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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58252385 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคญั : บทบาทผู้บริหาร/ บรรยากาศองค์กร 

นางสาว ริญญาภัทร์ สุภาศิริธนานนท์: บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด

นนทบุรี   2) บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และเขต 2 จ านวน 76 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน 
ประกอบด้วย  1) ผู้บริหาร  2) ครู รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารตามแนวคิดของมินทซ์เบิร์ก กับบรรยากาศองค์กรตามแนวคิดของฟอกซ์และคณะ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ บทบาทใน
การเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร บทบาทในการ
ก ากับติดตาม บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล 
บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ บทบาทในการเป็นผู้น า ตามล าดับ ส่วนด้านบทบาทในการเป็นผู้ประกอบการอยู่
ในระดับปานกลาง 

2. บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านการมีโอกาสในการท างาน ด้านความเติบโตทาง
วิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา   ด้านความสามัคคี  ด้านความเคารพ และด้านความ
เอื้ออาทรต่อกัน ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความไว้วางใจและด้านการมีขวัญสูง 

3. บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

58252385 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATOR’S ROLE / ORANIZATION CLIMATE 

MISS RINYAPATH SUPASIRITHANANON : ADMINISTRATOR’S ROLE AND 
ORGANIZATIONAL CLIMATE OFPRIMARY SCHOOLS IN NONTHABURI PROVINCE THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAKDIPAN TONWIMONRAT, Ph.D. 

The purposes of this research were to know 1) the administrator’s role of Primary 
Schools in Nonthaburi Province 2) the organization climate of Primary Schools in Nonthaburi 
Province and 3) the relationship between the administrator’s role and the organization climate of 
Primary Schools in Nonthaburi Province. The sample were 76 schools under Nonthaburi Primary 
Educational Service Area Office. The respondents from each school were the directors and 
teachers totally 152. The instrument was a questionnaire about the administrator’s role based on 
Mintzberg concepts and the organization climate based on Fox, et all concepts. The statistical 
used to analyze the data were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (), standard 
deviation (S.D.) and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The finding of this research were as follows: 

1.The administrator’s role of Primary Schools in Nonthaburi Province, as a whole and as 
individual, were at a high level. When consider as individual aspects were at a high level, when 
ranking by arithmetic mean from the highest to the lowest; they are symbolic or figurehead, 
disturbance handier, allocator, monitor,  negotiator, spokesperson, dissemination, liaison and 
leader. And an individual aspect found at the moderate level. There is entrepreneur. 

2.The organization climate of Primary Schools in Nonthaburi Province, as a whole and 
as individual, were at a high level. When consider as individual aspects were at a high level, when 
ranking by arithmetic mean from the highest to the lowest; they are opportunity for input, 
continuous academic and social growth, school renewal, cohesiveness, respect and caring. And 2 
individual aspects found at the moderate level. There are trust and high morale. 

3.There was significantly relationship between the administrator’s role and the 
organization climate of Primary Schools in Nonthaburi Province at .01 level. 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมบริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึงเครียดอันเกิด
จากข้ัวทางการเมืองได้กลายเป็นกุญแจส าคัญเปิดประตูประเทศต่างๆให้หันมาแข่งขันทางการค้าแทน
การสะสมยุทโธปกรณ์ เพ่ือสร้างอ านาจทางการทหารและการเมืองพร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการ
แข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติไปเป็นประชากรแทนประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและ
วิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพ่ือจัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควร
รีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคม
เพ่ือยกระดับประเทศเราให้อยู่ในระดับสากล1 

ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัว ทบทวนกระบวนทัศน์การพัฒนา
ประเทศชาติในทิศทางที่พ่ึงพาตนเองและมีภูมิคุ้มกันตนเองมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพ่ือให้การพัฒนาและการบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลาง การ
พัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ โดยมีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใช้หลักความพอประมาณให้
เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการ
พ่ึงตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง 
โดยมีการเตรียมระบบภูมิคุ้มกันด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกของประเทศ2 
 
 
 
                                                           

1 ชมพู  โกติรัมย์, ศตวรรษท่ี 21 ปัจจัยการผลิตที่ท้าทายก้าวย่างที่ต้องปรับของไทย,เข้าถึง
เมื่อ 15 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/413844 

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124, ตอน
ที่ 47 ก (24 สิงหาคม 2550): 15. 



  2 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหารองค์กรใดๆ ก็ตามให้บรรลุผลตามเป้าหมายนั้น ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงาน ผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีพฤติกรรมในการเป็น
ผู้น าเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ3ผู้บริหารสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งในการชี้วัดความส าเร็จและความล้มเหลวของสถานศึกษาดังนั้นการแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งของผู้น าสูงสุดในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งจะต้องมีบทบาทของผู้บริหารที่
ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมคาดหวังว่าผู้บริหารควรจะเป็น4ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
หลายบทบาทขึ้นอยู่กับภารกิจและกิจกรรมการบริหารซึ่งการบริหารให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัย
หลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องการบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุ บันจะต้องสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยเฉพาะสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกันผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และ
เทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ5 ซึ่งผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาของนักวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่งดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นตัว
แปรส าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 จึง
ต้องมีความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก6ดังที่ธนสาร บัลลังก์ปัทม ได้เสนอแนะประเด็นที่
เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร สรุปได้ว่า ประเด็นที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง พบว่า ปัญหาคือ เรื่องของการวางตน การสร้างศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับระหว่างผู้บริหารและ
ครู7จากการศึกษาผลงานของนักวิจัยหลายท่านมีข้อสรุปตรงกันว่า บทบาทผู้น าจะเพ่ิมความโดดเด่น
และความส าคัญยิ่งขึ้นเมื่อองค์กรนั้นตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มั่นคง ขาดความชัดเจน  ผู้บริหาร

                                                           
3สกุลรัตน์ กมุทมาศ, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2550), 90. 
4 วันทนา เมืองจันทร์, บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.moe.go.th/wijai/role.htm 

5ศศิรดา แพงไทย, บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21 , วารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย, ปี6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2559, 5. 

6เรื่องเดียวกัน, 9. 
7ธนสาร บัลลังก์ปัทมา, ปัญหาการบริหารงานของผู้บริหาร, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, 

เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/413844 
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จ าเป็นอย่างยิ่งต้องเฝ้าติดตามตรวจสอบและตีความสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารองค์กร  บทบาทของผู้น าจะมีผลกระทบต่อองค์กรสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้น าแสดง
พฤติกรรมและบทบาทผู้น าอย่างชัดเจนจะสามารถน าองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และมีอิทธิพลต่อ
องค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ และส่งผลต่อบรรยากาศต่อองค์กรอย่างชัดเจน8 

 

ปัญหาของการวิจัย 

 โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดจ านวน95 โรงเรียน 
มีวิสัยทัศน์คือ เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ภายในปี 2562 และมีกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนา
ระบบบริหารราชการ9 

การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในการจัดการศึกษา ได้แก่  
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การ
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือหวังผลว่าคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
จะสูงขึ้นโดยเฉพาะระดับสถานศึกษาต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนที่สนอง
ความต้องการของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน เอ้ือต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
และประเทศอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความส าเร็จในการ
ปฏิรูปการศึกษาบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปนั้นต้องมีการใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม ต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ภาวะการแข่งขันที่ไร้พรมแดน  
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรจ ากัด ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยข้อผูกพันต่อการ
ให้บริการสาธารณะ และมีความสามารถกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ศักยภาพที่ดี บุคลากรใน
สถานศึกษามีความพึงพอใจ  สามารถท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สร้างพันธมิตรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  สื่อสารกับลูกค้าด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นผู้น าที่มีทักษะทางการบริหาร

                                                           
8 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 30 

สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://suthep.ricr.ac.th, 308-309. 
9แผนฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต1 
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จัดการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด10  เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับผู้บริหาร สอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารงานที่ประสบความส าเร็จ สรุปได้ว่า 1) เรื่องของการวางตนของผู้บริหารโรงเรียน การ
สร้างศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับระหว่างผู้บริหารและครู เป็นประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งเมื่อเป็นผู้บริหารแล้ว
หากประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ก็จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเคารพนับถือและ
ขาดศรัทธาในที่สุด11 2) บทบาทในการเป็นผู้บริหารซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารแล้วน ามาปรับใช้อย่างเหมาะสม และนอกจากนี้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนได้เสนอแนะเกี่ยวกับทรรศนะที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ มีดังนี้ การมีภาวะ
ผู้น า การสร้างความยอมรับด้วยการใช้แรงจูงใจด้วยวิธีต่าง ๆ และประการส าคัญคือการท าปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี 12 เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนวัดฝางเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารที่ครูต้องการได้แก่ การเป็นผู้น า การกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง 
การเป็นผู้ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครู ตลอดจนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาเมื่อ
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนให้ครูซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ13 

จากข้อสรุปท าให้ทราบว่าบุคคลที่มีความส าคัญมากที่สุดในสถานศึกษาคือ ผู้บริหารโรงเรียน
ซึ่งจะต้องมีบทบาทของการเป็นผู้น าในการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้บุคลากรใน
โรงเรียนได้มีการพัฒนาตนเองทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การด าเนินการในโรงเรียนนั้นมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จจะต้องมีปัจจัยด้านต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบเพ่ือให้โรงเรียนมี
คุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การมีบรรยากาศองค์กรที่ดีภายในโรงเรียนซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่จูงใจจะท าให้บุคลากรภายใน
โรงเรียนเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

นอกจากนี้บทบาทของผู้บริหารยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ให้แก่การท างานในโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีบทบาทของการเป็นผู้น าในการปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้
บุคลากรในโรงเรียนได้มีการพัฒนาตนเองทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การด าเนินการในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จจะต้องมีปัจจัยด้านต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบเพ่ือให้โรงเรียนมี

                                                           
10เทื้อน ทองแก้ว. อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน

สถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://suthep.ricr.ac.th, 308-309. 
11 สัมภาษณ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา, 1 มีนาคม พ.ศ.2562 
12 สัมภาษณ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ , 5 มีนาคม พ.ศ.2562 
13 สัมภาษณ์, ครูโรงเรียนวัดฝาง , 15 มีนาคม พ.ศ.2562 
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คุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การมีบรรยากาศองค์กรที่ดีภายในโรงเรียนซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการพัฒนาโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สรุปได้ว่า ครูส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าบรรยากาศองค์กรหรือบรรยากาศโรงเรียนที่ดีเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน และผู้บริหาร14 จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ได้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนคือ เมื่อบรรยากาศของโรงเรียนไม่ดีจะส่งผลให้ครูขาดแรงจูงใจใน
การท างาน ตลอดจนขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน15  นอกจากนี้จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนวัดส าโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) สรุปได้ว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน16 
 ดังที่เบนนิซและนานัซ (Bennis and Nanus) อธิบายว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพต้องมีความสามารถใน
การเคลื่อนย้ายองค์กรจากจุดที่อยู่ในปัจจุบันไปสู่อนาคตได้สามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่จะช่วยน าความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร สร้างความเต็มใจให้แก่บุคลากรในการที่จะเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรม
ใหม่  และสร้างยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์สู งสุดของพลั งงานและ
ทรัพยากร17  จากการศึกษาผลงานของนักวิจัยหลายท่านมีข้อสรุปตรงกันว่า บทบาทผู้น าจะเพ่ิมความ
โดดเด่นและความส าคัญยิ่งขึ้นเมื่อองค์กรนั้นตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มั่นคง  ขาดความชัดเจน  
ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเฝ้าติดตามตรวจสอบและตีความสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องเพ่ือน ามาใช้ ในการตัดสินใจเชิ งกลยุทธ์  บทบาทของผู้น าจะมีผลกระทบต่อองค์กร
สูงขึ้น โดยเฉพาะผู้น าที่แสดงพฤติกรรมคุณลักษณะของภาวะผู้น าอย่างชัดเจนจะสามารถน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และมีอิทธิพลต่อองค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบอย่างชัดเจน18 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ
นั้นคือ ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารควรมีบทบาทบางประการที่เหมาะสมอันจะน าพาให้โรงเรียน
ประสบความส าเร็จได้  และเช่นเดียวกันนี้บรรยากาศองค์กรนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการ

                                                           
14 สัมภาษณ์, ครูโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ , 8 มีนาคม พ.ศ.2562 
15 สัมภาษณ์, ครโูรงเรียนประชาอุปถัมภ์ , 11 มีนาคม พ.ศ.2562 
16 สัมภาษณ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส าโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) , 15 มีนาคม พ.ศ.

2562 
17 W. Bennis and B. Nannus, Leader :The Strategies for Taking Charge (New York : 

Harper and Row, 1985), 24. 
18 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา , เข้าถึง

เมื่อ 30 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://suthep.ricr.ac.th, 308-309. 
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หนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ บรรยากาศองค์กรที่ดีซึ่งต้องอาศัยผู้น าที่จะน าพาองค์กรสู่
ความส าเร็จดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
2. เพ่ือทราบบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน

ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

ค าถามของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าถามส าหรับ
การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

 1. บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับใด 
2. บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับใด 

 3. บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 เพ่ือเป็นการตรวจสอบตามข้อค าถามของการวิจัยและให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
ผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้ 

 1. บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 
2. บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 

 3. บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  มี
ความสัมพันธ์กัน 
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเชิงระบบของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ 
(Lunenburg and Ornstein) ที่ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคมที่มีลักษณะเป็น
ระบบเปิดเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารโรงเรียน (System of School 
Administration) จะมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบ โดยพ้ืนฐานขององค์กรทางการศึกษามี 5 
ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ ทรัพยากรทางกายภาพ และ
ข้อมูลต่างๆ 2) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation process) ได้แก่ การด าเนินการภายใน
ขององค์กรและระบบของ  การจัดการการด าเนินงาน 3) ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต (Output) ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความพึงพอใจของชุมชน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และผลของการ
จัดการศึกษา 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือข้อสนเทศที่เกี่ยวกับปัจจัยน าออกหรือกระบวนการ
ขององค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจัยน าเข้าในการบริหารงานในรอบต่อไป ข้อสนเทศอาจน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลผลิตในอนาคต และ5) สภาพแวดล้อม 
(Environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์กรรวมไปถึงพลังของสังคม การเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารมีนักทฤษฎีได้ให้ให้
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ บ ท บ า ท ไ ว้ ห ล า ย ท่ า น อ า ทิ เ ช่ น ฮิ ท ท์  ไ อ ร์ แ ล น ด์  แ ล ะ ฮ อ ส คิ ส สั น 
(Hitt, Ireland and Hoskisson) ได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้น า 5 ประการ คือ  1) การ
ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (determining strategic direction) 2)การบริหารทรัพยากรในองค์กร 
(effectively managing thefirm’s resource portfolio3)  สนับสนุนวัฒนธรรมองค์ กรที่ มี
ประสิทธิผล(sustaining an effective organizational culture) 4) มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
(emphasizing ethical practices) และ 5) การจัดตั้ งควบคุมองค์กรให้สมดุล (establishing 
balanced organizational control)19 แนวคิดของยุคล์ (Yukl) ได้แบ่งลักษณะของบทบาทของ
ผู้บริหาร โดยยึดพฤติกรรมผู้บริหารได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ1) กลุ่มบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์   
2) กลุ่มบทบาทในการให้และเสาะหาข้อมูล 3) กลุ่มบทบาทในการตัดสินใจ และ4) กลุ่มบทบาทใน
การมีอิทธิพล20และส าหรับฟาร์เรนและเคย์ (Farren and Kaye) ได้เสนอแนวคิดกับบทบาทของ
ผู้บริหารไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) ผู้อ านวยความสะดวก 2) ผู้ประเมิน 3) ผู้คาดการณ์ 4) ผู้ให้ค าปรึกษา 

                                                           
19 Michael A. Hitt, Duane R. Ireland and Robert E. Hoskisson, Management of 

Strategy: Concepts and Cases (China : Thomson South-Western, 2007), 372-383. 
20 Gary Yukl, Leadership in Organization, 5th ed. (New Jersey: Courier Stoughton,

2006), 369-371. 
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และ 5) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน  นอกจากนี้ มินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) ซึ่งกล่าวถึงบทบาทท่ีผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติมี 10 ประการ ดังนี้ 1) บทบาทในการเป็นผู้น า 2) บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ 3) บทบาท
ในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร 4) บทบาทในการก ากับติดตาม 5) บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล      
6) บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 7) บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ 8) บทบาทในการเป็นผู้
ขจัดสิ่งก่อกวน 9) บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร และ 10) บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง21 

ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรได้น าเสนอไว้หลากหลายดังนี้ฮาลปินและครอฟท์
(Halpin and Croft) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์กรของสถานศึกษาประกอบด้วย พฤติกรรมของครู
ร่วมกับพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน โดยแยกเป็น พฤติกรรมของครู 4 มิติ คือ ขาดความสามัคคี 
อุปสรรค ขวัญ และความสนิทสนม และพฤติกรรมของผู้บริหาร 4 มิติ คือ ห่างเหิน มุ่งผลงาน กระตุ้น 
และมิตรสัมพันธ์ รวมเป็น 8 มิติด้วยกัน22 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) เสนอว่า องค์ประกอบ
บรรยากาศองค์กรในสถานศึกษาประกอบด้วยพฤติกรรมของผู้บริหารและพฤติกรรมของครู โดย
พฤติกรรมของผู้บริหารมี 3 มิติ ได้แก่ การสนับสนุน (supportive) การควบคุม (directive) และ
ความเคร่งครัด (restrictive) ส่วนพฤติกรรมของครูมี 3 มิติ ได้แก่ ความเป็นมิตร (cooegial) ความ
สนิทสนม (intimate) และการไม่ให้ความร่วมมือ (disengaged)23 ลิเคิร์ท (Likert) ได้เสนอ
บรรยากาศองค์กรไว้ 8 มิติ คือ 1) ภาวะผู้น า (leadership process) 2) ลักษณะปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ 
(character of motivational forces)  3)  ลั ก ษ ณ ะก ร ะบ ว น ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร  (character 
communication-process) 4)  ลักษณะกระบวนการการปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกัน 
(character of interaction-influence process) 5)  ลักษณะการตัดสินใจ (character of decision-
making process) 6) ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ ก า ร สั่ ง ก า ร  (character of goal 
setting or ordering) 7) ลักษณะกระบวนการควบคุม (character of control process) 8) การฝึกอบรบ 
(training)24 ส่วนฟอกซ์และคณะ (Fox, et al.)  ได้ให้แนวความคิดว่าการจะพิจารณาว่าสถานศึกษาใดมี
บรรยากาศที่ดีหรือไมน่ั้นดูได้จากองค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน คือ 1) ความเคารพ(respect)  2) ความ

                                                           
21Henry Mintzberg, Simply Managing: What Managers Do and Can Do Better 

(New York: Harper and Row, 2013), 92-103. 
22 Andrew W. Halpin and Don B. Croft, The Organizational Climate of School (Chicago : 

University of Chicago Press, 1963), 133-152. 
23 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, 

Research and Practice, 6th ed. (Singapore : McGraw - Hill, 2001), 192. 
24RensisLikert, The Human Organization : It’s Management  and  Value 

(New York : McGraw - Hill Kogakusha, 1967), 197-211. 
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ไว้วางใจ (trust)  3) การมีขวัญสูง (high morale)  4) การมีโอกาสในการท างาน (opportunity for input) 5) ความ
เติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (continuous academic and social growth) 6) ความสามัคคี
(cohesiveness) 7) การปรับปรุงสถานศึกษา (school renewal) และ 8) ความเอ้ืออาทรต่อกัน (caring)25 ดัง
แผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Robert S. Fox, et al., School Climate Improvement : A Challenge to The 

School Administrator (Englewood, Colorado : Phi Delta Kappa, 1973), 18-20. 

 
 

ปัจจัยน าเข้า  
(Input) 

 
- นักเรียน 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 
- เทคโนโลย ี

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Transformationproces

s) -การบริหาร 

 

 

 

 

 

 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การนิเทศ ติดตาม  

  ประเมินผล 

ผลผลิต 
(Output) 

 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

ของนักเรียน 

- คุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ของ

นักเรียน 
 

 

 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

สภาพแวดล้อม (Environment) 

องค์กร (Organization) 

สภาพแวดล้อม (Environment) 

บทบาท

ผู้บริหาร 

บรรยากาศ

องค์กร 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา   : Fred C. Lunenburgand Allan C. Ornstein.Educational administration: Concepts 
and practices, 5th ed., (Belmont, CA: Wadworth/Cengage Learning, 2012), 21. 
 : Henry Mintzberg, Simply Managing: What Managers Do and Can Do Better (New 
York: Harper and Row, 2013), 92-103. 
 : Robert S. Fox, et al., School Climate Improvement : A Challenge to The 
School Administrator (Englewood, Colorado : Phi Delta Kappa, 1973), 18-20. 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยโดยมุ่งที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยน าแนวคิดของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) ซึ่ง
กล่าวถึงบทบาทที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติมี 10 ประการ ดังนี้ 1) บทบาทในการเป็นผู้น า 2) บทบาทในการ
สร้างความสัมพันธ์ 3) บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร 4) บทบาทในการก ากับติดตาม        
5) บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล 6) บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 7) บทบาทในการเป็น
ผู้ประกอบการ 8) บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 9) บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร และ       
10) บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง26เป็นตัวแปรต้นของการวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศ
องค์กรของฟอกซ์และคณะ (Fox, et al.) ที่ได้ให้แนวความคิดว่าการจะพิจารณาว่าองค์กรใดจะมี
บรรยากาศที่ดีหรือไม่นั้นดูได้จากองค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน คือ 1) ความเคารพ(respect)  2) ความ
ไว้ วางใจ  (trust)  3)  การมี ขวั ญสู ง (high morale)  4)  การมี โอกาสในการท างาน (opportunity 
for input)  5) ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (continuous academic and social 
growth)6) ความสามัคคี(cohesiveness) 7) การปรับปรุงสถานศึกษา (school renewal) และ 
8) ความเอ้ืออาทรต่อกัน (caring)27 เป็นตัวแปรตามของการวิจัยในครั้งนี้ ดังแผนภูมิที่ 2 

 
 
 

                                                           
26Henry Mintzberg, Simply Managing: What Managers Do and Can Do Better 

(New York: Harper and Row, 2013), 92-103. 
27 Robert S. Fox, et al., School Climate Improvement : A Challenge to The 

School Administrator (Englewood, Colorado : Phi Delta Kappa, 1973), 18-20. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  :Henry Mintzberg, Simply Managing: What Managers Do and Can Do Better  
(New York: Harper and Row, 2013), 92-103. 

: Robert S. Fox, et al., School Climate Improvement : A Challenge to The  
School Administrator (Englewood, Colorado : Phi Delta Kappa, 1973), 18-20. 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ในการศึกษาบทบาทผู้บริหารผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) ซึ่งแบ่ง
บทบาทของผู้บริหารไว้ 3 ด้าน คือ 1.บทบาทเชิงสัมพันธ์บุคคล 2.บทบาทเชิงสารสนเทศ  3.บทบาท
เชิงตัดสินใจ  แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในตัวแปลย่อยของภาพรวมของบทบาทผู้บริหาร
ตามแนวคิดของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) ซึ่งประกอบด้วย 10 ตัวแปลย่อยคือ 1) บทบาทในการเป็น
ผู้น า 2) บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ 3) บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร 4) บทบาทใน
การก ากับติดตาม 5) บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล 6) บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 7) บทบาท
ในการเป็นผู้ประกอบการ 8) บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 9) บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร 
และ 10) บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง 
 

 

1. บทบาทในการเป็นผู้น า (X1) 

2. บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ (X2) 

3. บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร (X3) 

4. บทบาทในการก ากับติดตาม (X4) 

5. บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล  (X5) 

6. บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (X6) 

7. บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ (X7) 

8. บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (X8)  

9. บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร (X9) 

1. ความเคารพ (y1) 
2. ความไว้วางใจ (y2) 
3. การมีขวัญสูง (y3) 
4. การมีโอกาสในการท างาน (y4) 
5. ความเติบโตทางวิชาการและสังคม 
อย่างต่อเนื่อง (y5) 
6.ความสามัคคี(y6) 
7. การปรับปรุงสถานศึกษา (y7) 
8. ความเอ้ืออาทรต่อกัน (y8) 
 

บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน (Ytot) บทบาทผู้บริหาร (Xtot) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยาม ขอบเขตของศัพท์เฉพาะที่
น ามาใช้ในการศึกษาดังนี ้
 บทบาทของผู้บริหาร หมายถึง การกระท าที่ผู้บริหารแสดงออกตามต าแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่อัน
เป็นการกระท าที่แสดงออกที่เป็นผลผลิตจากความคิด ความเชื่อของผู้บริหาร และความหวังของ
บุคคลอื่นที่คาดหวัง โดยแสดงออกเป็นบทบาทของผู้บริหาร 10 ประการ ได้แก่ 1) บทบาทในการเป็น
ผู้น า 2) บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ 3) บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร 4) บทบาทใน
การก ากับติดตาม 5) บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล 6) บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 7) บทบาท
ในการเป็นผู้ประกอบการ 8) บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 9) บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร 
และ  10) บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง 

บรรยากาศองค์กร  หมายถึง ลักษณะ ความเข้าใจ การรับรู้ต่อองค์กร และบุคลากรใน
องค์กร บรรยากาศองค์กรมีผลต่อสภาพแวดล้อมของการท างานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอัน
เนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรที่ก าลังท างานอยู่ซึ่งเป็นแรงกดดันที่ส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกทางพฤติกรรมในทางปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร ประกอบด้วย  8 ด้าน คือ 1) ความเคารพ  2) ความไว้วางใจ 3) การมีขวัญสูง 4) การมี
โอกาสในการท างาน 5) ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง 6)ความสามัคคี 7) การปรับปรุง
สถานศึกษา และ 8) ความเอ้ืออาทรต่อกัน  

โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต1 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2  
จ านวน 95 โรงเรียน 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

ส าหรับในบทที่ 2 นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยจึงได้เรียบเรียงหัวข้อตามล าดับดังนี้ 1) บทบาทของผู้บริหาร 2) บรรยากาศองค์กร 3) 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

บทบาทของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าขององค์กรมีบทบาทส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จหรื อ
ล้มเหลวได้ เพราะผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนศูนย์รวมพลังของกลุ่มให้ด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ในทางตรงข้ามถ้าผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองย่อม
ท าให้องค์กรเกิดความล้มเหลว ดังนั้นผู้บริหารจึงมีส่วนสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์กรทั้งนี้ผู้ที่จะมา
เป็นผู้บริหารจึงมีความส าคัญต่อผู้ร่วมงานต่อองค์กร และต่อความส าเร็จขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง 
 

ความหมายของบทบาท 

 เมื่อบุคคลเกิดมาในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในสังคมขนาดเล็ก เช่น ครอบครัว ขนาดกลาง ชุมชน 
สถานศึกษา สถานที่ท างาน สถานประกอบการ หรือสังคมขนาดใหญ่ เช่น ประเทศและโลก ต่างมี
บทบาทและหน้าที่ที่ต้องท า เช่น ในระดับครอบครัวก็ต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อ-แม่เป็นน้องเป็นพ่ีที่ดี 
หรือเป็น พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ดีตามสถานภาพและบทบาทหน้าที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้28 

ค าว่าบทบาท ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Role ซึ่งมผีู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2544 อธิบายว่า บทบาท หมายถึง การท า 

ท่าตามบท การร าตามบท โดยปริยาย หมายความว่า การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เช่น บทบาทของ
พ่อแม่ บทบาทของครู29 

                                                           
28 จอมพงศ์ มงคลวนิช, การบริหารองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 183. 
29 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2544, พิมพ์ครั้งที่ 6 

(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2544), 602. 
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 อาคม  วัดไธสง ได้กล่าวว่า บทบาทหมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติที่ผู้ครองต าแหน่งควร
ประพฤติปฏิบัติ เช่น ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูอาจารย์ คนงาน ภารโรง ก็จะแสดงบทไปตามที่
ต าแหน่งดังกล่าวนั้นต้องกระท า โดยทั่วไปบทบาทจะต้องมาพร้อมกับหน้าที่และต าแหน่ง30 
 วินิจ  เกตุข า และคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การแสดงออกของบุคคล
ในด้านที่เก่ียวกับค าพูด ลักษณะท่าทาง การตอบสนองกริยาอาการต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนก าลัง
ท าหน้าที่อะไร มีต่อเจ้าของต าแหน่งหรือฐานะทางสังคมอย่างไร จึงอาจกล่าวได้ว่า “บทบาท” ก็คือ
การแสดงอออกถึงฐานะต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนในสังคมนั่นเอง31 
 เลวินสัน (Levingson) ได้สรุปความหมายของบทบาทไว้ 3 ประการ คือ  
 1. บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความคาดหวัง ข้อห้าม ความรับผิดชอบและอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะในท านองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยู่กับต าแหน่งทางสังคมที่ก าหนดให้บทบาทตามความหมายนี้
ค านึงถึง ตัวบุคคลน้อยที่สุด แต่มุ่งไปถึงการบ่งชี้หน้าที่อันควรกระท า  
 2. บทบาท หมายถึง ความเป็นไปของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งที่คิดกระท าเมื่อด ารงต าแหน่งนั้น ๆ 
 3. บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลแต่ละคนที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมหรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แนวทางท่ีบุคคลพึงกระท าเมื่อด ารงต าแหน่งนั้น ๆ 
 นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ถึงความหมายและลักษณะของบทบาท บทบาทอาจจ าแนกตาม
ที่มา แบ่งได้ 5 ลักษณะ ประกอบด้วย 
 1. บทบาทตามที่ก าหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุ่ม หรือองค์กรก าหนดไว้ว่าเป็นรูปแบบ
ของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม กลุ่ม หรือองค์กรนั้น 
 2. บทบาทที่ผู้อ่ืนคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวัง
ว่าผู้อยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ 

3. บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบ ของพฤติกรรมที่บุคคลผู้อยู่ใน
ต าแหน่ง คิดและเชื่อว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ดังนั้นจึ งสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง 

                                                           
30 อาคม วัดไธสง อ้างถึงใน ภัทรนิชา สุดตาชาติ, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร”.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  รามค าแหง, 2560), 51. 

