) 
การมีโอกาสในการท างาน (Y4) 
การเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง (Y5) 
การผนึกก าลัง (Y6) 
การปรับปรุงสถานศึกษา (Y7) 
ความเอ้ืออาทรต่อกัน (Y8) 

4.26 
4.28 
4.31 
4.28 
4.25 
4.40 
4.31 
4.26 

0.59 
0.55 
0.57 
0.63 
0.55 
0.55 
0.61 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยภาพรวม (Ytot) 4.29 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Ytot) โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (X̅ = 4.29, S.D. = 0.51)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  
จากมากไปน้อย ดังนี้ การผนึกก าลัง (X̅ = 4.40, S.D. = 0.55) การมีขวัญก าลังใจสูง (X̅ = 4.31,  
S.D. = 0.57) การปรับปรุงสถานศึกษา (X̅ = 4.31, S.D. = 0.61) การไว้วางใจ (X̅ = 4.28, S.D. = 0.55)  
การมีโอกาสในการท างาน (X̅ = 4.28, S.D. = 0.63) การยอมรับนับถือ (X̅ = 4.26, S.D. = 0.59)  
ความเอื้ออาทรต่อกัน (X̅ = 4.26, S.D. = 0.65) และการเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง  
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(X̅ = 4.25, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.65  
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 รายด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 ถึงตารางที่ 17 ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการยอมรับนับถือ 
(n=56) 

ข้อ การยอมรับนบัถือ (Y1) �̅� S.D. ระดับ 
1 
2 
3 
 
4 

คณะครูในสถานศึกษามีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า 
คณะครูในสถานศึกษามีโอกาสได้รับความรู ้
คณะครูในสถานศึกษามีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ 
ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับการ
ยอมรับนับถือกันตามสมควรแก่สถานภาพ 

4.22 
4.30 
4.26 

 
4.26 

0.66 
0.67 
0.69 

 
0.68 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม (Y1) 4.26 0.59 มาก 
 

จากตารางที่  10 พบว่า ด้านการยอมรับนับถือ (Y1) โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

(X̅ = 4.26, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตาม 

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ คณะครูในสถานศึกษามีโอกาสได้รับความรู้  (X̅ = 4.30,  
S.D. = 0.67) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับการยอมรับนับถือกันตามสมควร 

แก่สถานภาพ (X̅ = 4.26, S.D. = 0.68) คณะครูในสถานศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

ในเรื่องต่างๆ (X̅ = 4.26, S.D. = 0.69) และคณะครูในสถานศึกษามีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า  

(X̅ = 4.22, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.66 – 0.69 
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการไว้วางใจ 

(n=56) 
ข้อ การไว้วางใจ (Y2) �̅� S.D. ระดับ 
1 
2 
3 
4 

คณะครูได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 
คณะครูให้ความเคารพในความคิดของแต่ละบุคคล 
คณะครูในสถานศึกษาให้เกียรติซึ่งกันและกนั 
คณะครูมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง และหน่วยงาน 

4.29 
4.25 
4.26 
4.31 

0.61 
0.66 
0.66 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม (Y2) 4.28 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า ด้านการไว้วางใจ (Y2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28,  
S.D. = 0.55) เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ าอยู่ ในระดับมากทุก ข้อ  โดยเรี ยงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ คณะครูมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง และหน่วยงาน  
(X̅ = 4.31, S.D. = 0.64) คณะครูได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.29, S.D. = 0.61)  
คณะครูในสถานศึกษาให้เกียรติซึ่งกันและกัน (X̅ = 4.26, S.D. = 0.66) และคณะครูให้ความเคารพ 
ในความคิดของแต่ละบุคคล (X̅ = 4.25, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า  
อยู่ระหว่าง 061 – 0.66 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง 
เดียวกัน 
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง 
(n=56) 

ข้อ การมีขวัญก าลังใจสูง (Y3) �̅� S.D. ระดับ 
1 
2 
3 
 
4 

คณะครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
คณะครูมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 
คณะครูสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงานได ้
คณะครูมีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 

4.24 
4.29 
4.34 

 
4.35 

0.73 
0.64 
0.61 

 
0.66 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม (Y3) 4.31 0.57 มาก 
 



 89 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง (Y3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.31, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ คณะครูมีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน (X̅ = 4.35,  
S.D. = 0.66) คณะครูสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้  (X̅ = 4.34,  
S.D. = 0.61) คณะครูมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.29, S.D. = 0.64) และคณะครูมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.24, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.61 – 0.73 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการมีโอกาสในการท างาน 
(n=56) 

ข้อ การมีโอกาสในการท างาน (Y4) �̅� S.D. ระดับ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

คณะครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
คณะครูสามารถรับรู้ได้ว่าความคิดเห็นของตนเองได้รับ
การพิจารณา 
คณะครูปฏิบัติงานตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาส าคญัๆ ของ
สถานศึกษา 

4.31 
 

4.25 
 

4.29 
 

4.26 

0.70 
 

0.71 
 

0.66 
 

0.74 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม (Y4) 4.28 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า ด้านการมีโอกาสในการท างาน (Y4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.28, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ คณะครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น  (X̅ = 4.31, S.D. = 0.70) คณะครูปฏิบัติงานตามจุดประสงค์ที่ตั้ งไว้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (X̅ = 4.29, S.D. = 0.66) คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหา
ส าคัญๆ ของสถานศึกษา (X̅ = 4.26, S.D. = 0.74) และคณะครูสามารถรับรู้ได้ว่าความคิดเห็น 
ของตนเองได้รับการพิจารณา (X̅ = 4.25, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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พบว่า อยู่ระหว่าง 0.66 – 0.74 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการเติบโตทางวิชาการ และ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

(n=56) 
ข้อ การเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างตอ่เนื่อง (Y5) �̅� S.D. ระดับ 
1 
2 
3 
4 
5 

คณะครูมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ 
คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านสังคม 
คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านทักษะทาง
กายภาพ 
คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ 
คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านเจตคติ 

4.27 
4.20 
4.19 
4.35 
4.22 

0.61 
0.63 
0.64 
0.59 
0.68 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม (Y5) 4.25 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ด้านการเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง (Y5) โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ คณะครูต้องการพัฒนาตนเอง 
ในด้านความรู้  (X̅ = 4.35, S.D. = 0.59) คณะครูมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ  
(X̅ = 4.27, S.D. = 0.61) คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านเจตคติ  (X̅ = 4.22, S.D. = 0.68)  
คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านสังคม (X̅ = 4.20, S.D. = 0.63) และคณะครูต้องการพัฒนา 
ตนเองในด้านทักษะทางกายภาพ (X̅ = 4.19, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 – 0.68 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการผนึกก าลัง 