31 วินิจ  เกตุข า และคมเพชร  ฉัตรศุภกุล อ้างถึงใน ภัทรนิชา สุดตาชาติ, “บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร”.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  รามค าแหง, 2560), 56. 
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การแสดงออกหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สังคมก าหนด ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกจะผสมผสาน
ระหว่างความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความต้องการของตน ร่วมกับความรับผิดชอบที่
ก าหนดให้ปฏิบัติจริงในต าแหน่ง32 
 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารทุกคนซึ่ ง เป็นผู้น าขององค์กร ไม่ว่ าจะเป็นผู้บริหารในหน่วยงานรัฐบาล 
สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจต่าง ๆ สิ่งแรกที่เขาได้รับมอบหมายจากองค์กรก็คือ บทบาทในฐานะ
ผู้บริหาร เพราะบทบาทดังกล่าวมีอิทธิพลต่อองค์กรโดยส่วนรวมยิ่งกว่าบทบาทใด  ๆ จนอาจกล่าวได้
ว่าความเจริญก้าวหน้าหรือความเลื่อมใสขององค์กรหรือหน่วยงานใดขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหาร
เป็นส าคัญ ผู้บริหารนอกจากจะมีลักษณะเป็นผู้น าและประสานงานระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว     
ยังต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอีกด้วย และต้องคอยแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร ไว้ดังนี้ 
 มินซ์เบิร์ก (Mintzberg) พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่จะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทย่อย   
ซึ่งจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
 1. กลุ่มบทบาทเชิงสัมพันธ์บุคคล (interpersonal roles) เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นจากอ านาจ 
และสถานะต าแหน่งแบบเป็นทางการ เป็นบทบาทที่ท าให้ผู้บริหารเป็น “ศูนย์รวมประสาท”(Nerve- 
Center) ขององค์กร ประกอบด้วย  
 1.1 บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร (Symbolic or Figurehead) เป็นบทบาทที่แสดงถึง
ลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริหาร เป็นสัญลักษณ์ของหัวหน้าในการใช้หลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดสังคมของ
องค์กร แรงจูงใจ กฎหมาย และพิธีการในหน้าที่ต่าง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือพิธี
การขององค์กร เช่น บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการศึกษา เป็นต้น รวมถึง
การเลือกสรรพวกพ้องเพ่ือการด ารงอยู่ของสถานศึกษาหรืออ านาจหน้าของตน 

 1.2 บทบาทเป็นผู้น าองค์กร (leader) เป็นบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มุ่งการอ านวยการ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร และการควบคุม เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดสภาพต่างๆ เช่น ก าหนดงานให้ท า     
การกระตุ้น ซักถามในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมและมีความรับผิดชอบ    
เพ่ือการจ้างการฝึกงาน และการส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารต้องพยายามที่จะน าความต้องการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรไปก าหนดเป็นข้อตกลงเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

                                                           
32 พศิน แตงจวง, บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ดวงกมลพับลิซซิ่ง, 

2554), 63. 
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ผู้น ามีบทบาทในการเผยแพรกิจกรรมที่มีคุณค่าทั้งของผู้บริหารเองและของผู้ใต้บังคับบัญชาอ านาจ
ของผู้บริหารจะปรากฏชัดเจนที่สุดในบทบาทของผู้น า 

 1.3 บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (liaison) ด้วยสถานภาพท าให้ผู้บริหารสามารถ
แสดงบทบาทการติดต่อกับผู้บริหารระดับเดียวกัน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร เ พ่ือให้ได้
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ผู้บริหารต้องพัฒนาเครือข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตนด้าน
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ผู้บริหารต้องใช้เวลาส่วนมากกับการด าเนินงานตามบทบาทนี้
เริ่มตั้งแต่การก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง และการด าเนินกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อการด ารงอยู่ของหน่วยงานนั้น ๆ 
 2. กลุ่มบทบาทเชิงสารสนเทศ (informational roles) เป็นบทบาทที่ท าให้ผู้บริหารเป็น
ศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารทั้งในฐานะผู้รับและผู้ส่งในองค์กรของเขา การเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาข้อมูลพ้ืนที่จ าเป็นของระบบข้อมูลข่าวสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันจะส่งผลให้ผู้บริหารเป็นผู้ช านาญการขององค์กรที่มีคลังข้อมูลที่ดี
ที่สุด ประกอบด้วย  
  2.1 บทบาทเป็นผู้ก ากับติดตามผล (monitor) บริหารต้องแสวงหาและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือจะได้พัฒนาองค์กรและสภาพแวดล้อมขององค์กร      รับ
ข้อมูลข่าวสารเข้ามาสู่องค์กรในรูปแบบการวิเคราะห์การด าเนินงานภายในองค์กร เหตุการณ์ภายนอก 
ความคิดเห็น และแนวโน้มต่าง ๆ ผู้บริหารใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงวิเคราะห์
สภาพปัญหาและโอกาส เพ่ือความเข้าในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการตัดสินใจอันจะก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กรที่มีคุณค่าพร้อมทั้งรายงานให้บุคคลภายนอกและผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ 
  2.2 บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (dissemination) ผู้บริหารต้องน าข้อมูล
ข่าวสารจากภายนอกเข้าสู่องค์กร และน าข้อมูลข่าวสารภายในจากผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งสู่คน
อ่ืน ๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อเท็จจริงซึ่งผู้บริหารได้รับข้อมูลแบบนี้ได้ง่ายเนื่องจากมีอ านาจหน้าที่
อย่างเป็นทางการ ส่วนที่ดีของข้อมูลจะถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมหรือ
ข้อมูลที่ เป็นลักษณะของค่านิยม อ่ืน  ๆ ซึ่ งผู้ บริหารจะถ่ายทอดค่านิยมสู่ องค์กรเ พ่ือชี้น า
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ 

2.3 บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (spokesperson) ผู้บริหารต้องถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่
บุคคลภายนอกที่หลากหลาย ผู้บริหารต้องแสดงความสามารถในทางสัมพันธ์กับชุมชนประชาสัมพันธ์
องค์กรของตนเอง ดูแลรักษาผู้มีอิทธิพลชั้นน าด้านต่างๆ รายงานข่าวเกี่ยวกับการด าเนินงาน แผนงาน
และนโยบายขององค์กร และส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. กลุ่มบทบาทเชิงตัดสินใจ (Decisional Roles) เป็นบทบาทที่ท าให้ผู้บริหารเป็น        
“นักตัดสินใจ” (Decision Maker) อันสืบเนื่องจากบทบาทสองกลุ่มแรก ประกอบด้วย  
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  3.1 บทบาทเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur) ผู้บริหารต้องเป็นผู้ริเริ่มและออกแบบ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ผู้บริหารต้องท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาและโอกาสอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อพบสถานการณ์ที่ต้องปรับปรุง ผู้บริหารต้องก าหนดโครงการปรับปรุง โดยจัดล าดับความส าคัญ
ตามการตัดสินใจและกิจกรรมต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การปรับปรุงที่แท้จริง ผู้บริหารต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ในโครงการปรับปรุงในระดับใดระดับหนึ่ง มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มอบ
อ านาจให้ปฏิบัติงานแทน มอบหมายความรับผิดชอบในการออกแบบภายใต้ขอบเขตของอ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับหรืออาจให้ค าปรึกษาในการออกแบบและงานใหญ่ ๆ บางอย่างของโครงการปรับปรุง
อาจต้องขอค าปรึกษาจากผู้บริหารอาวุโส 
  3.2 บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งรบกวน (disturbance handier) เป็นบทบาทของผู้บริหารที่
ต้องแก้ปัญหา เมื่อองค์กรเผชิญสิ่งรบกวนหรือความวุ่นวายแต่ไม่คาดหวังอย่างฉับไวแต่ได้ผล        ซึ่ง
ความวุ่นวายต่างๆ มักเกิดจากความขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับ
องค์กรอื่น และการสูญเสียทรัพยากรหรือข้อจ ากัดต่างๆ ผู้บริหารต้องจัดล าดับความส าคัญและทุ่มเท
ความพยายามที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ 
  3.3 บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (allocator) ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่ส่วนต่างๆ ในองค์กรตามจุดที่ต้องการ ผู้บริหารต้องควบคุมดูแลระบบโดยอาศัยการ
จัดสรรทรัพยากร ผู้บริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรในแนวทางต่างๆ โดยการท าตารางเวลาของ
ตนเอง การก าหนดโปรแกรมการท างาน การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา     
การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ และโดยการสร้างหรืออนุมัติ
งบประมาณ 
  3.4 บทบาทเป็นนักเจรจาต่อรอง (negotiator) ผู้บริหารรับผิดชอบในการเป็นผู้แทน
ขององค์กรในฐานะผู้เจรจาที่ส าคัญกับบุคคลอ่ืนหรือองค์กรอ่ืน เพ่ือให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ผู้บริหารต้องกระตุ้นตนเองอยู่เสมอ เมื่อองค์กรเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเจรจาต่อรองกับองค์กรอ่ืน 
ผู้บริหารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะสัญลักษณ์หรือหัวโขน ผู้ประชาสัมพันธ์และผู้จัดสรรทรัพยากร
ขององค์กร33 
 เซงเก (Senge) กล่าวถึง บทบาทของผู้น าแบบใหม่ในฐานะผู้สร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ว่าคนที่
จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้นจะต้องมี 1) วิสัยทัศน์ส่วนตน คือ มีจุดมุ่งหมาย มีความหวังที่จะไปเป็น
อย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต 2) มีแรงมุ่งมั่นใฝ่ดี คือ เมื่อมีวิสัยทัศน์แล้วก็จะต้องมีแรงมุ่งมั่นที่จะลงมือ

                                                           
33 Henry Mintzberg, The Nature of Managerial Work (New York: Harper and Row, 

1973), 58–91. 



  18 

ท ากิจทั้งปวงให้บรรลุต่อผลส าเร็จ  3) มีความมุ่งมั่นหมั่นฝึกฝนให้เกิดความช านาญ และ 4) มีความคิด
วิเคราะห์สิ่งใด ๆ ด้วยเหตุด้วยผล โดยได้บทบาทผู้น าดังนี้ 

1. บทบาทในการเป็นนักออกแบบ (designer) หมายถึง เป็นผู้พัฒนาวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
จุดมุ่งหมายขององค์กร โดยผู้น าต้องท ากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้คนในสถานการณ์ 
ตัวผู้น าจะต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถมองเห็นโอกาสที่เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาใด ๆ โดยการออกแบบวิธีการ ขั้นตอน และรูปแบบของกระบวนการภายในองค์กร ตลอดจน
รูปแบบการผลิต  

2. บทบาทในการเป็นผู้ให้บริการหรือผู้คอยช่วยเหลือ (steward) หมายถึง การเป็นผู้น าที่
ต้องรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้อ่ืนและปรับแต่งวิสัยทัศน์ของตนซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบในฐานะ
เจ้าหน้าที่ให้บริการที่จะต้องท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยผู้น าจ าเป็นต้องเป็นที่
พ่ึงพิงแก่ผู้ตาม เป็นผู้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ทีมงานจะรู้สึก
มั่นใจในการมีพ่ีเลี้ยง และมีผู้ให้ความช่วยเหลือ  

3. บทบาทในการเป็นเป็นครูผู้สอน  (teacher) หมายถึง การเป็นผู้น าที่ต้องส่งเสริม
ความรู้ พัฒนาความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และท าให้ทุกคนสามารถเข้าใจความเป็นจริงในปัจจุบัน
ทั้งหมดได้โดยกระตุ้นให้ผู้อ่ืนได้คิดได้เข้าใจมากกว่ามุ่งให้ท าตาม34 

เดส และมิลเลอร์ (Dess and Miller) เสนอว่าบทบาทส าหรับความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์       
มี 3 ประการ ดังนี้  

1. บทบาทในการก าหนดทิศทางขององค์กร เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ที่ง่ายแก่การเข้าใจ และกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายต่อธุรกิจ เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมองค์กรในแง่ที่ว่าสิ่งที่กล่าวมานี้จะมี
รูปแบบอย่างไรต่อไปในอนาคต เป็นการมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์นั่นเอง  

2. บทบาทในการออกแบบองค์กรเป็นกิจกรรมที่เน้นการประเมินองค์กรที่จ าเป็นต่อการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ และสามารถน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้อย่างประสบความส าเร็จ   

3. บทบาทในการปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศและ
คุณธรรมขององค์กร บุคลากรทั่วทั้งองค์กรต้องได้รับการสนับสนุนให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รวมทั้งเข้าใจ
ถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือที่จะสามารถท างานร่วมกันได้ด้วยความสามารถสูงสุดและพฤติกรรมที่มี
คุณธรรมอย่างเต็มที่35 

                                                           
34 Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the 

Learning Organization (New York : Double day, 1990). 58. 
35 Gregory G. Dess and Alex Miller, Strategic Management (Singapore : McGr

aw -Hill, 1993), 320-321. 
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ฮิทท์ ไอร์แลนด์ และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskission) ได้น าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติและบทบาทของความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

1. บทบาทการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  (determining strategic direction) คือ มีความ 
สามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผู้ร่วมงานให้
ปฏิบัติตามได้อย่างสม่ าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพ่ือก าหนดแผนกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

2. บทบาทการบริหารทรัพยากรในองค์กร  (effectively managing the firm’s resource- 
portfolio) มีความสามารถใช้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรในองค์กร ทั้งด้านงบประมาณและด้าน
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า คุ้มทุน เพ่ือเกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ  

3. บทบาทการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ มีประสิทธิ ผล (sustaining an effective 
organizational culture) มีความสามารถในการก าหนด เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก สามารถเลือกวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินงานและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการท างานของสมาชิก  

4. บทบาทการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices) เป็น
ผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่น่าไว้วางใจ มีการตัดสินใจโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  

5. บทบาทการจัดตั้งควบคุมองค์กรให้สมดุล (establishing balanced organizational- 
controls) มีการจัดการบริหารงานดูแลในกระบวนการท างานให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการ
บริการ ผู้รับบริการพึงพอใจในบริการที่ได้รับและผู้ให้บริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน36 
 ฟาร์เรนและเคย์ (Farren and Kaye) กล่าวไว้ว่า ผู้น าจะสามารถช่วยให้บุคลากรพัฒนางาน
อาชีพได้ด้วยการแสดงบทบาท 5 ประการ ได้แก่ ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ประเมิน ผู้คาดการณ์ ผู้ให้
ค าปรึกษา และผู้ส่งเสริมสนับสนุน37

 

                                                           
36 Michael A. Hitt, R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, Management of 

Strategy : Concepts and Cases (China : Thomson South-Western, 2007), 372-383. 
37 Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New skills for New Leadership Roles,”in 

The Leader of Foundation, 3nded. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 175-
187. 
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 ยุคล์ (Yukl) ได้สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารจากพฤติกรรมการบริหารซึ่งแบ่งออก        
เป็น 4 กลุ่มใหญ่และบทบาทที่ส าคัญ 11 บทบาท ย่อย ดังนี้ 

1. บทบาทการสร้างความสัมพันธ์  (building relationship) ได้แก่ 
 1.1 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ (networking)   
 1.2 การให้การสนับสุนน (supporting) 
       1.3 การขจัดความขัดแย้งและสร้างทีมงาน (managing conflict  and  team  building) 
2. บทบาทในการให้และเสาะหาข้อมูล (giving – seeking  information)  ได้แก่ 
      2.1 การติดตาม (monitoring) 

      2.2 การให้ข่าวสารข้อมูล (informing) 
      2.3 การสร้างความชัดเจน (clarifying) 

3. บทบาทในการตัดสินใจ (making decision)  ได้แก่ 
      3.1 การวางแผนและการจัดองค์กร (planning and organizing) 
      3.2 การปรึกษาและการมอบหมายงาน (consulting and delegating)  
      3.3 การแก้ปัญหา (problem solving) 

4. บทบาทในการใช้อิทธิพล (influencing people) ได้แก่ 
      4.1 การสรางแรงจูงใจ (motivating) 
      4.2 การประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล (recognizing and rewarding)38 

บทบาทของผู้บริหารในสถานศึกษา 

 ส าหรับบทบาทของผู้บริหารในสถานศึกษาประเทศไทยนั้น ได้มีการศึกษาและกล่าวถึงเช่น
เดี่ยวกัน ดังที่สุรศักดิ์  ปาเฮ เสนอว่าบทบาทของผู้บริหารควรประกอบด้วยบทบาท 5 ประการ ดังนี้ 
 1. บทบาทตามที่ก าหนด หมายถึง บทบาทสังคม กลุ่มหรือองค์กรก าหนดไว้ว่าเป็นรูปแบบ
ของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ เช่น ข้อก าหนดที่ว่าพ่อแม่
ต้องอบรมเลี้ยงดูลูกข้าราชการต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งงานโดยชอบ เป็นต้น 
 2. บทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่คนอ่ืน
(ผู้เกี่ยวข้อง) คาดหวังว่าอยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติบทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังนี้มักจะสอดคล้องกับ
บทบาทที่ก าหนด  แต่ในบางครั้งบทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังอาจจะไม่ตรงกับบทบาทที่ก าหนดไว้ 
เพราะคนบางคนอาจมีการคาดหวังมากหรือน้อยกว่าข้อก าหนดที่ตนได้รับทราบ 

                                                           
38Gary Yukl, Leadership in Organizations,  5thed.  (New York : Courier Stoughton

, 2006), 370-372. 
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 3. บทบาทตามอุดมคติของผู้อยู่ในต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลผู้อยู่ใน
ต าแหน่งคิด  และเชื่อว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ เช่น ผู้บังคับบัญชาคิดว่าตนมีหน้าที่
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่ต้องไปใส่ใจกับปัญหาส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ดังนั้นบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทที่ก าหนด และก็
อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวัง 
 4. บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้อยู่ในต าแหน่งได้ปฏิบัติหรือแสดงออกมาให้
เห็นซึ่งมักจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของเจ้าตัวผู้อยู่ในต าแหน่ง แต่อาจมี
กรณีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมตามการคาดหวังของผู้อ่ืนทั้ง  ๆ ที่บทบาทนั้นไม่ตรงกับบทบาทตาม
ความคิดของตนก็ได้ 
 5. บทบาทที่ผู้ อ่ืนรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้ อ่ืนได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
บทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่งซึ่งโดยธรรมชาติการรับรู้ของคนเราจะมีการเลือกรับรู้ และมีการรับรู้ที่
ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้ด้วยอิทธิพลจากประสบการณ์และสถานการณ์หลายอย่าง ดังนั้น    
เมื่อผู้อยู่ในต าแหน่งปฏิบัติบทบาทโดยแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ผู้ที่ได้พบเห็นอาจรับรู้พฤติกรรมหรือ
บทบาทนั้นในทางที่แตกต่างกันไป และอาจแตกต่างไปจากบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง
ด้วย39 

อุษณีย์  โพธิสุข ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาถือ
ว่าเป็นผู้คุมบังเหียนแห่งความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจึงต้องเข้าใจถึงหัวใจของการเรียนรู้
ของเด็ก โดยอาจมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. วางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  
2. วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้  
3. สร้างกลไกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ครบวงจร อาทิเช่น วิธีการจัดการเรียน การสอน

ของครู  แนวทางการจัดหลักสูตรใหม่ ระบบการวัดและประเมินผล การจัดสภาพแวดล้อม การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 

4. วางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา ทักษะพ้ืนฐานส าคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานในระดับที่เป็นที่ยอมรับของระบบการศึกษา  

                                                           
39 สุรศักดิ์ ปาเฮ, “การนิเทศภายในหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน”, วารสารวิชาการ 

4, 8 (มกราคม, 2545) : 25 – 31. 
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5. วางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งสิ่งที่เป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญและสิ่งที่เป็นความต้องการทางการศึกษา
นักเรียน ทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา40 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดลักษณะ ผู้บริหารสถานศึกษา
ว่ามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้   

1. การเป็นผู้น าทางวิชาการ โดยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหมวด 4 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผน นโยบายและยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปการเรียนของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ ให้
ค าปรึกษาแนะน า และสร้าง พลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่ง
จะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายใน 
โรงเรียน บุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ 
ครู บุคลากร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 

3. การเป็นผู้อ านวยความสะดวก ทั้งทางด้านวิชาการ อาทิ การจัดสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ 
ต ารา เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง  ๆ ตลอดจน         
การให้บริการและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนที่ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักที่จะเรียนรู้
และ รู้จักแสวงหาความรู้ 

4. การประสานความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอก โรงเรียน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากร บุคคล อาทิ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์พิเศษที่โรงเรียนต้องการให้มาช่วยพัฒนา โรงเรียน ทรัพยากร
ต้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา สื่อ เกม 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนาศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพ่ือ สามารถน ามาประยุกต์และ

                                                           
40 อุษณีย์ โพธิสุข, กลยุทธ์ทางการศึกษาผู้เรียนส าคัญที่สุด ในการร่วมคิดร่วม

เขียนปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนส าคัญที่สุด, ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2543), 42. 
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ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น รวมทัง ส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรในสถานศึกษาแห่ ง
อ่ืน ๆตามความเหมาะสม 

6. การสร้างแรงจูงใจ โดยเป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่น ในการ
ท างาน สร้างความเชื่อมั่น และเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่างๆ ให้ความส าคัญในความ พยายาม
ของทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่าง  ๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ        
การเผยแพร่ผลงานของทีมงาน และการยกย่องให้รางวัล 

7. การประเมินผล โดยส่งเสริมการประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษา
แห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินผลภายนอกมีการน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ก าหนด นโยบายของ
สถานศึกษาเพ่ือให้เป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

8. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของครู
และทีมงาน รวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยด้วย 

9. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบ โดย
วิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

10. การส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งในและต่างประเทศให้
สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้41 

สมพิศ โห้งาม ก าหนดบทบาทแของผู้บริหารไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
1. ให้ ค าแนะน า  (directive) ผู้ บ ริ ห าร ในลั กษณะเช่ นนี้ จ ะ เป็ นผู้ บอกหรื อผู้ สั่ ง ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในสิ่งที่ต้องการ ไม่ได้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมตัดสินใจ 
2. ให้การสนับสนุน (supportive) ผู้บริหารในกรณีนี้จะแสดงความเป็นกันเองให้ความสนใจ 

เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุนให้งานบรรลุเป้าหมาย 
3. เปิดโอกาสให้ความร่วมมือ  (participative) ผู้บริหารลักษณะนี้จะแสวงหาข้อคิด

ข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมตัดสินใจ 
4. มุ่งงาน (achievement oriented) ผู้บริหารลักษณะนี้จะมุ่งสู่ความส าเร็จของงานด้วยการ

กระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย42 
เต็มศิริ เฉลาพักตร์ ได้อธิบายว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีบทบาทตามภารกิจและ     

พฤติกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 9 ประการ คือ 

                                                           
41 กระทรวงศึกษาธิการ, การปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), 32. 
42 สมพิศ โห้งาม, การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ, 2553), 117-119. 
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1. ก าหนดเป้าหมาย (setting goal) ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทในการก าหนด
เป้าหมายของการศึกษา โดยทั่วไป และเป้าหมายของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน 

2. ก าหนดนโยบาย (marketing) ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายการศึกษาโรงเรียนอย่างกว้างขวาง 

3. ก าหนดบทบาท (determining roles) ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบในการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจน 

4. ประสานงาน (coordinating administrative function and structure) 
ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในการประสานการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์
เดียวกัน 

5. ประเมินประสิทธิภาพ (appraising effectiveness) ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ
ในการประเมินผลงานของหน่วยงาน 

6. ท างานกับผู้น าชุมชนเพ่ือการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา (working with 
community leadership to promote improvements in education) 

7. ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (using the 
educational resources the community) 

8. การให้ประชาชนมีส่วนร่วม (involving people) ผู้บริการจะต้องรับผิดชอบใน
การส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายและประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษา
รวมทั้งติดตามประเมินผล 

9. การติดต่อสื่ อสาร  (communicating) ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน43 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้แต่ละ
สถานศึกษามีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. บริหารกิจการสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทังนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศกึษาหรือส่วนราชการ 

                                                           
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การ

พัฒนาครูผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิทยฐานะ  
(ม.ป.ท. : 2552), 116-117. 
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2. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูและบุคลากร การเงิน        
การพัสดุสถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการ 

3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ตามวงเงินงบประมานที่สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 

4. จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

6. ปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 

ในการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท าความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ในเชิงองค์รวม (holistic) หรือมองอย่างครบวงจร เพราะจะท าให้เห็นสภาพของการบริหารในลักษณะ
ที่เป็นการเชื่อมโยง ซึ่งบทบาทของผู้บริหารสรุปได้ดังนี้ 

1. งานตามหน้าที่ ได้แก่ งานในฐานะบังคับบัญชา 
2. งานหลัก ได้แก่ งานวิชาการ 
3. งานสนับสนุน ได้แก่ 3.1) งานบุคลากร 3.2) งานด้านงบประมาณ และ 3.3) งานบริหาร

ทั่วไป ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธ์กับ ชุมชน งานธุรการ งานอาคารสถานที่44 
 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

บทบาทเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่แสดงออกตามต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวัง
ของสังคม บทบาทของบุคคลจึงมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ส าหรับบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่             
มีนักวิชาการให้ทัศนะด้านบทบาทยุคใหม่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าไปใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

                                                           
44 เมตต์ เมตต์การุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: บุ๊คพ้อยท์วิชาการ, 2553), 189-192. 
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The Wallace Foundation เป็นมูลนิธิให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็นผู้น า
การศึกษาใน 24 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลควรน าไปใช้มี 5 ประการ ดังนี้ 

1. การสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือความส าเร็จทางวิชาการส าหรับนักเรียน (Shaping a vision of 
academic success for all students) การน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

2. ส ร้ า ง บ ร ร ย าก า ศที่ อ บ อุ่ น เ พ่ื อก า รศึ กษ า  ( Creating a climate hospitable to 
education) ผู้บริหารต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้เรียน และบุคคลภายนอก เพราะโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางทางการเรียนและกิจกรรม บรรยากาศมีความส าคัญที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การปลูกฝังภาวะผู้น าให้กับบุคคลอ่ืน (Cultivating leadership in others) ทั้งครูใน
โรงเรียนถือว่าทรัพยากรส าคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้น าทางวิชาการจะส่งผลให้โรงเรียนมี
การพัฒนาไปสู่คุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา 

4. การปรับปรุงการเรียนการสอน (Improving instruction) ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลจะมุ่ง
ท างานด้วยความเอาใจใส่ในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมุ่งถึงคุณภาพการสอน และให้
บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวังของผู้เรียน และผู้ปกครอง 

5. การบริหารจัดการกับคน ข้อมูล และกระบวนการ (Managing people, data and 
processes) ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรทั้งครูบุคลากร และผู้เรียน รวมทั้ง
การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารและกระบวนการการบริหาร 

ในบทความเรื่อง The Role of the Principal in Schools ได้สรุปบทบาทหน้าที่ในโรงเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ท่ีส าคัญ 9 บทบาท ดังนี้ 

1. บทบาทในฐานะผู้น า (Role as school leader) ประกอบด้วย การเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ (Being an effective leader) โครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์โรงเรียนการพัฒนาการ
ประเมินผลครูผู้สอน และนโยบายการพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น 

2. บทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัยของผู้เรียน (Role in Student Discipline) งานส่วน
ใหญ่ของผู้บริหาร การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน ที่ผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ครูทุกคน 
และต้องมีเป้าหมายของการน าไปใช้กับผู้เรียน จะท าให้งานง่ายขึ้น 

3. บทบาทในฐานะผู้ประเมิน (Role as a Teacher Evaluator) ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องมี
ความรับผิดชอบในการประเมินผลงานของครู โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีครูผู้สอนที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องจัดให้มีการประเมินตามกระบวนการด้านคุณภาพครูอย่างมีความเป็นธรรม 
และต้องชี้ให้เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของการปฏิบัติหน้าที่ของครู 
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4. บทบาทในการพัฒนา การด าเนินงาน และการประเมินโครงการ (Role in Developing, 
Implementing, and Evaluating Programs) เป็นเป็นหนึ่งบทบาทที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องหา
วิธีการพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น โครงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้องครอบคลุมพ้ืนเพ่ือ
เป็นแนวทางเดียวกันและต้องมีการประเมินทุกปี และพัฒนาเสมอถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น 

5. บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน (role in Reviewing Policies 
and Procedures) เอกสารส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร (governing) โรงเรียน คือ คู่มือนักเรียน 
(Student Handbook) ถือเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถท าให้งานของผู้บริหารง่ายขึ้น ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รู้
นโยบายและขั้นตอนการท างานประสบผลส าเร็จได้ 

6. บทบาทในการก าหนดตาราง (Role in Schedule Setting) การสร้างตารางต้องท าทุกๆปี
ซึ่งจะเป็นภาระงานที่ผู้บริหารต้องการสร้างขึ้นมาเอง ได้แก่ ตารางการตีระฆังการเข้าเรียน ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางการใช้ห้องสมุด ฯลฯ ตรงข้ามผู้บริหาร
ต้องตรวจสอบแต่ละตารางเหล่านั้นว่า ไม่ท าให้บุคลากรแต่ละคนต้องมีตารางมากเกินในแต่ละปี 

7. บทบาทในการจ้างครูใหม่ (Role in Hiring New Teachers) เป็นหน้าที่ส าคัญของ
ผู้บริหารโรงเรียน ต้องจ้างหรือรับครูและเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ในการท างานได้อย่างถูกต้อง ด้วย
กระบวนการสัมภาษณ์หรืออบรมจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 

8. บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และสมาชิกในชุมชน 
สามารถเป็นประโยชน์กับคุณในความหลากหลายของพ้ืนที่ การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและธุรกิจ
ในชุมชนสามารถช่วยให้โรงเรียนอย่างมาก รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับบริจาคเวลาส่วนตัวและการ
สนับสนุนในเชิงบวกโดยรวม 

9. บทบาทในการมอบหมายงาน (Delegating) ผู้น าหลายคนโดยธรรมชาติมีงานหนักอยู่ใน
มือที่ต้องสั่งการลงไป ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น โดยมอบหมาย
ให้กับบุคคลที่มีความรู้และไว้วางใจผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพไม่มีเวลามากพอที่จะท าทุกอย่าง
ที่ต้องการท าด้วยตัวเอง จึงต้องพ่ึงพาคนอ่ืน ๆ มาช่วยท า เพื่อให้ผลงานบรรลุผลส าเร็จ45 

กรอสแมน (Grossman) กล่าวว่า เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความรับผิดชอบใหม่เหล่านี้ 
สมาคม โรงเรียนภาวะผู้น าระหว่างรัฐ (ISLLC) สร้างชุดมาตรฐานการพัฒนาสาหรับผู้บริหารโดยกลุ่ม
องค์กรที่เป็นผู้น าการศึกษาแห่งชาติได้แก่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ สมาคม

                                                           
45 พิษณุกร มะกลาง, “บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรใน

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” , (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 22. 
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ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งชาติและสภาหัวหน้าเจ้าหน้าที่โรงเรียนของรัฐ ได้พัฒนาชุด
มาตรฐานการพัฒนาผู้บริหารซึ่งได้น ามาใช้ในการพัฒนาในปี  2008 มีแนวทางที่ผู้บริหารต้อง
รับผิดชอบตามบทบาท ดังนี้ 

1. บทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. บทบาทในการออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตร การวัดผล และการประเมินผล 
3. หลักความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
4. บทบาทในการบริหารสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล และกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. วิธีสร้างแรงบันดาลใจบุคคลด้วยวิสัยทัศน์ที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น46 
ดูเดีย (DoDEA) ได้น าเสนอเครื่องมือการประเมินเรื่อง Instructional Leadership: Self-

Assessment and Reflection Continuum เป็นเครื่องมือประเมินความเป็นผู้น าทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 การก าหนดตัวชี้วัดด้านสมรรถนะและความเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 มีบทบาท 4 ด้านหลักดังนี้ 

1. ผู้น าโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ก าหนดให้มีการก ากับดูแลด้านการบูรณาการการเรียนการ
สอนต่อการประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ และการประเมินผลได้แก่ การให้ค าแนะน าแนวคิดใหม่ๆ
ส าหรับครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนที่มีประสิทธิผล การสนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้อง
กับปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. มีการน ารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครูเพ่ือการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ได้แก่ น าไปใช้ในห้องเรียน ส่งเสริมให้ครู นักเรียนใช้เครื่องมือทางดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผล 
และใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประเมินประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะน าทักษะทางดิจิตอลมาใช้ 

3. ให้โอกาสแก่ครูได้พิจารณาไตร่ตรอง ก าหนดจุดมุ่งหมาย และการร่วมมือกันเพ่ือให้เกิด
การ 
เรียนรู้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงแล้วสามารถน ามาเป็นโอกาส ได้แก่ ให้ครูก าหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล และให้น า
ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้อย่างมืออาชีพได้อย่างแท้จริง 

4. ต้องจัดสภาพแวดล้อมบนพ้ืนฐานยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีต่อของชุมชน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพ่ือสนับสนุน
การสอน และการเรียนรู้ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ก าหนดให้จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ที่มี

                                                           
46

 ชัยยนต์ เพาพาน, ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21,การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่
ในศตวรรษท่ี 21, 306-309. 
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ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ควรเพ่ิมโอกาสการ
เรียนรู้ด้านโลกมากขึ้น และออกแบบทางสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
และทักษะทางอาชีพและเตรียมผู้เรียนส าหรับการท างานในอนาคต47 

สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ ประกอบด้วย บทบาทในฐานะ
ผู้น าทางวิชาการบทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผู้ประเมิน บทบาทในการ
ทบทวนนโยบาย บทบาทในการบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาทในการก าหนดตารางการ
ปฏิบัติงาน บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนา
ครูและบุคลากร บทบาทในการประชาสัมพันธ์บาทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน และบทบาท
ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้น าของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) ซึ่งกล่าวถึงบทบาทท่ีผู้บริหารต้องปฏิบัติมี 10 ประการ 
ดังนี้ 1) บทบาทในการเป็นผู้น า 2) บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ 3) บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์
ขององค์กร 4) บทบาทในการก ากับติดตาม  5) บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล 6) บทบาทในการเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ 7) บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ 8) บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 9) บทบาท
ในการจัดสรรทรัพยากร และ  10) บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง48 มาเป็นแนวทางในการวิจัยใน
ครั้งนี ้

 

บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน 

 องค์กรหรือสถาบันใดก็ตามไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ย่อมประกอบด้วยบุคลากร 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ร่วมงาน ในบางสถาบันที่พบว่าบุคคลมีความร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ 
และมีความจริงใจต่อกัน ให้เกียรติกัน ในขณะที่อีกสถาบันหนึ่งมีแต่ความขัดแย้ง ผู้ร่วมงานแตกความ
สามัคคี ชิงดีชิงเด่นกัน แยกเป็นกลุ่ม ๆ ไม่มีการช่วยเหลือหรือร่วมมือกันท างาน ลักษณะที่ปรากฏ
ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า บรรยากาศ (climate) ซึ่งบรรยากาศนั้นมีค าที่เรียกหลายลักษณะ เช่น 
บรรยากาศทางจิตวิทยา (psychological climate) บรรยากาศองค์กร (organizational climate) 

                                                           
47 ชัยยนต์ เพาพาน, ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21,การประชุมวิชาการ

ระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่
ในศตวรรษท่ี 21, 306-309. 