(n=56) 
ข้อ การผนึกก าลัง (Y6) �̅� S.D. ระดับ 
1 
 
2 
3 
 
4 

คณะครูมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา 
คณะครูมีความรู้สึกรักและภมูิใจในสถานศกึษาของตน 
คณะครูน าความรู้ความสามารถของตน มาสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดกับสถานศึกษา 
คณะครูใช้ความรู้ความสามารถของตน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้อื่นในสถานศึกษา 

4.38 
 

4.39 
4.42 

 
4.42 

0.67 
 

0.71 
0.60 

 
0.62 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม (Y6) 4.40 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า ด้านการผนึกก าลัง (Y6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.40,  
S.D. = 0.55) เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ าอยู่ ในระดับมากทุก ข้อ  โดยเรี ยงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ คณะครูน าความรู้ความสามารถของตน มาสร้างประโยชน์ 
ให้เกิดกับสถานศึกษา (X̅ = 4.42, S.D. = 0.60) คณะครูใช้ความรู้ความสามารถของตน เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นในสถานศึกษา (X̅ = 4.42, S.D. = 0.62) คณะครูมีความรู้สึกรักและภูมิใจ 
ในสถานศึกษาของตน (X̅ = 4.39, S.D. = 0.71) และคณะครูมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสถานศึกษา (X̅ = 4.38, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 
0.60 – 0.71 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา 

(n=56) 
ข้อ การปรับปรุงสถานศึกษา (Y7) �̅� S.D. ระดับ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาให้เปน็
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผลอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สามารถท าได้โดย
ปราศจากแรงกดดันต่างๆ 
การพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สามารถท าได้โดย
ปราศจากความขัดแย้ง 

4.42 
 

4.40 
 

4.21 
 

4.21 

0.62 
 

0.65 
 

0.76 
 

0.76 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม (Y7) 4.31 0.61 มาก 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา (Y7) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.31, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาให้  
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ (X̅ = 4.42, S.D. = 0.62) สถานศึกษาได้รับการพัฒนา เพื่อให้ 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง (X̅ = 4.40, S.D. = 0.65) การพัฒนาและปรับปรุง 
สถานศึกษา สามารถท าได้โดยปราศจากแรงกดดันต่างๆ (X̅ = 4.21, S.D. = 0.76) และการพัฒนา
และปรับปรุงสถานศึกษา สามารถท าได้โดยปราศจากความขัดแย้ง  (X̅ = 4.21, S.D. = 0.76)  
เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.62 – 0.76 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

 

ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านความเอื้ออาทรต่อกัน 

(n=56) 
ข้อ ความเอื้ออาทรต่อกัน (Y8) �̅� S.D. ระดับ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

คณะครูต่างรู้สึกว่าทุกคนในสถานศึกษามีส่วน
เกี่ยวข้องกับตน 
คณะครูมีความเข้าใจในธรรมชาติของเพื่อนร่วมงาน 
แต่ละคน 
คณะครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กัน บนพ้ืนฐาน
ของความยุติธรรม 
คณะครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กัน บนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาค 

4.30 
 

4.24 
 

4.26 
 

4.25 

0.67 
 

0.68 
 

0.73 
 

0.79 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม (Y8) 4.26 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า ด้านความเอื้ออาทรต่อกัน (Y8) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(X̅ = 4.26, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ คณะครูต่างรู้สึกว่าทุกคนในสถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับตน 
(X̅ = 4.30, S.D. = 0.67) คณะครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กัน บนพื้นฐานของความยุติธรรม  
(X̅ = 4.26, S.D. = 0.73) คณะครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กัน บนพื้นฐานของความเสมอภาค 
(X̅ = 4.25, S.D. = 0.79) และคณะครูมีความเข้าใจในธรรมชาติของเพื่อนร่วมงานแต่ละคน  
(X̅ = 4.24, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.67 – 0.79  
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การ 

ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient)  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 
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ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (Xtot) 
X1  หมายถึง ภาวะผู้น าแบบบงการ 
X2  หมายถึง ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน 
X3  หมายถึง ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
X4  หมายถึง ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ 

 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา (Ytot) 
Y1  หมายถึง การยอมรับนับถือ 
Y2  หมายถึง การไว้วางใจ 
Y3  หมายถึง การมีขวัญก าลงัใจสูง 
Y4  หมายถึง การมีโอกาสในการท างาน 
Y5  หมายถึง การเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
Y6  หมายถึง การผนึกก าลัง 
Y7  หมายถึง การปรับปรุงสถานศึกษา 
Y8  หมายถึง ความเอ้ืออาทรต่อกัน 

 
ตารางที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตัว
แปร 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X1 .352** .309** .339** .303** .337** .253** .330** .224** .351** 
X2 .665** .612** .668** .650** .446** .612** .675** .618** .714** 
X3 .656** .604** .679** .635** .509** .617** .696** .652** .728** 
X4 .667** .665** .720** .706** .525** .693** .764** .679** .782** 
Xtot .709** .663** .729** .695** .550** .658** .746** .658** .779** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
ในระดับมาก (rxy = .779) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารรายด้านกับบรรยากาศองค์การ 
ของสถานศึกษาโดยภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ทุกด้าน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ .351 – .782  
เมื่อเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น
ความส าเร็จกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .782 ภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ .728 ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับบรรยากาศองค์การของ 
สถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .714 และภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบบงการ
กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .351 ความสัมพันธ์ดังกล่าว 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน ซึ่งภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษามากที่สุดคือ ภาวะผู้น าของ 
ผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ รองลงมาคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น า
แบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และน้อยที่สุดคือ ภาวะผู้น าของ 
ผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบบงการ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารรายด้านกับบรรยากาศองค์การ 
ของสถานศึกษารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน ซึ่งเป็น 
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบบงการกับบรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษารายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .224 – .352 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .446 – .675 ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับบรรยากาศ 
องค์การของสถานศึกษารายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .509 – .696 และภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน  
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .525 – .764 ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารในแต่ละแบบกับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังรายละเอียด 
ในตารางที่ 19 ถึงตารางที่ 22 ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบบงการกับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