48Henry Mintzberg, Simply Managing: What Managers Do and Can Do Better 
(New York: Harper and Row, 2013), 92-103. 



  30 

และวัฒนธรรมองค์กร (organizational culture) ในบรรดาค าต่าง ๆ นี้ค าว่าบรรยากาศองค์กร เป็น
ค าท่ีแพร่หลายมากที่สุด49   

ดังนั้น ไม่ว่าในองค์กรใดก็ตามจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อบุคคลในองค์กรนั้นท างานด้วย
ความตั้งใจ พึงพอใจกับสิ่งที่ตนรับผิดชอบ นักวิชาการหลายคนจึงได้หันมาศึกษาถึงองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคคลในองค์กรซึ่งเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคลากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในองค์กรซึ่งส่งผลต่อขวัญ ก าลังใจ และความพึงพอใจ ใน
การปฏิบัติงานของบุคคล 

 

ความหมายของบรรยากาศองค์กร 

 เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมี
ผู้ให้ความหมายของค าว่า บรรยากาศองค์กรไว้มากมาย พอสรุปได้ดังนี้   ฮอย (Hoy) ให้ความหมาย
ของบรรยากาศองค์กรว่า เป็นลักษณะภายในที่ท าให้องค์กรหนึ่งแตกต่างไปจากองค์กรอ่ืน ๆ และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร50 เชอร์ริงตัน (Cherrington) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร 
เป็นคุณลักษณะ หรือความเชื่อที่แบ่งแยกองค์กรหนึ่ ง จากอีกองค์กรหนึ่ ง คล้ายกับค าว่า 
“บุคลิกภาพ” (personality) “บรรยากาศองค์กร” จึงอาจหมายถึง บุคลิกภาพขององค์กร ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่คงที่ของแต่ละบุคคล และเป็นคุณสมบัติทั้งหมดขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
บุคลากรจะมีความพอใจในบรรยากาศบางองค์กรมากกว่าและปฏิบัติงานได้ดีกว่าในองค์กรอ่ืน51   ซึ่ง 
โอเวนส์ (Owens) ให้ความหมายของบรรยากาศองค์กร หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ ระหว่าง
การกระท าของบุคคล กับสิ่งแวดล้อม ในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และ
สามารถอธิบายถึงคุณลักษณะขององค์กรนั้น ๆ ส่วนบรรยากาศของโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ได้จากการ

                                                           
49 James L. Gibson and others, Organizations : Behavior, Structure 

and Processes (New York : McGraw-Hill, 2006), 30-31. 
50 Wayne K. Hoy, Educational Administration : Theory, Research 

and Practice (New York : McGraw-Hill, 2005), 143-144. 
51 David J. Cherrington, Organizational Behavior : The Management 

of Individual and Organization Performance, 2nded. (New 
York : Allyn and Bacon : Prentice-Hill, 1998), 469-471. 
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รวบรวมความคิดเห็นและการรับรู้จากสมาชิกในกลุ่ม องค์ประกอบเหล่านั้นอาจเป็นปทัสถาน และ
การคาดหวังของระบบสังคมที่เป็นที่ยอมรับ52   
 ส าหรับต ารา เอกสารในประเทศไทยมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร พอสรุปได้ดังนี้ 
สมยศ นาวีการ กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง กลุ่มของลักษณะและสภาพแวดล้อมของงานที่
พนักงานท างานอยู่ ซึ่งจะรับรู้โดยทางตรงและโดยทางอ้อมและบรรยากาศองค์กรจะเป็นแรงกดดันที่
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติงานในการท างาน53 และ ชาญชัย อาจินสมาการ กล่าวว่า บรรยากาศ
องค์กร หมายถึง สิ่งที่ท าให้การปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ
พนักงาน54  เช่นเดียวกับ ศิริพงษ์  เศาภายน ได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์กรไว้ว่าบรรยากาศองค์กร 
หมายถึง คุณภาพของสิ่งแวดล้อมท้ังหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อาจรวมถึงสิ่งแวดล้อมในแผนก  ต่าง 
ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กรที่ผู้บริหารจะต้องท าให้มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกของโรงเรียนใน
ขณะเดียวกันซึ่งนักทฤษฎีกล่าวถึงบรรยากาศองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรว่ามีแนวคิดที่เหลื่อมล้ ากัน
อยู่บ้างคือ วัฒนธรรมองค์กรเป็นรากเหง้าในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในขณะที่บรรยากาศ
องค์กรมีรากเหง้ามาจากจิตวิทยา ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจว่าประสิทธิผลของโรงเรียนและวัฒนธรรม
องค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมต่อบรรยากาศองค์กรบรรยากาศองค์กรเป็นการผสมผสานของตัวแปร
หลายตัว เช่น ภาวะผู้น า แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน55 
 นอกจากนี้ จุฬารัตน์ สุคันธรัตน์  ให้ความหมายของบรรยากาศองค์กรว่าหมายถึง การรับรู้ 
ความรู้สึกหรือความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อลักษณะขององค์กรในแง่ต่าง ๆ ที่แวดล้อมอยู่รอบ ๆ 
ตัวของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กรและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร56  

                                                           
52 Robert G. Owens, Organizational Behavior in Educational (Boston : Allyn 

and Bacon Prentice-Hill, 1998), 193. 
53 สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์กร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 

2547), 38. 
54 ชาญชัย อาจิณสมาการ, ปฏิสัมพันธ์ในองค์กร (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, 2548), 55. 
55ศิริพงษ์ เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

บริษัท บุ๊คพอยท์ จ ากัด, 2548), 42. 
56จุฬารัตน์ สุคันธรัตน์ อ้างถึงใน พิษณุกร มะกลาง, “บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรม

การท างานของบุคลากรในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” , 
(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 8. 
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จากการศึกษาความหมายของบรรยากาศองค์กรที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า 
บรรยากาศองค์กร หมายถึง ลักษณะ ความเข้าใจ การรับรู้ต่อองค์กร และบุคลากรในองค์กร 
บรรยากาศองค์กรมีผลต่อสภาพแวดล้อมของการท างานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรที่ก าลังท างานอยู่ซึ่งเป็นแรงกดดันที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการแสดงออกทางพฤติกรรมในทางปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร 
 

ความส าคัญของบรรยากาศองค์กร 

 นักวิชาการจ านวนมากให้ความสนใจ ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรอย่าง
กว้างขว้างและต่อเนื่อง โดยพบว่าบรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้หรือความรู้สึกของบุคลากร
ทุกคน บรรยากาศองค์กรจึงมีความส าคัญยิ่งหลายประการ ดังที่ เลวิน (Lewin) ได้พยายามที่จะ
เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของคนและสภาพแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยชี้ให้เห็นว่าบรรยากาศหรือ
พฤติกรรมขององค์กรเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในองค์กรนั้น  โดย
ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ หรือคุณลักษณะส่วนบุคคล และ
สภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศขององค์กรนั้น ๆ57  
 สเทียร์ (Steers) ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์กร 
กล่าวคือ  

1. บรรยากาศองค์กรถือเป็นการรับรู้ของบุคลากร ทั้งในระดับบุคคล และกลุ่มซึ่ง
เป็นของพฤติกรรมองค์กร ดังนั้นการก าหนดรูปแบบการบริหารองค์กรจึงต้องพิจารณาถึง
ความต้องการบุคลากรทั้งในระดับบุคคล และกลุ่ม  

2. บรรยากาศองค์กรซึ่งเหมาะสมต่อองค์กรหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสมต่ออีกองค์กรหนึ่ง 
ดังนั้นผู้บริหาร-จึงต้องพิจารณาถึงเป้าหมาย และความพยายามที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศ
ที่เอ้ืออ านวยต่อองค์กร และสอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากรโดยเฉพาะบรรยากาศที่เป็นแบบเน้น
ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จะเหมาะสมต่อองค์กรที่เน้นต่อผลการปฏิบั ติงานขององค์กร 
ในขณะที่บรรยากาศองค์กรแบบเน้นความอบอุ่น และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรนั้นจะ
เหมาะสมต่อองค์กรที่เน้นความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรเป็นหลัก  

                                                           
57 Kurt Lewin, Field Theory in Social (New York : Harper and Brother, 1951), 

241, quoted in George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational 
Climate (Boston : Harvard University, 1963),  36. 
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3. แม้ว่าบรรยากาศองค์กรจะมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการขาดงานของบุคลากรแต่ไม่
สามารถคาดหวังได้ซึ่งบรรยากาศองค์กรจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก 
พร้อมนี้ยังได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์กรท าให้เกิดผลดีต่อบุคลากรในองค์กรนั่นก็คือ ความพึงพอใจใน
งาน (job satisfaction) และผลการปฏิบัติงาน (job performance)58 
 นอกจากนี้ มอร์เฟท และคณะ (Morphet and others) ได้สรุปว่า บรรยากาศองค์กรยังมี
ความส าคัญต่อผู้บริหาร และบุคคลอ่ืน ๆ ในองค์กรดังนี้ 

1. บรรยากาศองค์กรแบบที่หนึ่งท าให้ผลการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าบรรยากาศ
องค์กรแบบอ่ืน ๆ ดังการศึกษาของนิวเวล (Newell) พบว่า บรรยากาศแบบปิดมีผลท าให้สมาชิกใน
กลุ่มมีความพึงพอใจในการท างานที่ได้รับมอบหมายน้อยตรงกันข้ามกับบรรยากาศแบบเปิดที่มี
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจสูง ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความสนิทสนมกลมเกลียว ซึ่งจะมีผลท าให้
สมาชิกในกลุ่มมีความพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อบรรยากาศภายในองค์กร หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกงานภายใน
องค์กรเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์กร กล่าวคือ แบบของความเป็นผู้น า ทัศนคติ 
และวิธีการของผู้บริหารที่ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชามีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แบบของความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงจะถูกปฏิบัติตาม โดยผู้บริหารระดับรองลงมาที่มีความ
เข้าใจว่าเป็นแนวทางท่ีถูกต้องของการปฏิบัติ 

3. ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์กรมีความส าคัญต่อการก าหนดผลการปฏิบัติงาน
และความพอใจของบุคลากรในองค์ องค์กรที่มีบรรยากาศในการบริหารแบบใช้อ านาจการตัดสินใจอยู่
กับส่วนกลาง บุคลากรในองค์กรนั้นก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด บรรยากาศ บรรยากาศ
แบบนี้จะท าให้ผลผลิตต่ า บุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานไม่เกิดความริเริ่ม และมี
ทัศนคติที่ไม่พึงประสงค์ต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลักแต่ในองค์กรที่มีบรรยากาศร่วมประสานสัมพันธ์ และ
เน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่สมาชิกขององค์กร สภาพบรรยากาศองค์กรที่เน้นการประสาน
สัมพันธ์จะมีผลท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์กร 
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ผลงานจะอยู่ในระดับต่ า59 
 ส าหรับฟอกซ์และคณะ (Fox, et al.) ได้สรุปไว้ว่าบรรยากาศที่ดีของโรงเรียนจะท าให้ผลผลิต
ในการท างานบรรลุจุดหมายที่ส าคัญ ได้แก่  

                                                           
58 Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavior View (Santa 

Monica : Goodyear Publishing Company, 1977), 104-109. 
59 Edgar L. Morphet and others,  Educational Organization and Administration (New 

Jersey : Prentice-Hill, 1982),  220-235. 
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1. การเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการ  
2. การพัฒนาสังคมและการปรับปรุงหลักสูตร  
3. โรงเรียนเป็นสถานที่ซ่ึงเป็นที่น่าพอใจและเป็นสถานที่ที่มีความหมาย  
4. ครูและนักเรียนจะใช้เวลาอยู่โรงเรียนอย่างมีคุณค่า60 

 ส าหรับนักวิชาการ นักการศึกษาของไทย ดังเช่น วิโรจน์  สารรัตนะ กล่าวไว้ว่าแนวโน้มใน
การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศองค์กรย่อมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ขององค์กร ในลักษณะของการตัดสินใจในลักษณะของการบริหารเพ่ือความมีประสิทธิผลในลักษณะ
เสริมสร้างกระบวนการกลุ่มและการติดต่อสื่อสาร ในลักษณะของการแสดงภาวะผู้น าและในลักษณะ
การใช้แรงจูงใจ นั่นคือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรแบบราชการเป็นองค์กรแบบวิชาชีพจากการ
ตัดสินใจเดี่ยวสู่การตัดสินใจร่วม จากประสิทธิผลที่เน้นปัจจัยป้อนออกเป็นเน้นทั้งระบบจาก
กระบวนการกลุ่มและการติดต่อสื่อสารที่เน้นทางการเป็นเน้นแบบไม่เป็นทางการมากขึ้น จากการ
แสดงภาวะผู้น าแบบอ านาจนิยมเป็นประชาธิปไตยนิยม จากการมุ่งการบริหารเพ่ือการจัดการเป็น   
มุ่งการบริหารเพื่อการจัดการเป็นมุ่งการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการจูงใจด้วยการตอบสนองความ
ต้องการระดับต่ าเป็นระดับสูงมากขึ้น  ในขณะที่วัฒนธรรมองค์กรก็มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจาก
วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการซึ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ความมีเสถียรภาพ ความมั่นคงความเป็น
เหตุผลไปสู่วัฒนธรรมเชิงก้าวหน้าที่เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ ความกล้าเสี่ยงความมุ่งสู่ความเติบโต
ก้าวหน้ามากขึ้น และบรรยากาศองค์กรแบบเปิดหรือจากองค์กรที่เน้นการปกครองสู่องค์กรที่มีความ
เป็นมนุษย์มากขึ้น แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทิศทาง
ประชาธิปไตยนิยม และเป็นไปในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการบริหาร        
จากกระบวนทัศน์เก่าไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่เป็นกระบวนทัศน์ที่ท้าท้ายความสามารถของผู้บริหารใน
ยุคที่สังคมทุกระดับเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันนี้เช่นกัน61 
 ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์กรนั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ต่อ
ความรู้สึกของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อจิตใจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามรูปแบบของ
บรรยากาศองค์กร เกิดการเรียนรู้และรับรู้ถึงพฤติกรรมองค์ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับองค์กรได้พัฒนาตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ ทุกคนเกิดความพึงพอใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อ

                                                           
60 Robert S. Fox, et al., School Climate Improvement : A Challenge 

to The School Administrator (Englewood, Colorado : Phi Delta Kappa, 1973), 
1–2. 