(n=8) 
ตัว
แปร 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X1.1 .604** .534** .529** .404* .710** .497** .610** .475** .576** 
X1.2 .592** .569** .532** .365* .716** .510** .617** .459** .573** 
X1.3 .474** .603** .464** .341 .591** .411* .537** .375* .498** 
X1.4 .527** .543** .457** .326 .579** .400* .515** .318 .481** 
X1tot .605** .634** .549** .398* .715** .498** .631** .445* .589** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบบงการกับบรรยากาศ 
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (rxy = .589) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบบงการกับ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบบงการกับ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .498 – .715 และ 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ด้านภาวะผู้น าแบบบงการกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ตั้งแต่ .398 – .445 

เมื่อเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น า 
แบบบงการกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านการเติบโตทางวิชาการ และสังคม 
อย่างต่อเนื่อง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .715 รองลงมาคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น า
แบบบงการกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านการไว้วางใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
.634 และน้อยที่สุดคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบบงการกับบรรยากาศองค์การของ 
สถานศึกษาด้านการมีโอกาสในการท างาน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .398 
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ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

(n=16) 
ตัว
แปร 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X2.1 .256* .489** .344** .310* -.003 .329** .328** .289* .353** 
X2.2 .280* .493** .305* .444** .210 .389** .483** .453** .462** 
X2.3 .468** .517** .508** .540** .319* .480** .570** .415** .573** 
X2.4 .401** .476** .483** .538** .352** .489** .493** .413** .547** 
X2tot .433** .608** .506** .562** .266* .518** .576** .481** .594** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับบรรยากาศ 
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (rxy = .594) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .433 – .608 และ 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารด้าน 
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ตั้งแต่ .266 

เมื่อเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น า 
แบบสนับสนุนกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านการไว้วางใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
.608 รองลงมาคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับบรรยากาศองค์การของ 
สถานศึกษาด้านการปรับปรุงสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .576 และน้อยที่สุดคือ  
ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
ด้านการเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .266 
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ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รายด้าน 

(n=18) 
ตัว
แปร 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X3.1 .480** .261* .491** .370** .335** .550** .469** .401** .521** 
X3.2 .406** .283* .383** .363** .295* .383** .348** .362** .440** 
X3.3 .536** .486** .467** .454** .254* .509** .473** .437** .565** 
X3.4 .643** .463** .528** .584** .097 .530** .586** .476** .612** 
X3tot .601** .437** .542** .517** .280* .570** .545** .486** .621** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่  21 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย 
ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (rxy = .621) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบ 
มีส่วนร่วมกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบ 
มีส่วนร่วมกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่  
.437 – .601 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยภาวะผู้น าของ 
ผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .280 

เมื่อเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น า 
แบบมีส่วนร่วมกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านการยอมรับนับถือ มี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ .601 รองลงมาคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับบรรยากาศ 
องค์การของสถานศึกษาด้านการผนึกก าลัง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .570 และน้อยที่สุดคือ ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านการเติบโต 
ทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .280 
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ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จกับ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                                
เขต 9 รายด้าน 

(n=14) 
ตัว
แปร 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X4.1 .387** .212 .247 .258 .267* .298* .187 .277* .303* 
X4.2 .581** .545** .665** .699** .723** .659** .676** .757** .760** 
X4.3 .677** .576** .648** .691** .741** .747** .777** .819** .814** 
X4.4 .714** .647** .632** .707** .700** .583** .816** .720** .790** 
X4tot .753** .632** .696** .749** .772* .724** .785** .817** .848** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 22 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จกับ 
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมาก (rxy = .848) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น 
ความส าเร็จกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบ 
มุ่งเน้นความส าเร็จกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่  
.632 – .817 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษารายด้าน  
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .772 

เมื่อเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น า 
แบบมุ่งเน้นความส าเร็จกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านความเอื้ออาทรต่อกัน  
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .817 รองลงมาคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบ 
มุ่งเน้นความส าเร็จกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านการปรับปรุงสถานศึกษา  มีค่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .785 และน้อยที่สุดคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น 
ความส าเร็จกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านการไว้วางใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .632 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) บรรยากาศองค์การ 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมี 
กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน  
56 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารตามแนวคิดของ
เฮาส์ (House) และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาตามแนวคิดของฟอกซ์ และคณะ (Fox and 
Others) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน และครูผู้สอน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 224 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ  
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) มัชฌิมเลขคณิต (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) และวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment 
correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจยั 
 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงสภาพที่แท้จริง  
สามารถน าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหารงานในสถานศึกษา โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี ้