61 วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียน : องค์กรแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรา
พิพัฒน์ จ ากัด, 2544), 51. 
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องค์กร อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบการ
บริหารจัดการองค์กร ได้มีส่วนในการก าหนดเป้าหมายขององค์กร สร้างบรรยากาศองค์กรที่อบอุ่น 
เป็นมิตรต่อกัน ท าให้สามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร 

 พิภพ วชังเงิน ได้กล่าวถึงการจ าแนกบรรยากาศองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เป็น
แนวทางท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กรมี 7 มิติ ดังนี้ 
 1. โครงสร้าง (structure) มีผลต่อบรรยากาศองค์กร เช่น ขนาดขององค์กร ระบบการท างาน 
โดยโครงสร้างมีผลกระทบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลและ
พฤติกรรมของพนักงานที่เก่ียวกับงาน ดังนั้น ผู้บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการผู้มีอ านาจ จะต้อง
ปรับรูปแบบโครงสร้างให้เรียบร้อยลื่นไหลต่อกระบวนการด าเนินงาน 
 2. ความอบอุ่นและการสนับสนุน (warmth and Support) ควรให้ความส าคัญทางด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้เกิดความอบอุ่นในองค์กร เพ่ือจะช่วยลดความกังวลที่เกี่ยวกับ
งานลงได้ การให้ความส าคัญกับความช่วยเหลือ ย่อมเป็นสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจ ผู้บริหารจึงแน่ใจได้ว่า 
ความต้องการของบุคลากรในองค์กรคือบรรยากาศท างานที่อบอุ่นและการสนับสนุนส่วนการลงโทษที่
ใช้กันอยู่นั้นไม่ใช่วิธีที่ดี 
 3. ความขัดแย้ง (conflict) เป็นดรรชนีวัดความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคลแตกต่างกัน หรือภายในองค์กรที่มีหน่วยงานแข่งขันกัน องค์กรจะต้องเผชิญกับความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ทุกฝ่ายพอใจ ยอมรับด้วยเหตุ 
 4. ความท้าทายและความรับผิดชอบ (challenge and responsibility) เป็นปัจจัยที่ใช้วัด
เกี่ยวกับความเข้าใจ หรือการรับรู้ด้านความท้าทายของงานและความรู้สึกเก่ียวกับความส าเร็จของงาน
ปัจจัยทางด้านความท้าทายจะเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาในเรื่องแรงจูงใจทางด้านความส าเร็จ
ของพนักงาน แรงจูงใจทางด้านความส าเร็จจะถูกรักษาไว้ในบรรยากาศที่ยอมให้พนักงานมีความ
รับผิดชอบในงานสูง การเพ่ิมความรับผิดชอบของบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมากมีผลท าให้ความรัก
ภักดี ความคล่องตัวของกลุ่ม และการปฏิบัติงานของกลุ่มสูงขึ้น 

5. การให้รางวัลและการลงโทษการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย (reward and punishment 
approval and disapproval) เป็นปัจจัยวัดการรับรู้และให้ความส าคัญต่อสถานการณ์ของการ
ท างานภายในสภาพแวดล้อมที่ให้ความส าคัญต่อการให้รางวัลแทนที่จะใช้วิธีลงโทษย่อมจะเป็นวิธีที่
ถูกต้องกว่า เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานให้มีความสนใจด้านความส าเร็จและรู้สึกผูกผันและ
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จะลดความกลัวเกี่ยวกับความล้มเหลวของพวกเขาได้ การให้รางวัลเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่า 
ยอมรับและเห็นด้วยกับพฤติกรรมหรือการกระท าที่เกิดขึ้น ตรงกันข้ามการลงโทษเป็นสัญญาณที่แสดง
ให้เห็นถึงการไม่ยอมรับ 

6. มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหมาย (performance standards and 
expectations) เป็นปัจจัยวัดความรู้สึกและการรับรู้เกี่ยวกับความส าคัญของผลการปฏิบัติงานและ
ความชัดเจนของของความคาดหมายที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายในองค์กร ทฤษฎีที่ว่าด้วย
แรงจูงใจทางด้านความส าเร็จทั้งหลายนั้นล้วนแต่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดเห็นในเรื่องความส าเร็จที่
สัมพันธ์กับมาตรฐาน และอาจจะคาดหมายได้ว่าระดับของมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมาโดยพนักงานนั้นจะ
เป็นตัวก าหนดแรงจูงใจทางด้านความส าเร็จของพวกเขาด้วย 
 7. ความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย (risk and risk taking) บุคคลที่มีความต้องการ
ความส าเร็จสูง ชอบที่จะยอมรับความเสี่ยงภัยปานกลางในการตัดสินใจ ดังนั้นบรรยากาศขององค์กร
ที่ยอมให้มีการยอมรับความเสี่ยงภัยปานกลางนั้นจะเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการทางด้านความส าเร็จ
ของพนักงานได้ ในขณะที่บรรยากาศที่ให้ความส าคัญแนวทางของการป้องกันตัวเองในการตัดสินใจ
แล้วย่อมจะก่อให้เกิดความไม่สมหวัง และความอ่อนแอของความต้องการทางด้านความส าเร็จได้ การ
เกี่ยวข้องกันระหว่างกันของบรรยากาศมิติต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อการจูงใจในองค์กรจะมีการ
สัมพันธ์บรรยากาศขององค์กรกับความต้องการทางด้านความส าเร็จความต้องการทางด้านความ
ผูกพัน และความต้องการในเรื่องของการใช้อ านาจ ผู้บริหารจะสนองความพอใจในการท างานได้ดีกว่า 
ในกรณีที่มีความต้องการทางด้านความส าเร็จ ถ้าหากว่าต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการ
สนับสนุนและความอบอุ่น แล้วเขามีความต้องการที่จะเข้าไปผูกพันกับบุคคลอ่ืน และถ้าหากว่ามีความ
ปรารถนาที่จะควบคุมแนวทางของการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน เขาจะมีความต้องการทางด้านอ านาจ62 
 ลิเคิร์ท (Likert) ได้เสนอบรรยากาศองค์กรไว้ 8 มิติ คือ 

1. ภาวะผู้น า (leadership process) หมายถึง พฤติกรรมการเป็นผู้น าของผู้บริหารซึ่งเป็นไป
ในทางส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรมากน้อยเพียงใด 

2. ลักษณะปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ (character of motivational forces) วิธีการส่งเสริม
ก าลังใจบุคลากรให้ท างานที่บริหารน ามาใช้ ทั้งท่ีเป็นสิ่งจูงใจภายนอกและภายใน 

3. ลักษณะกระบวนการติดต่อสื่อสาร (character communication process) หมายถึง 
สายใยของการติดต่อสื่อสารในองค์กรว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ส่งเสริมความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด 

                                                           
62 พิภพ วชังเงิน, พฤติกรรมองค์กร (กรุงเทพฯ : บริษัท รวมสาสน์ 1977 จ ากัด, 2547),  

53. 
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 4. ลักษณะกระบวนการการปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกัน (character of interaction 
influence process) หมายถึง การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีมาก
น้อยเพียงใด และก่อให้เกิดความหวั่นเกรงหรือความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน 
 5. ลักษณะการตัดสินใจ (character of decision - making process) หมายถึง ผู้บริหาร
เลือกใช้วิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์เพียงใด ผู้บริหารรวมอ านาจการตัดสินใจไว้
คนเดียวหรือกระจายอ านาจไปสู่บุคลากร 
 6. ลักษณะการก าหนดเป้าหมายหรือการสั่งการ (character of goal-setting or ordering) 
หมายถึง ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการร่วมก าหนดเป้าหมายในการท างาน หรือ
เป้าหมายขององค์กรเพียงใด 
 7. ลักษณะกระบวนการควบคุม (character of control process) หมายถึง ผู้บริหาร
เคร่งครัดต่อการควบคุมตรวจตราการปฏิบัติงานหรือไม่ มีสายการบังคับบัญชามากน้อยเพียงใด 
 8. การฝึกอบรบ (training) หมายถึง ระดับของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารมุ่งให้
บรรลุผลอยู่ในระดับสูงมากน้อยพียงใด และบุคลากรได้รับการอบรมด้านการปฏิบัติงานตามความ
ต้องการของผู้บริหารหรือไม่เพียงใด63 
 นอกจากนี้ ไลเคิร์ท (Likert) ได้ท าการค้นคว้าวิจัย และสร้างทฤษฎีระหว่างระเบียบวิธีการขึ้น
ใหม่ โดยได้พยายามศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริหารกับระบบองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าใน
ระยะแรกจะเป็นมโนทัศน์ในการด าเนินการเฉพาะในองค์กรธุรกิจก็ตาม แต่สามารถน า  มาประยุกต์ใช้
ประโยชน์กับองค์กรประเภทอ่ืน ๆ ได้ เช่น โรงเรียน โดยการสร้างแกนต่อเนื่องของระบบองค์กร ตาม
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร) และผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ร่วมงาน) ซึ่งแบ่งตาม
ความแตกต่างของระบบการบริหาร ซึ่งจะท าให้เกิดรูปแบบบรรยากาศองค์กได้ 4 ประเภท คือ 

1. บรรยากาศแบบเผด็จการ (exploitive authoritative) บรรยากาศในองค์กรระบบนี้
ผู้บริหารมีความเชื่อมั่น มีความจริงใจ และมีความไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงเล็กน้อย หรือแทบ
ไม่มีเลย พฤติกรรมการสนับสนุนซึ่งกันและกันมีน้อยมาก บุคคลในองค์กรมีแนวโน้มที่จะถูกใจโดย
วิธีการข่มขู่ หรือการลงโทษทางวินัย มีการใช้อ านาจ และความเป็นปฏิปักษ์ ความไม่พึงพอใจแผ่ไปทั่ว
องค์กร การติดต่อสื่อสารเริ่มจากเบื้องบนมาสู่เบื้องล่าง นโยบาย กฎเกณฑ์ และการตัดสินใจถูก
ก าหนดโดยผู้บริหาร แต่อาจจะมีการปล่อยให้มีการร่วมกันรับผิดชอบในการตัดสินใจได้เพียงเล็กน้อย 
และต้องสอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารก าหนดไว้ นอกจากจะมีการก าหนดรูปแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร โดยเฉพาะระหว่างระดับขั้นตอนต าแหน่งแล้ว โครงสร้างการควบคุมบังคับ

                                                           
63 Rensis Likert, The Human Organization : It’s Management and Value 

(New York : McGraw - Hill Kogakusha, 1967), 197-211. 
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บัญชาจะถูกรวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น องค์กรแบบอรูปนัยในบรรยากาศแบบเผด็จการนี้ จะมี
แนวโน้มที่ต่อต้านเป้าหมายขององค์กรในการท าให้เป้าหมายในการปฏิบัติงานของบุคคลในชั้นล่าง 
การบริหารตามรูปแบบนี้เกิดจากรากฐานคติทฤษฏีในด้านบุคคล อ านาจหน้าที่ และการจัดองค์กร 

2. บรรยากาศแบบบูรณาธิปไตย (benevolent authoritative) เป็นบรรยากาศองค์กรที่
แตกต่างจากบรรยากาศองค์กรแบบแรก แต่ก็มีลักษณะคล้ายกันมาก กล่าวคือ ผู้บริหารแสดงท่าที
ไว้วางใจ และมีความจริงใจต่อยบุคคลในองค์กร มีวิธีการจูงใจด้วยการให้รางวัลบ้าง แต่บางครั้งก็มี
บังคับ มีการให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกันในองค์กรระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร  ดังนั้น
ผู้บริหารจึงยอมรับฟังความคิดเห็น และยอมให้มีการติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างได้บ้าง มีความ       
พึงพอใจปานกลางในการเป็นสมาชิกขององค์กร การบังคับบัญชา และความส าเร็จของตน 

3. บรรยากาศแบบปรึกษาหารือ (consultative climate) ผู้บริหารจะมีพฤติกรรมในการ
ไว้วางใจ และมีความจริงใจต่อบุคคลในองค์กร มีการขอค าแนะน า และให้ค าปรึกษาเพ่ือก าหนด
แนวทาง หรือใช้ในการตัดสินใจอยู่เสมอ นอกจากจะมีบรรยากาศที่ให้การยกย่อง และการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  

4. บรรยากาศแบบมีส่วนร่วม (participative climate) ผู้บริหารให้การสนับสนุนไว้วางใจต่อ
บุคคลในองค์กรส่งเสริมให้มีการน าความคิดในเชิงสร้างสรรค์มีแรงจูงใจในการท างานด้วยการให้รางวัล 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารไหลผ่านเครือข่ายจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง   และจาก
แบบแนวนอนทั้งจากบุคคลในองค์กรด้วยกันเองและผู้บริหาร ดังนั้นจึงเกิดการมีปฏิสัมพันธ์    ซึ่งกัน
และกันอย่างอบอุ่นท าให้มีการท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนอกจากนี้ 
ยังเกิดความรู้สึกความจงรักภักดีต่อกลุ่มและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
องค์กรสูงมาก64 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  เสนอว่า องค์ประกอบบรรยากาศองค์กรในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย พฤติกรรมของผู้บริหารและพฤติกรรมของครู โดยพฤติกรรมของผู้บริหารมี 3 มิติ ได้แก่ 
การสนับสนุน (supportive) การควบคุม (directive) และความเคร่งครัด (restrictive) ส่วน
พฤติกรรมของครูมี 3 มิติ ได้แก่ ความเป็นมิตร (cooegial) ความสนิทสนม (intimate) และการไม่ให้
ความร่วมมือ (disengaged) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. พฤติกรรมของผู้บริหารมี 3 มิติ ได้แก ่

                                                           
64 Rensis Likert, The Human Organization : It’s Management and 

Value (New York : McGraw - Hill Kogakusha, 1967), 290. 
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   1.1 การสนับสนุน หมายถึง การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นชมเชย  ยก
ย่อง วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ให้การยอมรับในสมรรถภาพทางวิชาการ รวมทั้งให้ความสนใจ
ด้านวิชาชีพและความเป็นส่วนตัวของครูแต่ละคน 

   1.2 การควบคุม หมายถึง ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศงานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดก ากับติดตาม
การท างานของครูและกิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษาอย่างคงที่ แม้แต่ส่วนรายละเอียดเล็กน้อยและ
ปลีกย่อย 

   1.3 ความเคร่งเครียด หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่ขัดขวางการท างานมากกว่าการ
อ านวยความสะดวกในการท างานของครู เพ่ิมภาระให้แก่ครูด้วยงานเอกสารและงานที่ภาระหนัก    
อ่ืน ๆ เกินความรับผิดชอบของครู 
 2. ด้านพฤติกรรมของครูมี 3 มิติ ได้แก ่

   2.1 ความเป็นมิตร หมายถึง ครูมีลักษณะเปิดเผยและมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพระหว่างกัน        
มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสถานศึกษา สนุกในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน กระตือรือร้น ให้การยอมรับ
และแสดงความนับถือเพ่ือนร่วมงานอย่างจริงใจ 
    2.2 ความสนิทสนม หมายถึง การที่ครูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสัมพันธ์ทางสังคมต่อ
กันอย่างมั่นคง แต่ละคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ใกล้ชิดด้วยความเป็นเพื่อน มีการพบปะกันอย่างสม่ าเสมอ 
และให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันทางสังคม 
    2.3 การไม่ให้ความร่วมมือ หมายถึง ครูมีการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพอย่างขาด 
ความหมายและไม่เอาใจใส่ ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่มีเป้าประสงค์ในการท างาน วิพากษ์ 
วิจารณ์และพฤติกรรมในทางลบต่อเพ่ือนร่วมงานของตน65 
 ฟอกซ์และคณะ (Fox, et al.) ได้ให้แนวความคิดว่าการจะพิจารณาว่าสถานศึกษาใด         
มีบรรยากาศที่ดีหรือไม่นั้นดูได้จากองค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน คือ 1) ความเคารพ 
(respect) 2)  ความไว้วางใจ  (trust) 3)  การมีขวัญสูง (high morale) 4) การมี โอกาสในการ     
ท างาน (opportunity for input) 5) ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (continuous  
Academic and social growth) 6) ความสามัคคี (cohesiveness) 7) การปรับปรุงสถานศึกษา 
(school renewal) 8) ความเอ้ืออาทรต่อกัน (caring) ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ความเคารพ (respect) หมายถึง การที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้สึกว่าตัวเอง
มีคุณค่า การแสดงออกถึงการยอมรับนับถือความคิดที่แตกต่างกัน การมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสถานศึกษาได้รับการยอมรับนับถือตามสมควรตามสถานะ

                                                           
65 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, 

Research and Practice, 6thed. (Singapore : McGraw-Hill, 2001), 192. 
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ของตน ตลอดจนการแสดงออกถึงการเคารพตนเอง และการเคารพผู้ อ่ืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศองค์กรที่ดีในสถานศึกษา 
 2. ความไว้วางใจ (trust) หมายถึง ความไว้วางใจนั้นจะเป็นผลที่สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลมีความ
เชื่อมั่นในคนอ่ืน ๆ ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจะสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของบุคคลนั้น การที่บุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันนั้นย่อมเกิดจากความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและ
หน่วยงาน 
 3. การมีขวัญสูง (high morale) หมายถึง บุคคลที่มีขวัญสูงย่อมมีความรู้สึกที่ดีไม่ว่าอะไรจะ
เกิดข้ึนในองค์กรก็ตาม และเป็นความรู้สึกของคนท่ีจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทุกขณะ 
 4. การมีโอกาสในการท างาน (opportunity for input) หมายถึง การที่ทุกคนตระหนักดีว่า
ตนเองนั้นไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่ส าคัญ ๆ ได้ แต่ทุกคนมีความ
เชื่อมั่นว่าตนเองมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และรู้ว่าความคิดเห็นนั้นได้รับการพิจารณา ความ
มุ่งหวังของผู้บริหารสถานศึกษาก็คือการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวได้คือ การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดและตัดสินปัญหาส าคัญ ๆ ของสถานศึกษา 
 5. ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (continuous academic and social 
growth) หมายถึง การที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความต้องการที่จะพัฒนาตนองและสามารถ
พัฒนาตนเองได้ทั้งในด้านวิชาการ สังคมทักษะทางกายภาพ ความรู้ และเจตคติ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
บรรยากาศขององค์กรให้เป็นบรรยากาศที่ดี 
 6. ความสามัคคี (cohesiveness) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสถานศึกษา โดยมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา มีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับสถานศึกษาแห่งนี้ และจะพยายามหาโอกาสที่จะน า
ความสามารถที่ตนมีอยู่มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและช่วยบุคคลอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 
 7. การปรับปรุงสถานศึกษา (school renewal) หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ควรจัดท า
โครงการงานส าหรับการพัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยปราศจากแรงกดดันและความขัดแย้ง 
 8. ความเอ้ืออาทรต่อกัน (caring) หมายถึง การที่บุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกว่าบุคคล อ่ืน 
ๆ นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนในฐานะที่อยู่ร่วมกันในสังคมและเข้าใจในธรรมชาติของเพ่ือนร่วมงานให้
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ความเอาใจใส่ สนใจในกันและกันเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรทุกคนบนพ้ืนฐานของ
ความยุติธรรมและเสมอภาค ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศที่ดี66 
 ฮัลปิน และครอฟท์ (Halpin and Croft) ได้วิเคราะห์บรรยากาศองค์กรว่าสามารถจัดเป็น
แบบเฉพาะของบรรยากาศองค์กรได้ 6 แบบด้วยกัน คือ บรรยากาศแบบแจ่มใส บรรยากาศอิสระ 
บรรยากาศควบคุม บรรยากาศสนิทสนม บรรยากาศรวบอ านาจ และบรรยากาศซึมเซา มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. บรรยากาศแบบแจ่มใส หรือแบบเปิด (Open Climate) เป็นบรรยากาศที่สมาชิกมีขวัญ 
และก าลังใจดีมาก คณะครูมีความสามัคคีช่วยเหลือการงานเป็นอย่างดี ครูมีงานท าพอเหมาะแก่สภาพ
ความสามารถของแต่ละบุคคล แต่ละคนมีความพึงพอใจในการท างานและการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ร่วมกัน มีความภูมิใจที่เป็นสมาชิกของโรงเรียนนั้น พฤติกรรมผู้บริหารพบว่า มีบทบาทในการ
บริหารดีเด่น   ถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เป็นที่เคารพและเป็นที่ต้องการของคณะครู นอกจากนี้ยังให้
การช่วยเหลือคณะครูให้ท างานได้อย่างสะดวก ผู้บริหารไม่ต้องออกค าสั่งหรือควบคุมและนิเทศงาน
บ่อยนัก เพราะคณะครูมีระเบียบวินัยดี มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารดี กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ที่มี
ความจ าเป็นส าหรับการอ านวยการบริหารและควบคุมคณะครูยังคงมีอยู่ แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ ์

2. บรรยากาศแบบอิสระ (Autonomous Climate) มีบรรยากาศที่มีความเด่นชัดตรงที่
ผู้บริหารส่งเสริมให้คณะครูมีอิสระในการสร้างความสัมพันธ์กันฉันท์มิตร บรรยากาศแบบนี้มีแนวโน้ม
ที่คณะครุได้รับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ฉันท์มิตรมากกว่าความพึงพอใจที่ได้รับจากผลส าเร็จใน
การท างาน คณะครูมีความสามัคคีและร่วมมือกันท างานดี ผู้บริหารมีวิธีการ กฎเกณฑ์และระเบียบ
ต่างๆ พร้อมที่จะอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้คณะครู ขวัญและก าลังใจครูดีแต่ไม่เท่า
บรรยากาศแจ่มใส เพราะเป็นความพึงพอใจในความสัมพันธ์ฉันท์มิตรมาก แต่ได้รับความพึงพอใจจาก
ความส าเร็จในงานน้อยไป ผู้บริหารบริหารงานโดยถือกฎเกณฑ์มากว่าบุคคล ท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและคณะครูมีน้อย การควบคุม ตรวจตราหรือนิเทศงานมีน้อย แต่ให้โอกาสแก่ครูที่
จะเลือกงานได้โดยอิสระและตามความสามารถของผู้บริหารจะแสดงความเมตตาปรานี และคอย
ช่วยเหลือคณะครูในการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการปฏิบัติงานหนักและการสร้าง
แบบอย่างที่ดี ผู้บริหารส่งเสริมสวัสดิภาพของครู พฤติกรรมของผู้บริหารในบรรยากาศแบบนี้ค่อนข้าง
จะเข้มงวดกวดขันมากว่าผู้บริหารแบบบรรยากาศแจ่มใส 

                                                           
66 Robert S. Fox et al., School Climate Improvement : A Challenge to The 

School Administrator (Englewood, Colorado : Phi Delta Kappa, 1973), 18-20. 
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3. บรรยากาศแบบควบคุม (Controlled Climate) เป็นบรรยากาศที่ผู้บริหารเน้น
ความส าเร็จของงาน ผู้บริหารมีการควบคุม ตรวจตรา และสั่งการและนิเทศงานของคณะครูจนคณะ
ครูไม่มีเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตร แต่เนื่องจากมีผลงานที่ดีจึงท าให้คณะครูมีความ
ภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นผลพลอยได้ท าให้ขวัญและก าลังใจดีขึ้นเล็กน้อย คณะครูต้องร่วมมือกันท างาน
ตลอดเวลา จึงท าให้ความสามัคคีในหมู่คณะดีขึ้นบ้างแต่ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกลับมีน้อย ผู้บริหารให้
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะครูน้อย แต่จะก าหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการท างานให้
คณะครูท าตลอดเวลา ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับคณะครูน้อยเพราะมุ่งแต่ค านึงถึงแต่ผลงาน 

4. บรรยากาศแบบสนิทสนม (Familiar Climate) เป็นบรรยากาศที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตร
สหาย ผู้บริหารสนใจผลงานน้อย จนละเลยค าสั่ง กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือนิเทศงาน ท าให้คณะครูไม่
ค่อยมีงานท า แต่ความสัมพันธ์ด้านส่วนตัวดี ขวัญและก าลังใจอยู่ในระดับปานกลางเพราะได้จาก
ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรด้านเดียว โดยขาดความพึงพอใจหรือความภาคภูมิใจ แสดงให้เห็นว่าคณะครู
ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ผู้บริหารให้ความเมตตา กรุณาและจะไม่พยายามท าลายจิตใจของ
สมาชิก การประเมินผลงาน หรือการสั่งการทั้งทางตรงและทางอ้อมมีน้อยมาก คณะครูจะคอยกระตุ้น
ผู้บริหารให้ท าหน้าที่ให้เข้มแข็งตลอดเวลา 

5. บรรยากาศแบบรวมอ านาจ (Paternal Climate) เป็นบรรยากาศการปฏิบัติงานที่
ผู้บริหารใช้วิธีการออกค าสั่งควบคุมตรวจตราและนิเทศการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารพยายาม
สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรภายในกลุ่มคณะครูแต่ความพยายามของผู้บริหารล้มเหลว เพราะคณะครูไม่
ยอมนับถือความสามารถของผู้บริหาร คณะครูแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์
กันฉันท์มิตร เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถที่จะท าหน้าที่บริหารงานบุคลากรให้อยู่ในระเบียบวินัยได้ 
ผู้บริหารชอบรบกวนเวลาปฏิบัติงานของคณะครูมากกว่าที่จะอ านวยความสะดวกขวัญและก าลังใจ
ของคณะครูต่ า เพราะขาดท้ังความสัมพันธ์กันฉันท์มิตรและความส าเร็จของงานผู้บริหารท าตัวเป็นผู้รู้
ดีไปเสียทุกอย่างทั้งที่บางเรื่องรู้แบบงูๆปลาๆท าให้คณะครูเบื่อหน่ายและร าคาญพฤติกรรมของ
ผู้บริหารเป็นอย่างมาก 

6. แบบรรยากาศแบบซึมเซา (Close Climate) เป็นบรรยากาศที่มีการบริหารงานโดยขาด
ความรู้ ไม่มีสมรรถภาพในการบริหารบุคคล คณะครูเสียขวัญก าลังใจในการท างาน เพราะขาด
ความสัมพันธ์ฉันมิตร และขาดความภาคภูมิใจในการท างาน ครูขาดความสามัคคีในการท างาน 
ผู้บริหารไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้คณะครู คณะครูถูกควบคุมโดยระบบการคัดออก 
ผู้บริหารกับครูมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก แต่พยายามตั้งกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คณะครู
ปฏิบัติตามโดยปราศจากหลักการและเหตุผลเพราะมุ่งสนองความพึงพอใจของตนเท่านั้นและผู้บริหาร
ไม่สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอ่ืนได้ ผู้บริหารขาดความเมตตา
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กรุณา ขาดความคิดสร้างสรรค์และไม่เคยแสดงพฤติกรรมผู้น าที่ดีให้ปรากฏแก่ตาคณะครู คณะครูจึง
มองผู้บริหารของตนเป็นผู้บริหารจอมปลอมเป็นบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์และต้องรีบแก้ไขโดยด่วน 

จากบรรยากาศขององค์กรทั้ง 6 มิตินี้ บรรยากาศแบบแจ่มใส เป็นบรรยากาศที่พึงประสงค์
ที่สุด ส่วนบรรยากาศแบบซึมเซาเป็นบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ แนวทางที่จะสร้างบรรยากาศของ
การท างานให้คณะครูมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพขึ้นก็คือ ความสามารถของการจัดการผู้น าที่
มีประสิทธิภาพ ในการที่จะควบคุมบรรยากาศองค์กรท างานให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 

จากการวิจัยของฮัลปินและครอฟท์ (Andrew W. Halpin and Don B. Croft) ซึ่งเป็นผู้
บุกเบิกในการศึกษาบรรยากาศองค์กร โดยใช้ เครื่องมือ OCDQ (Organizational Climate 
Description Questionnaire) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับครู และครูกับผู้บริหาร เมื่อ 40 กว่าปี
ก่อนนั้น ฮอยและคณะ (Hoy, Tarter, and kottkamp ; Hoy and Tarter) พบว่า เครื่องมือดังกล่าว
เมื่อหาความสัมพันธ์บรรยากาศองค์กรแบบเปิด พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและมีคุณภาพอยู่ 
ในระดับที่ใช้ได้ ดังนั้น ฮัลปินและครอฟท์ (Andrew W. Halpin and Don B. Croft จึงเสนอแนะให้
ใช้ดัชนีองค์กรแบบเปิด (Openness Index) และให้ใช้เครื่องมือ OCDQ-RS ซึ่งเป็นเครื่องมือวัด
บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษาได้67

 

 

บรรยากาศองค์กรที่ดีในโรงเรียน 

 บรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนแล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็น
ภาพสะท้อนทางความรู้สึกของบุคคล เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีก็เรี ยกว่า 
"บรรยากาศดี" ในทางตรงกันข้าม เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็เรียกว่า 
"บรรยากาศไม่ดี" 
 โรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศที่ดี จะท าให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจ
ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของ และอยากมาโรงเรียน โรงเรียนที่มีบรรยากาศไม่ดี

                                                           

 67 ฮัลปิน และครอฟท์ , แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร , เข้าถึงเมื่อ 5 
กุ มภาพันธ์  2561 ,  เข้ าถึ ง ได้ จ าก  http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= 
s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi65t2S9ZLZAhVCo48KHeiCAJcQFggtMAE&url=http
%3A%2F%2Fdoi.nrct.go.th%2FListDoi%2FDownload%2F247796%2Fc207ac7ae8b02
830d9ed5e23e89c1205%3FResolve_DOI%3D10.14457%2FSTOU.the.2011.146&us
g=AOvVaw36JODC6JnHJcChJ1mWEarh 
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จะท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ว้าเหว่ และไม่อยากมาโรงเรียน โรงเรียนที่มี
บรรยากาศดี จะท าให้ทุกคนท างานร่วมกันอย่างเต็มที่ และมีความสุข แต่ถ้าบรรยากาศของโรงเรียน
ไม่ดี ทุกคนก็จะมีแต่ความระทมทุกข์  ดังที่กล่าวแล้วว่า บรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิด
จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล ดังนั้น
สิ่งส าคัญที่สุดที่จะส่งผลให้เกิดสภาพบรรยากาศที่ดีก็คือ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน หากจะ
มองโดยภาพรวมแล้วเราอาจจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ ความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม 
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ 
 การจะจัดและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของแต่ละโรงเรียนที่ต่างก็
มีสภาพของปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวความคิดและดุลยพินิจของ
บุคคลภายในโรงเรียนนั้น ๆ ที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น แต่ควรอยู่ภายใต้หลักการของ "การร่วมคิด  
ร่วมท า" ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ความรู้สึกของความเป็น
เจ้าของ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ผู้บริหารและคุณครูควรยอมรับ        
ว่านักเรียน  ทุกคนมีความสามารถและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ที่มีความรักความผูกพันและ
ปรารถนาดีต่อโรงเรียนของเขา จึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นตัดสินใจร่วม
วางแผนจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนภายใต้การแนะน าของผู้บริหารและครูอาจารย์ 
 2. สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและ        
นอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะท าให้นักเรียน
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุ ก 
เรียนสนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพ่ือน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล ทุกคน
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "อยากมาโรงเรียน" 
 การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศดังกล่าว ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนแต่ละ
บุคคล ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน แล้วด าเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง      
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม ช่วยกันคิด ช่วยกันท าระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะท าให้ทุกคนมีความสุขมีความม่ันใจ และตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
 3. สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ได้แก่ การด าเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนให้
การปฏิบัติงานส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตได้จากการด าเนินงานอย่างมี
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ระบบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็น
มิตรต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน ฯลฯ 
 ลักษณะการบริหารการจัดการที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีนั้น เริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย 
ควรให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีการน าข้อมูลจากการส ารวจสภาพปัจจุบันมาก าหนดเป็น
นโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนางานของโรงเรียน การมอบหมายงานหรือการสั่งการก็เป็นไป    
ตามสายการบังคับบัญชา ชัดเจน เหมาะสมกับความสามารถ ไม่เกินก าลัง มอบหมายงานแล้วติดตาม
ดูแล ช่วยเหลือ ถามไถ่ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกย่องชมเชย มีการสร้างขวัญก าลังใจจัดสวัสดิการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน  ซึ่งมีกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ มากมายที่โรงเรียน
จ านวนมาก อาจด าเนินการอยู่แล้วด้วยการให้บุคลากรในโรงเรียนได้ ร่วมคิด ร่วมท า ซึ่งจะมีผลให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในโรงเรียน เช่น การสร้างคุณภาพงาน การวางแผนเป็นทีม ( team planning) 
กิจกรรม 5 ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ (suggestion system) การนิเทศภายในโรงเรียน การพัฒนา
องค์กร(organization development) กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น กิจกรรมและกระบวนการดังกล่าว 
หรือกิจกรรมอ่ืนใดก็ตามที่โรงเรียนจะน ามาส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดี ควรอยู่ภายใต้หลักการ 5 
ประการ คือ  1) หลักการมีส่วนร่วม 2) หลักความเสมอภาค 3) หลักเสียงส่วนมากเป็นครรลอง 4) 
หลักความถูกต้องเป็นเกณฑ์  5) หลักความจ าเป็นเป็นที่พึ่ง 
 โดยสรุป โรงเรียนทุกแห่งย่อมปรารถนาให้นักเรียนของตนมีความสุขทั้งอยู่ที่บ้านและที่
โรงเรียน ทุกข์หรือสุขที่บ้าน บางครั้งโรงเรียนก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยผ่อนคลายได้ แต่ทุกข์หรือสุขที่
โรงเรียนน่าจะเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในโรงเรียน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
โรงเรียนจะมีส่วนในการเสริมสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์ได้ โรงเรียนที่
สะอาด สดชื่น ร่มรื่น เรียบง่าย สงบ แจ่มใส มีชีวิตชีวา วัสดุอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลมีความเป็น
ปัจจุบันพร้อมที่จะให้ครูและนักเรียนได้ใช้ตลอดเวลา ย่อมจะท าให้ครูและนักเรียนได้รับอิทธิพลท าให้
เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรียบง่าย ท าให้เข้าใจ
ตนเอง และผู้อ่ืนไปด้วยการให้หลาย ๆ รูปแบบ เป็นต้น68 
 สรุปได้ว่า จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์กรที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปนั้น ผู้วิจัยจึงได้
น าแนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองค์กรของฟอกซ์และคณะ (Fox, et al.) ที่ได้ให้แนวความคิดว่าการจะ
พิจารณาว่าสถานศึกษาใดมีบรรยากาศที่ดีหรือไม่นั้นดูได้จากองค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน คือ 
1) ความเคารพ (respect) 2) ความไว้วางใจ (trust) 3) การมีขวัญสูง (high morale) 4) การมีโอกาส
ในการท างาน (opportunity for input) 5) ความเติบโตทางวิชาการ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