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน  
ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ และภาวะผู้น าแบบบงการ ตามล าดับ 
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2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การผนึกก าลัง การมีขวัญก าลังใจสูง  
การปรับปรุงสถานศึกษา การไว้วางใจ การมีโอกาสในการท างาน การยอมรับนับถือ ความเอื้ออาทร  
ต่อกัน และการเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับมาก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกันทุกคู่ เมื่อพิจารณา 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารในแต่ละแบบกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยเรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
จากมากไปน้อย ดังนี้ ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จกับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนกับบรรยากาศองค์การของ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ด้านภาวะผู้น าแบบบงการกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ตามล าดับ  
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อ 
ให้ทราบสภาพที่แท้จริงของภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ และภาวะผู้น า
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แบบบงการ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  
มียุทธศาสตร์ให้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู ระดับมัธยมศึกษา 
ให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีมาตรการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารเข้าสู่เกณฑ์  
มาตรฐาน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีภาวะผู้น าที่ดี 
สร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่น มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ  
สร้างความศรัทธาแก่บุคลากรในสถานศึกษา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
และสถานการณ์ มีความสามารถในการพัฒนางานด้านวิชาการ การวางแผน การพัฒนาและ 
ใช้หลักสูตร การจูงใจ การสนับสนุนและส่งเสริมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสนับสนุน
การวัดประเมินผลของนักเรียน เป็นผู้ประสานงาน ควบคุมงานด้านวิชาการ พัฒนาสภาพการท างาน  
ของครู และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ก ากับติดตามนิเทศครู และส่งเสริมสัมพันธภาพของ
บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคีในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
จึงท าให้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤติยา จันทรเสนา ที่ท าการศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น ากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่า  
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การค านึงถึงปัจเจกบุคคล การสร้าง 
แรงบันดาลใจ และการกระตุ้นเชาว์ปัญญา ตามล าดับ และด้านผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการ
แลกเปลี่ยนพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การให้  
รางวัลตามสถานการณ์ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ตามล าดับ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ศิลา ที่ท าการศึกษา การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน พบว่า ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการ 
สื่อสาร ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลา ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บาส (Bass) ที่ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ที่เป็นล าดับขึ้นระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าแบบต่างๆ และ
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ความพยายาม และความพึงพอใจมากขึ้นกว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
มีประสิทธิภาพมากกว่า และท าให้เกิดความพยายาม ความพึงพอใจมากขึ้นกว่าภาวะผู้น าแบบให้  
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รางวัลตามสถานการณ์ การบริหารงานแบบวางเฉย แบบเชิงรุกและเชิงรับ และการปล่อยตามสบาย  
ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 เป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 
มากที่สุด อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้ยึดหลักการบริหารงานตามกลยุทธ์ของส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะเปิด  
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างและก าหนด
นโยบายต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถวัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  
จะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ให้ความส าคัญ  
ต่อการท างานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะท าให้บุคลากรหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ  
ความผูกพัน และความรับผิดชอบ น าไปสู่การทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่การท างาน ย่อมส่งผลให้  
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณิชามล ฟองน้ า  
ที่ท าการศึกษา การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลพฤติกรรมผู้น าและการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล 
ในการท างาน พบว่า พฤติกรรมผู้น าในองค์การแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
รองลงมาคือ พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ พฤติกรรมผู้น าแบบสอนงาน และอันดับสุดท้ายคือ 
พฤติกรรมผู้น าแบบบงการ ส าหรับภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบสนับสนุนและด้านภาวะ
ผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตรองลงมาแต่ยังคงอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน พยายามกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน  
ให้ถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการท างานในระดับสูง  
และพยายามปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิวิมล สุขทนารักษ์ ที่ท าการศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ  
โรงเรียนในเขตอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น า แบบเน้น 
ความส าเร็จ และภาวะผู้น าแบบบงการ ตามล าดับ ส าหรับภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านภาวะผู้น าแบบ 
บงการ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากแต่ก็อยู่ในล าดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะการบริหารงาน  
ในสถานศึกษาบางเรื่องยังไม่มีความชัดเจน มีความคลุมเครือ เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
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ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้ก าหนดแนวทาง หรือตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้แก่  
ผู้ใต้บังคับบัญชา ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน และแจ้งความคาดหวังว่าต้องการให้ได้ผลลัพธ์เช่นใด 
เพื่อให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ ช้างอยู่ ที่ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  
ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบมุ่งผลส าเร็จมากที่สุด รองลงมา คือ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น า  
แบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ตามล าดับ 

2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  
ดังนี้ การผนึกก าลัง การมีขวัญก าลังใจสูง การปรับปรุงสถานศึกษา การไว้วางใจ การมีโอกาสในการ  
ท างาน การยอมรับนับถือ ความเอื้ออาทรต่อกัน และการเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ ยึดหลักความถูกต้อง รู้จักคิด  
และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม วินิจฉัย สั่งการ กระท ากิจการงานต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
บริหารงานโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์  
สูงสุด ด้วยหลักการบริหารดังกล่าวจึงท าให้ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน มีความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานต่างๆ จึงมี  
ส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา  
ปิ่นทัศน์ ที่ท าการศึกษา บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ความอิสระ ความร่วมมือ ความเปิดเผย การทดลอง  
การเผชิญความจริง การไว้วางใจ ความจริงใจ และการด าเนินงานเชิงรุก ตามล าดับ และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจิราวัลย์ พิมพ์บาล ที่ท าการศึกษา การศึกษาบรรยากาศองค์การของกลุ่มโรงเรียน  
บางละมุง 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า บรรยากาศองค์การ
ของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม 
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ มิติไว้วางใจ มิติกรุณา
ปราณี มิติร่วมแรงร่วมใจ มิติมุ่งผลงาน มิติห่างเหิน มิติอุปสรรค มิติความสนิทสนม และมิติขาดความ 
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สามัคคี ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกิลซิงเกอร์ (Gilsinger) ที่ท าการศึกษา บรรยากาศ
โรงเรียนและการขาดงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของอริโซนา พบว่า ภาวะผู้น าของครูใหญ่  
มีส่วนส าคัญในการขาดงานของครู โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (OCDQ-RE) ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อ
ประเมินบรรยากาศองค์การการส ารวจการขาดงานของครู การประเมินตนเอง ผลการศึกษาพบว่า  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างพฤติกรรมครูผู้สอน และพฤติกรรม  
ปล่อยปะละเลยของผู้บริหารสถานศึกษากับอัตราการขาดงานของครูผู้สอน 

 เมื่อพิจารณาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 9 เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการผนึกก าลังมีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น 
เพราะผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นครูและบุคลากร 
ต่างเกิดความภาคภูมิใจในการท างาน พร้อมทั้งค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์  
ส่วนตน รองลงมา คือ ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง และการปรับปรุงสถานศึกษา อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาภายในสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ 
รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแผน/โครงการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปราศจากแรงกดดันและความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฉวีวรรณ เอี่ยมพญา ที่ท าการศึกษา บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  
การท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า  
บรรยากาศองค์การ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเป็นหนึ่ง  
เดียวกันต่อองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการสนับสนุน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการให้รางวัล 
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความอบอุ่น ด้านความเสี่ยงของงาน และด้านการยอมรับความ 
ขัดแย้ง ตามล าดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ที่ท าการศึกษา สมรรถนะ
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 2 พบว่า บรรยากาศองค์การในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจาก 
มากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้านความไว้วางใจ ด้านความเอาใจใส่ ด้านความ 
เคารพนับถือ การมีขวัญก าลังใจสูง ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านโอกาส 
ในการมีส่วนร่วม และด้านการปรับปรุงโรงเรียน ตามล าดับ ส าหรับด้านการเติบโตทางวิชาการและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากแต่ก็อยู่ล าดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเป็น  
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเอง 
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อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ สังคม ความรู้ความสามารถ และเจตคติ เพื่อให้  
การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ท าให้ครูและบุคลากรมีความสนใจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ รอบตัว สามารถน าความรู้ใหม่ๆ  
มาสอนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีความสุขกับการเรียน แต่อาจมีบางช่วงเวลาที่ครูไม่สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จะต้อง 
ใช้เวลาว่างมาปฏิบัติหน้าที่ ท าให้บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้านการเติบโตทางวิชาการ 
และสังคมอย่างต่อเนื่องจัดอยู่ในล าดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอวยชัย จาตุรพันธ์  
ที่ท าการศึกษา การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 
ไปน้อย ดังนี้ การมีโอกาสในการท างาน การมีขวัญสูง การผนึกก าลัง การปรับปรุงสถานศึกษา  
ความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ ความเอื้ออาทรต่อกัน และความเติบโตทางวิชาการและสังคม 
อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกนิษฐา เปรมปรีชาญาณ ที่ท าการศึกษา  
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 พบว่า บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มาก เรียงล าดับคือ ด้านการมีขวัญก าลังใจสูง ด้านการผนึกก าลังในการท างาน ด้านการยอมรับนับถือ 
ด้านการมีโอกาสในการท างาน ด้านการไว้วางใจ ด้านการเอื้ออาทรต่อกัน ด้านการปรับปรุงหน่วยงาน  
ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน นั่นคือ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารมาก บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาก็จะมากตามไปด้วย ซึ่งตรงกับสมมติฐานการวิจัย 
ในครั้งนี้ คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีจะต้อง
น าพาองค์การให้ก้าวไปสู่ยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งการที่จะไปสู่  
เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้นั้นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารพึงมี คือ ภาวะผู้น า ผู้บริหารสามารถ 
ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา ขจัดความขัดแย้งภายในองค์การ กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง ยอมรับ 
ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง รักษาขวัญและก าลังใจ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งท าให้ครูและบุคลากรเกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารว่าจะ 
น าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้เกิดบรรยากาศองค์การของ  
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สถานศึกษาที่ดี ทุกคนในองค์การมีความรัก ความสามัคคี ทุ่มเท เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ 
แก่สถานศึกษา ดังนั้นบรรยากาศองค์การดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าสูงส าหรับ
การผลักดันและผนึกก าลัง เพื่อน าองค์การไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของทัศนีย์ ไชยเจริญ ที่ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของ 
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับ 
บรรยากาศองค์การ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก 
มากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ อันดับสอง คือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
อันดับสาม คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ อันดับสุดท้าย คือ ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 2) บรรยากาศ 
องค์การ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
อันดับแรก คือ ด้านการส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วม อันดับสอง คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ  
อันดับสาม คือ ด้านการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันดับสุดท้าย คือ ด้านการสร้างบรรยากาศ 
เชิงบวก 3) ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนขยายโอกาส  
ทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐนันท์ทร เอี่ยมแทน ที่ท าการศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ 
บรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 พบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการ
ระบุกลยุทธ์ที่มีอนาคตไกล ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวและการจัดล าดับความส าคัญ  
ด้านการให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกลยุทธ์ ด้านการประเมินความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง  
ด้านกลยุทธ์ ด้านการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งในปัจจุบัน ด้านการก าหนดสมรรถนะหลัก และด้านการ
ประเมินผลของกลยุทธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ตามล าดับ 2) บรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ 
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเติบโตทางวิชาการและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านความเคารพ ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา ด้านความไว้วางใจ ด้านความ  
สามัคคี ด้านความเอื้ออาทรต่อกัน ด้านการมีขวัญสูง และด้านการมีโอกาสในการท างาน ตามล าดับ 
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3) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาล  
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารในแต่ละแบบกับบรรยากาศ 
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า ภาวะผู้น าแบบ
บงการสัมพันธ์กับบรรยากาศด้านการเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่องมากที่สุด อาจเป็น  
เพราะผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าแบบบงการ ผู้บริหารเป็นผู้ที่ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการ
ท างาน และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงคอยควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ 
ตามระเบียบและวิธีการที่ตั้งไว้ โดยที่ผู้บริหารจะแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าเขาหวังผล  
และต้องการอะไรจึงท าให้บรรยากาศองค์การของสถานศึกษามีลักษณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ  
กระตือรือร้น มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน ให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงของ 
สิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นคนที่ทันเหตุการณ์ สามารถน าความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อให้ 
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาวะผู้น าแบบสนับสนุนสัมพันธ์กับบรรยากาศด้านการไว้วางใจมาก
ที่สุด อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าแบบสนับสนุนเป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่ดูแล ส่งเสริมให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พัฒนาตนเอง อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดี ความอบอุ่นและความเป็นกันเอง  
กับผู้ใต้บังคับบัญชาจึงท าให้บรรยากาศองค์การของสถานศึกษามีบรรยากาศที่ดี มีการยอมรับความ 
คิดเห็น ไว้ใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกัน มีความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตาม  
เป้าหมายที่วางไว้ ส่วนภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมสัมพันธ์กับบรรยากาศด้านการยอมรับนับถือมากที่สุด 
อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมจะมีลักษณะการปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายและวิธีการด าเนินงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้ทุกคนในสถานศึกษามีความภาคภูมิใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
และสติปัญญาให้แก่งาน ส่งผลให้บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาเป็นบรรยากาศที่บุคลากรทุกคน 
มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีค่า มีโอกาสเท่าเทียมกัน สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้ 
อีกทั้งยังได้รับการยอมรับนับถือตามสมควรแก่ฐานะของตนเอง ส่วนภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ 
สัมพันธ์กับบรรยากาศด้านความเอื้ออาทรต่อกันมากที่สุด อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าแบบ
มุ่งเน้นความส าเร็จนั้น ผู้บริหารเป็นผู้ตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการท างานไว้สูง ผู้บริหารจะต้องเป็น 
ผู้กระตุ้น จูงใจ และพยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ผู้บริหารและทุกคนในองค์การจะต้องเข้าใจธรรมชาติหรือ
ความสามารถของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน ซึ่งท าให้บรรยากาศองค์การของ  
สถานศึกษาเป็นบรรยากาศที่บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกว่าบุคคลอื่นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเอง 
ในฐานะบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม และต้องมีความเอื้ออาทรต่อกัน จึงจะท าให้องค์การของ  
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และ 
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการวิจัย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 พบว่า ด้านภาวะผู้น าแบบบงการ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารอาจจะ 
ก าหนดแนวทางหรือตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน และแจ้งความคาดหวังว่า 
ต้องการให้ได้ผลลัพธ์เช่นใด เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งในที่ประชุม เพื่อให้บุคลากรได้มีการ 
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ท าให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมในการ 
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

2. จากผลการวิจัย บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า ด้านการเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง  
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารอาจจะส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร  
ในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ สังคม ความรู้  
ความสามารถ และเจตคติ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถน าความรู้ใหม่ๆ มาสอนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้  
และมีความสุขกับการเรียน 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การ 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพราะหากผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าที่สามารถให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็น รักษาขวัญและก าลังใจ พร้อมทั้ง  
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา จะท าให้บุคลากรเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น  
ในตัวผู้บริหารว่าจะน าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะท าให้เกิด  
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาที่ดี ทุกคนในองค์การมีความรัก ความสามัคคี ทุ่มเทในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับบมอบหมาย ดังนั้น ภาวะผู้น าของผู้บริหารถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้ างบรรยากาศ 
องค์การของสถานศึกษาที่ด ี
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยครั้งต่อไป 
ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้น เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าของ 

ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ได้แพร่หลายออกไป และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ  
จึงขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นๆ 

2. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

3. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามขนาดของสถานศึกษา 

4. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

5. ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารและบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. ดร. ณรินทร์  ช านาญดู 
  วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
2. นางสาวสุวัธนา  เล็กสมบูรณ์ 
 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
3. นายประทีป  ประทีปทอง 
 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
4. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธ์ุ 
 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  ต าแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
5. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี 
 วุฒกิารศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
  ต าแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
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สรุปแบบการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาเพือ่การวิจัย (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
เรื่อง ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 

ข้อค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 
1 ผู้บริหารเป็นผูก้ าหนดงานให้คณะครูท า 1 1 1 0 1 0.8 

2 
ผู้บริหารสั่งการและชี้แนวทางการท างานให้
คณะครูท า 

1 1 1 0 1 0.8 

3 
การสื่อสารเป็นลักษณะสื่อสารทางเดียวจาก
ผู้บริหารไปยังคณะคร ู

1 1 1 1 0 0.8 

4 
ผู้บริหารก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับคณะครู
ในการท างาน 

1 1 1 1 1 1 

5 
ผู้บริหารที่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกข์ สุขของ 
คณะคร ู

1 1 1 1 1 1 

6 
ผู้บริหารส่งเสรมิความคิดริเริ่มใหม่ๆ  ให้แก่
คณะคร ู

1 1 1 1 1 1 

7 ผู้บริหารสร้างโอกาสใหม่ๆ  ใหแ้ก่คณะคร ู 1 1 1 1 1 1 

8 
ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความอบอุ่น 
และความเป็นกันเองกับคณะคร ู

1 1 1 1 1 1 

9 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น 

1 1 1 1 1 1 

10 
ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของคณะครู เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ 

1 1 1 1 1 1 

11 ผู้บริหารรับฟังปัญหาของคณะคร ู 1 1 1 1 0 0.8 

12 
ผู้บริหารปรึกษาหารือร่วมกับคณะครูในเรื่อง
ต่างๆ 

1 1 1 1 1 1 

13 
ผู้บริหารตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการ
ท างานสูง 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 
14 ผู้บริหารปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 1 1 1 1 1 1 

15 
ผู้บริหารกระตุ้นให้คณะครูปฏิบัติงานให้ถึง
มาตรฐานที่ต้ังไว้ 

1 1 1 1 1 1 

16 
ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้คณะครูปฏิบัติงาน
ให้ถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

1 1 1 1 1 1 

 
ข้อค าถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 

1 
คณะครูในสถานศึกษามีความรู้สึกว่าตัวเอง 
มีคุณค่า 

1 1 1 1 1 1 

2 คณะครูในสถานศึกษามีโอกาสได้รับความรู ้ 1 1 1 1 1 1 

3 
คณะครูในสถานศึกษามีส่วนรว่มแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

1 1 1 1 1 1 

4 
ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนในสถานศึกษา 
ได้รับการยอมรับนับถือกันตามสมควร 
แก่สถานภาพ 

1 1 1 1 1 1 

5 คณะครูได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 

6 
คณะครูให้ความเคารพในความคิดของแต่ละ
บุคคล 

1 1 1 1 1 1 

7 คณะครูในสถานศึกษาให้เกียรติซึ่งกันและกนั 1 1 1 1 1 1 

8 
คณะครูมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง และ
หน่วยงาน 

1 1 1 1 1 1 

9 คณะครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 
10 คณะครูมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 0 0.8 

11 
คณะครูสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้ 

1 1 1 1 1 1 

12 คณะครูมีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 1 1 1 1 1 1 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 

13 
คณะครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

1 1 1 1 1 1 

14 
คณะครูสามารถรับรู้ได้ว่าความคิดเห็นของ
ตนเองได้รับการพิจารณา 

1 1 1 1 1 1 

15 
คณะครูปฏิบัติงานตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1 1 0 1 1 0.8 

16 
คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาส าคญัๆ 
ของสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 

17 
คณะครูมีความต้องการพัฒนาตนเองใน 
ด้านวิชาการ 

1 1 1 1 1 1 

18 คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านสังคม 1 1 1 1 1 1 

19 
คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านทักษะ
ทางกายภาพ 

1 1 1 1 1 1 

20 คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ 1 1 1 1 1 1 
21 คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านเจตคติ 1 1 1 1 1 1 

22 
คณะครูมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 

23 
คณะครูมีความรู้สึกรักและภมูิใจใน
สถานศึกษาของตน 

1 1 1 1 1 1 

24 
คณะครูน าความรู้ความสามารถของตน  
มาสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสถานศึกษา 

1 1 1 0 1 0.8 

25 
คณะครูใช้ความรู้ความสามารถของตน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นในสถานศึกษา 

1 1 1 0 1 0.8 

26 
สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนา
ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคณุภาพ 

1 1 1 1 1 1 

27 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 

28 
การพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สามารถ
ท าได้โดยปราศจากแรงกดดันต่างๆ 

1 1 1 1 1 1 

29 
การพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สามารถ
ท าได้โดยปราศจากความขัดแย้ง 

1 1 1 1 1 1 

30 
คณะครูต่างรู้สึกว่าทุกคนในสถานศึกษามีส่วน
เกี่ยวข้องกับตน 

1 1 1 1 1 1 

31 
คณะครูมีความเข้าใจในธรรมชาติของเพื่อน
ร่วมงานแต่ละคน 

1 1 1 1 1 1 

32 
คณะครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กัน  
บนพื้นฐานของความยุติธรรม 

1 1 1 1 1 1 

33 
คณะครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กัน  
บนพื้นฐานของความเสมอภาค 

1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ข หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

รายชื่อสถานศกึษาทดลองเครื่องมือวิจัย 
และผลวิเคราะห์ค่าความเที่ยง 
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รายชื่อสถานศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

1. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบรุ ี
2. โรงเรียนเทพมงคลรังษ ีจ.กาญจนบุร ี
3. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จ.กาญจนบุร ี
4. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุร ี
5. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุร ี
6. โรงเรียนวิสุทธรังสี จ.กาญจนบุร ี
7. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง จ.กาญจนบรุ ี
8. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์ จ.กาญจนบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kn.ac.th/
http://www.kn.ac.th/
http://www.kn.ac.th/
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ผลวเิคราะห์คา่ความเที่ยง 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.956 49 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

A1 197.84 362.781 .506 .955 
A2 198.03 365.773 .314 .956 
A3 197.97 361.257 .456 .955 
A4 197.88 359.919 .515 .955 
A5 198.16 351.749 .677 .954 
A6 197.78 346.886 .770 .953 
A7 197.97 355.064 .528 .955 
A8 197.94 352.448 .547 .955 
A9 197.97 354.354 .607 .954 
A10 198.09 365.120 .465 .955 
A11 197.75 350.968 .692 .954 
A12 198.09 354.023 .689 .954 
A13 197.47 360.515 .412 .955 



  

 

130 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A14 197.53 361.612 .408 .955 
A15 197.59 366.765 .301 .956 
A16 197.84 365.426 .307 .956 
B1 197.41 359.733 .572 .955 
B2 197.44 355.544 .702 .954 
B3 197.56 355.544 .642 .954 
B4 197.31 359.770 .563 .955 
B5 197.59 365.217 .375 .955 
B6 197.69 359.060 .485 .955 
B7 197.50 364.645 .341 .956 
B8 197.44 373.996 -.040 .957 
B9 197.81 357.641 .499 .955 
B10 197.78 360.693 .549 .955 
B11 197.69 363.641 .345 .956 
B12 197.63 354.306 .670 .954 
B13 197.88 357.726 .562 .955 
B14 197.91 352.217 .751 .954 
B15 197.59 358.055 .653 .954 
B16 197.78 345.789 .805 .953 
B17 197.66 362.104 .458 .955 
B18 197.34 352.362 .763 .954 
B19 197.59 356.507 .578 .955 
B20 197.41 354.701 .730 .954 
B21 197.44 360.577 .496 .955 
B22 197.47 360.902 .533 .955 
B23 197.13 361.726 .642 .955 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
B24 197.75 373.484 -.010 .956 
B25 197.44 367.996 .276 .956 
B26 197.53 362.193 .415 .955 
B27 197.59 360.184 .513 .955 
B28 198.03 355.451 .551 .955 
B29 198.00 355.032 .643 .954 
B30 197.66 357.652 .599 .954 
B31 197.69 356.738 .710 .954 
B32 197.72 347.822 .818 .953 
B33 197.66 352.233 .678 .954 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายชื่อสถานศกึษากลุ่มตัวอย่าง 
และแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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รายชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใหข้้อมูล 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม 

1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
2. โรงเรียนสงวนหญิง 
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
4. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
5. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
6. โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" 
7. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
8. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 
9. โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 
10. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
11. โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
12. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
13. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
14. โรงเรียนอู่ทอง 
15. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
16. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
17. โรงเรียนดอนคาวิทยา 
18. โรงเรียนบางลี่วิทยา 
19. โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
20. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
21. โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
22. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
23. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
24. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 
25. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
26. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
27. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
28. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
29. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
30. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
31. โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
32. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 

1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
3. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
4. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
5. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
6. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
7. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
8. โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย 
9. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
10. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
11. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
12. โรงเรียนคงทองวิทยา 
13. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
14. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
15. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
16. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
17. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
18. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
19. โรงเรียนเพิ่มวิทยา 
20. โรงเรียนบางเลนวิทยา 
21. โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
22. โรงเรียนสถาพรวิทยา 
23. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
24. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
25. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
26. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
27. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
28. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ 
29. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
 

http://www.kannasoot.ac.th/
http://www.sysp.ac.th/
http://www.kpsp.ac.th/
http://www.suantang.ac.th/
http://www.talingchan.ac.th/
http://www.smschool.ac.th/web/
http://www.hansa2.ac.th/
http://www.kham.ac.th/
http://www.methipramuk.ac.th/menu.htm
http://www.stschool2009.com/main/m7.html
http://www.wangwa53.org/index1.html
http://web.banharn1.ac.th/home/
http://srayaisom.dyndns.org/school.htm
http://www.u-thong.ac.th/
http://school.obec.go.th/uthongsuksalai1/
http://srayaisom.dyndns.org/school.htm
http://www.donkhawittaya.ac.th/
http://www.bangli.ac.th/
http://www.sn.ac.th/
http://www.banharn5.ac.th/
http://www.borsuphan.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/72100527/
http://www.samchukratana.ac.th/
http://school.obec.go.th/tfk/
http://school.obec.go.th/banharn6/
http://www.tcschool.ac.th/
http://www.borkruwittaya.ac.th/
http://school.obec.go.th/thungklee/
http://school.obec.go.th/banharnseven/
http://www.banhan3.ac.th/
http://202.143.149.244/webdcw/
http://www.nongyasaiwitthaya.ac.th/web/
http://www.pt-lms.com/
http://www.rn.ac.th/
http://ppt2.ac.th/
http://www.swc.ac.th/obeclms/
http://www.sktw.ac.th/maew/Joomla/index.php
http://www.wj.ac.th/web/
http://www.thaischool.in.th/73100237/
http://www.psc.ac.th/
http://www.teenpath.net/school.asp?ID=530
http://www.mtbk.ac.th/
http://www.salatuek.com/
http://school.esanpt1.go.th/ktw/
http://www.blws.ac.th/
http://www.schoolngbr.ac.th/
http://www.py.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/prokkaewwit/
http://www.school.obec.go.th/phloichaturachinda/indexploy.htm
http://www.laembua.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/73100353/
http://bwschoool.tripod.com/
http://school.obec.go.th/blv2503/
http://stpsch.ac.th/
http://school.obec.go.th/buapakthawittaya/
http://ns2.spw.ac.th/xoops/
http://www.kc.ac.th/
http://www.wrk.ac.th/
http://www.preedaram.ac.th/
http://www.rsbs.ac.th/
http://www.kjn.ac.th/web/
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
………………………………………………………………..……………………………………… 

ค าชี้แจง 
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน และครูผู้สอน 2 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ) 
2. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับ

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัย 
ขอความกรุณาให้ท่านได้ตอบแบบสอบถามด้วยความคิดเห็นที่เป็นจริงมากที่สุด กรุณาอย่าเว้นข้อใด
ข้อหนึ่งเพราะค าตอบที่ได้จะไม่สมบูรณ์และไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และขอความ 
อนุเคราะห์ท่านส่งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ 

3. การตอบแบบสอบถามของท่านมีคุณค่าต่อการวิจัยนี้อย่างยิ่ง ผู้วิจัยจะเก็บรักษาค าตอบของ 
ท่านไว้เป็นความลับ และใช้เพื่อการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น โดยจะเสนอผลการวิจัยในภาพรวมไม่เจาะจง 
ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่เกิดผลเสียหายที่กระทบต่อตัวท่าน 
หรือหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

4. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน จ านวน 54 ข้อ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 16 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จ านวน 33 ข้อ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี ้

 
 
 
 
 
 

นางสาวปารวัณ  รัตนทองคง 
นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ใน (   ) หน้าข้อความให้ตรงกับสถานภาพตามความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่าน 
 

ข้อ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

             (    )  ชาย 
             (    )  หญิง 
 

2 อายุ (เศษเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีก 1 ปี)  
              (    )  21 - 30   ปี 
              (    )  31 - 40   ปี 
              (    )  41 - 50   ปี 
              (    )  51 ปีขึ้นไป 
 

3 ระดับการศึกษา 
              (    )  ต่ ากว่าปริญญาตร ี
              (    )  ปริญญาตรี 
              (    )  สูงกว่าปริญญาตร ี
 

4 ต าแหน่งหน้าที ่
              (    )  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
              (    )  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
              (    )  ครผูู้สอน 
 

5 ประสบการณ์ในการท างาน (เศษเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีก 1 ปี) 
               (    )  น้อยกว่า  5  ปี 
               (    )  5 - 10  ปี 
               (    )  11 - 20  ปี 
               (    )  มากกว่า  20  ปี 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสภาพการปฏิบัติที่เป็นจริงของผู้บริหาร 
สถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

 
ระดับ 1 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ น้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ น้อย 
ระดับ 3 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 4 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ มาก 
ระดับ 5 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ มากที่สุด 

 

ข้อ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1 ผู้บริหารเป็นผูก้ าหนดงานให้คณะครูท า      

2 
ผู้บริหารสั่งการและชี้แนวทางการท างานให้
คณะครูท า 

     

3 
การสื่อสารเป็นลักษณะสื่อสารทางเดียวจาก
ผู้บริหารไปยังคณะคร ู

     

4 
ผู้บริหารก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับคณะคร ู
ในการท างาน 

     

5 ผู้บริหารที่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของคณะคร ู      

6 
ผู้บริหารส่งเสรมิความคิดริเริ่มใหม่ๆ  ให้แก ่
คณะคร ู

     

7 ผู้บริหารสร้างโอกาสใหม่ๆ  ใหแ้ก่คณะคร ู      

8 
ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความอบอุ่น 
และความเป็นกันเองกับคณะคร ู

     

9 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมใน 
การแสดงความคิดเห็น 
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ข้อ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

10 
ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของคณะครู เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ 

     

11 ผู้บริหารรับฟังปัญหาของคณะคร ู      

12 
ผู้บริหารปรึกษาหารือร่วมกับคณะคร ู
ในเรื่องต่างๆ 

     

13 
ผู้บริหารตั้งเป้าหมายและมาตรฐาน 
การท างานสูง 

     

14 ผู้บริหารปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ      

15 
ผู้บริหารกระตุ้นให้คณะครูปฏิบัติงานให้ถึง
มาตรฐานที่ต้ังไว้ 

     

16 
ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้คณะครูปฏิบัติงาน 
ให้ถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสภาพบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
ของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  

 
ระดับ 1 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ น้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ น้อย 
ระดับ 3 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 4 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ มาก 
ระดับ 5 หมายความว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ มากที่สุด 
 

ข้อ บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1 
คณะครูในสถานศึกษามีความรู้สึกว่าตัวเอง 
มีคุณค่า 

     

2 คณะครูในสถานศึกษามีโอกาสได้รับความรู ้      

3 
คณะครูในสถานศึกษามีส่วนรว่มแสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

     

4 
ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับ
การยอมรับนับถือกันตามสมควรแก่สถานภาพ 

     

5 คณะครูได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน      

6 
คณะครูให้ความเคารพในความคิดของแต่ละ
บุคคล 

     

7 คณะครูในสถานศึกษาให้เกียรติซึ่งกันและกนั      

8 
คณะครูมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง และ
หน่วยงาน 

     

9 คณะครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน      
10 คณะครูมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน      
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ข้อ บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

11 
คณะครูสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้ 

     

12 คณะครูมีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน      

13 
คณะครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

     

14 
คณะครูสามารถรับรู้ได้ว่าความคิดเห็นของ
ตนเองได้รับการพิจารณา 

     

15 
คณะครูปฏิบัติงานตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

16 
คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาส าคญัๆ 
ของสถานศึกษา 

     

17 
คณะครูมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้าน
วิชาการ 

     

18 คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านสังคม      

19 
คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านทักษะ 
ทางกายภาพ 

     

20 คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านความรู้      
21 คณะครูต้องการพัฒนาตนเองในด้านเจตคติ      

22 
คณะครูมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา 

     

23 
คณะครูมีความรู้สึกรักและภมูิใจในสถานศกึษา
ของตน 

     

24 
คณะครูน าความรู้ความสามารถของตน  
มาสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสถานศึกษา 

     

25 
คณะครูใช้ความรู้ความสามารถของตน เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นในสถานศึกษา 
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ข้อ บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

26 
สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาให้
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ 

     

27 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

28 
การพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สามารถ
ท าได้โดยปราศจากแรงกดดันต่างๆ 

     

29 
การพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สามารถ
ท าได้โดยปราศจากความขัดแย้ง 

     

30 
คณะครูต่างรู้สึกว่าทุกคนในสถานศึกษามีส่วน
เกี่ยวข้องกับตน 

     

31 
คณะครูมีความเข้าใจในธรรมชาติของเพื่อน
ร่วมงานแต่ละคน 

     

32 
คณะครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กัน  
บนพื้นฐานของความยุติธรรม 

     

33 
คณะครูมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กัน  
บนพื้นฐานของความเสมอภาค 
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สถานทีเ่กิด จ.สุพรรณบร ี
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