                                                           
68 ธเนศ ข าเกิด, “จะพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ยั่งยืนได้อย่างไร.” วารสารส่งเสริม

เทคโนโลยี 26, 145 (มิ.ย.-ก.ค. 2548) 149-151 
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(continuous academic and social growth)  6) ความสามัคคี (cohesiveness) 7) การปรับปรุง
สถานศึกษา (school renewal) และ 8) ความเอ้ืออาทรต่อกัน (caring) มาเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 อวยชัย จาตุรพันธ์ ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร 2) บรรยากาศองค์กรของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับ
บรรยากาศองค์กรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ได้แก่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร  จ านวน 22 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 4 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน 2 คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหาร ตามแนวคิดของเฟนซ์ และราเวน (French and Raven) กับบรรยากาศองค์กรตามแนวคิด
ของฟอกซ์และคณะ (Fox and other) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (frequency) 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณารายด้าน  2) บรรยากาศ
องค์กรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก ทั้งโดย
ภาพรวมและแยกพิจารณารายด้าน 3)  การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายคู่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0169 

อัจฉราภรณ์  บัวลังกา ท าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์กรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  พบว่า บรรยากาศองค์กรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

                                                           
69 อวยชัย  จาตุรพันธ์, “การใช้อ านาจของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน70 

บรรเทิง เครือทัต  สุรพล พุฒค า และภูวดล จุลสุคนธ์ ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศของสถานศึกษากับบทบาทของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 331 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้สูตรของฟิชเชอร์ และทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์  ผลการวิจัย พบว่า     
1) บรรยากาศของสถานศึกษากับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1.1) บรรยากาศของสถานศึกษากับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปน้อย 
ได้แก่ บรรยากาศอิสระ บรรยากาศสนิทสนม บรรยากาศแจ่มใส บรรยากาศควบคุม บรรยากาศซึม
เซา บรรยากาศรวบอ านาจ 1.2) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปน้อย ได้แก่ การจัดการงานบุคคล การอ านวยการ การจัดองค์กร การ
วางแผน การควบคุม 2) เปรียบเทียบบรรยากาศของสถานศึกษากับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2.1) การเปรียบเทียบบรรยากาศ
ของสถานศึกษากับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ขนาด
สถานศึกษา และประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 2.2) การเปรียบเทียบ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามเพศ      
วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของสถานศึกษากับบทบาทของผู้บริหารสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า บรรยากาศในการท างานมีความสัมพันธ์

                                                           
70 อัจฉราภรณ์  บัวลังกา, “บรรยากาศองค์กรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2”. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 
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กับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0571 

พระสีพล จนฺทธมฺโม (พิลาสุตา) ท าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์กรในสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1)  บรรยากาศองค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเอ้ืออาทรต่อกัน 
การผนึกก าลัง ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงสถานศึกษา การมีโอกาส
ในการท างาน ความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ และการมีขวัญสูง  2)  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และด้านการสร้างแรงจูงใจ ตามล าดับ 
และ  3) บรรยากาศองค์กรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยมีค่าสัมพันธ์กันในทางบวก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า บรรยากาศองค์กรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
2 ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงทุกคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0572 
 ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา ท าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศ
องค์กรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากบรรยากาศองค์กรโดยรวมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

                                                           

 71 บรรเทิง เครือทัต  สุรพล พุฒค า และภูวดล จุลสุคนธ์, ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
ของสถานศึกษากับบทบาทของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร. 
รายงานสืบเนื่องจากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 “สร้าง
องค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น” 1 มีนาคม พ.ศ. 2558. 

72พระสีพล จนฺทธมฺโม (พิลาสุตา), “บรรยากาศองค์กรในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2” สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ1 กรกฎาคม 
2561. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/wwwphrasriphlphilasutacom/mp3 
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ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0173 
 ภัทรนิชา สุดตาชาติ ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตคลองสามวากรุงเทพฯมีความคิดเห็น
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในโรงเรียนที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตคลองสามวากรุงเทพฯ โดยภาพรวมและรายด้านไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตคลองสามวาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ระบบ การศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญในโรงเรียนส านักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0574 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 พอลเตอร์ (Porter) ได้ท าการศึกษาบทบาทของผู้บริหารการศึกษา เช่น ครูใหญ่ ศึกษาธิการ
เขต และผู้บริหารการศึกษาเฉพาะทางในรัฐเวอร์จิเนียตะวันตก ในเรื่องการจัดการบวนการสู้กิจกรรม
ทางการบริหารเพื่อหาข้อยุติของระบบการบริหารงานในโรงเรียน โดยสุ่มตัวอย่างผู้บริหารจ านวน 55 
คน พบว่า 1) 9 ใน 14 ของผู้บริหารสามกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 2) ภาระงานของ

                                                           
73 ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา. “บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  ศิลปากร, 2559), ง. 

74
 ภัทรนิชา สุดตาชาติ, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ”.

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  รามค าแหง , 
2560), ง. 
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ผู้บริหารสามกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 3) สามารถจัดคู่นับส าคัญได้ คือ ศึกษาธิการเขต
กับครูใหญ่ และผู้บริหารเฉพาะทางกับครูใหญ่75 
 แอคทีน (Agthe) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และครูใน
วิชาการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและครูยอมรับว่างานปรับปรุงการเรียนการสอนต้องท าเป็น
คณะ 2) ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานอ่ืนๆ มากเกินไป ควรให้ความส าคัญในการนิเทศการศึกษาให้
มากขึ้น 3) ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นว่าโครงการสอนของอ าเภอมีอิทธิพลต่อการใช้หลักสูตรของ
โรงเรียน 4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริหารจากผู้สั่งการ
มาเป็นผู้ประสานงาน มีการท างานเป็นคณะมากขึ้น76 

แพสซิเออร์ดิส (Pashiardis) ได้ศึกษาบรรยากาศของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจากทัศนะของผู้บริหารและครูชาวไซปรัส วัตถุประสงค์คือ เพ่ือตรวจสอบและน าเสนอ
ความเชื่อของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับบรรยากาศของโรงเรียน วิธีการส ารวจโดยแบ่งเป็น 4 ปัจจัย    
ที่เกี่ยวกับบรรยากาศของโรงเรียน ได้แก่ การสื่อสาร ความร่วมมือ โครงสร้างองค์กร และนักเรียน    
ผลการศึกษาสรุปว่า ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีความเห็นว่าบรรยากาศในโรงเรียนของเขาเป็นที่น่า
พอใจ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.33 ในระดับคะแนนสเกลของลิเคิร์ท คะแนนที่ 3 ค่าเฉลี่ยตัวแปรโครงสร้าง
ขององค์กรมีค่าต่ าสุด ดังนั้นสรุปได้ว่าตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรที่จ าเป็นในการน าไปปรับปรุง
บรรยากาศโรงเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพศ มีข้อสังเกตว่า เพศชายจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับ
บรรยากาศโรงเรียนน้อยกว่าเพศหญิง และนอกจากนี้ตัวแปรโครงสร้างองค์กรและนักเรียน ครูมี
ประสบการณ์มากจะมีมุมมองที่แตกต่างเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับครูที่มีประสบการณ์น้อย77 
 แพสซิเออร์ดิส (Pashiardis) ได้ศึกษาการมุ่งสู่พ้ืนฐานความรู้ส าหรับบรรยากาศโรงเรียนใน
โรงเรียนของชาวไซปรัส วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ การส ารวจและวิเคราะห์ความเข้าใจของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน 3 ปัจจัย ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

                                                           

 75 Katherine. Leary Porter, The role of the special education administrator 
as perceived by principals Superintendent, and special education administrator 
in West Virginia (Online), accessed 2 October 2018.   
 76 Robert R. Agthe, The Elementary Prinicipals Perception of Their own and 
Teachers Role in Curriculum Decision Making, Accessed 2 October 2018.  . 
Available from http://www.lipumi.com/disseration/fullcit/309793 
 77 Georgia Pashiardis, “School Climate in Elementary and Secondary School : 
View of Cypriot Principles and Teacher,” The International Journal of Educational 
Management, 14, 5 (2000) : 224-237. 



  51 

สิ่งแวดล้อมทางสังคม และการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมแบบสอบถามให้การวัดสเกล 1-5 ผลการศึกษาพบว่า
3 ปัจจัยที่เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนชี้ให้เห็นว่านักเรียนมีความพอใจในระดับปานกลาง ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  และการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด78 
 ซูลลิกและคณะ (Zullig et al.) ศึกษาความเป็นมาของบรรยากาศโรงเรียนและพัฒนา
เครื่องมือในการประเมินบรรยากาศโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน รวบรวมนิยามเกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน และสร้างเครื่องมือในการวัด
ประเมินบรรยากาศโรงเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
จ านวน 2,049 คน ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยและเทคนิครูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง ( structure 
equation modeling techniques) ผลการวิเคราะห์ได้ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบบรรยากาศโรงเรียน 
8 ประการ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูและนักเรียน 2)  ความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
3) การสนับสนุนด้านวิชาการ 4) ค าสั่งและระเบียบวินัย 5) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน 
6) สิ่งแวดล้อมทางสังคม 7) ความรับรู้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและสิทธิประโยชน์ 8)  ความพึงพอใจ
ด้านวิชาการ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีค่า loading เท่ากับ .42-.87 ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์
ระหว่าง .65-.91 การวิเคราะห์เบื้องต้นยืนยันว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นและมีความเที่ยงตรง 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้างความสมดุลของเนื้อหาที่มีในอดีตและกระบวนการพัฒนามาตรส่วนใน
รูปแบบใหม่ (รูปแบบสมการเชิงโครงสร้าง) เพ่ือจะใช้ในการวัดและประเมินบรรยากาศโรงเรียน79 
 ลิทวินและสตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้
บรรยากาศองค์กรมีความสุขและน่าท างานพบว่าความชัดเจนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ความท้าทาย
ของงาน การเข้าใจที่ถูกต้องโดยตรง สนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน การรับรู้ผลของการปฏิบัติงาน
การบอกให้พนักงานรู้ถึงความแตกต่างระหว่างงานที่ท า การเข้าใจมาตรฐานองค์กร การคาดหวัง กับ

                                                           
78Georgia Pashiardis, “Toward a Knowledge Base for School Climate in 

Cyprus’s Schools,” The International Journal of Educational Management, 22, 5 
(2008) : 399-416. 
 79 Keith J. Zullig, et al., “School Climate : Historical Review, Instrument Development 
and School Assessment,” Journal of Psychoeducational Assessment, 28, 2 (2010) : 139-
152. 
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งาน สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นจงใจความต้องการให้ประสบความส าเร็จในงานอันจะท าให้เกิดความ
พึงพอใจในงานและน าไปสู่การเกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร80 
 สคาร์แลนด์และโลเปซ (Scanland and Lopez) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทผู้น าในการ
ส่งเสริมการศึกษาและความเป็นเลิศเพ่ือการศึกษานักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางของบทบาทผู้น าของโรงเรียนจะต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
ก าหนดทิศทางของโรงเรียน โครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับวัฒนธรรมและการปฏิบัติที่สะท้อนถึง
วิสัยทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนและการเป็นผู้น าแบบมืออาชีพนอกจากนี้ผู้น าโรงเรียน
จะต้องเป็นผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่ขยายการเรียนรู้ของนักเรียนโดยท าให้มั่นใจในหลักสูตรที่เข้มแข็ง
การเรียนการสอนและการประเมิน สร้างความเป็นมืออาชีพของครูและพนักงาน กิจกรรมของนักเรียน
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนอย่างเข้มแข็ง81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
80George H. Litwin and Robert A. Stringer, Jr., Motivation and Organization 

Climate. (Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration, 
Harvard University,1968), 81-82. 

81
 Scanland and Lopez. ,  อ้างถึงใน พงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์, บทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557), ง. 
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สรุป 

 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่า การ
บริหารโรงเรียนจะประสบความส าเร็จได้นั้น บทบาทของผู้บริหารและบรรยากาศขององค์กรใน
โรงเรียนก็มีส่วนส าคัญ ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยโดยมุ่งที่
จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยน าแนวคิดของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) ซึ่งกล่าวถึง
บทบาทที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติมี 10 ประการ ดังนี้ 1) บทบาทในการเป็นผู้น า 2) บทบาทในการสร้าง
ความสัมพันธ์ 3) บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร 4) บทบาทในการก ากับติดตาม 5) บทบาท
ในการเผยแพร่ข้อมูล 6) บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 7) บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ    
8) บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 9) บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร และ  10) บทบาทในการ
เป็นผู้เจราจาต่อรอง เป็นตัวแปรต้นของการวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรของฟอกซ์
และคณะ (Fox, et al.) ที่ได้ให้แนวความคิดว่าการจะพิจารณาว่าองค์กรใดจะมีบรรยากาศที่ดีหรือไม่
นั้นดูได้จากองค์ประกอบของบรรยากาศ 8 ด้าน คือ 1) ความเคารพ( respect)  2) ความไว้วางใจ 
(trust)  3) การมีขวัญสูง (high morale)  4) การมีโอกาสในการท างาน (opportunity for input)  
5) ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (continuous academic and social 
growth)6) ความสามัคคี(cohesiveness) 7) การปรับปรุงสถานศึกษา (school renewal) และ 8) 
ความเอ้ืออาทรต่อกัน (caring)  เป็นตัวแปรตามของการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา

จังหวัดนนทบุรี 2) บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  ประชากร คือ 
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี จ านวน 95 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย  1) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  2) ครู  โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ ทฤษฎี ข้อมูล 
ต าราเรียน วารสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รายงานการวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาจัดท าโครงร่าง
งานวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อภาควิชาการบริหาร
การศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือวิจัย เพ่ือเก็บข้อมูล ทดลอง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ น าเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาความเชื่อมั่นแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และ แปลผลข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติมาสรุป 
เขียนร่างรายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ แล้วจัดท าเป็นรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัย ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล 
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจัยแบบ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
  
 เมื่อ R หมายถึง ตัวอย่างที่สุ่มมาศึกษา 
  X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  รวมทั้งสิ้นจ านวน 
95 โรง82 

                                                           
82 ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี, เข้าถึงเมื่อ      

1 มกราคม 2561 เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/0B-35x-
QV_00_cWc2NjdfZDJ6cUU/view 

                                 O 

 

      R                        X 
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กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี   จ านวน 76 โรง ซึ่งได้จากการเปิด
ตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)83 และใช้เทคนิค
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) โดยจ าแนกเขตพ้ืนที่  
 

ผู้ให้ข้อมูล 

ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียน จ านวน 2 คน  ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร และ 2) ครู                 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล  

สพป. 
นนทบุรี 

จ านวน 
ประชากร (โรง) 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง (โรง) 

ผู้ให้ข้อมูล รวม 
(คน) ผู้บริหาร ครู 

เขต 1 32 26 26 26 52 
เขต 2 63 50 50 50 100 

รวม 95 76 76 76 152 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม     
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง  
 2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรต้นที่ เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารตามแนวคิดของ            
มินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 บทบาทในการเป็นผู้น า (Leader)  (X1)  หมายถึง  เป็นผู้ให้ค าแนะน า สนับสนุน  
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  สั่งการ ควบคุม ติดตามการด าเนินงานเพ่ือให้งานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ และสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

                                                           
83Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for Research 

Activities,” Journal for Education and Psychological Management (November, 1970), 608. 
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 2.2 บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ (Liaison) (X2)   หมายถึง  ผู้บริหารเป็นผู้
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ของสถานศึกษา   
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน   
 2.3 บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร (Figurehead) (X3)  หมายถึง  
ผู้บริหารเป็นตัวแทนของสถานศึกษา เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นผู้ลงนามในสัญญาต่าง ๆ เป็น
ประธานในการประชุมหรือพิธีการต่าง ๆ  เป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
หน่วยงานภายนอกและชุมชน 
 2.4 บทบาทในการก ากับติดตาม (Monitor) (X4)   หมายถึง  ผู้บริหารจะต้อง
แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย แสวงหาข้อมูลจากกิจกรรม เหตุการณ์
ภายนอก  ข้อมูลจากทั้งเอกสาร รายงาน ความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนแสวงหาข้อมูล
จากเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหา โอกาส  และการพัฒนาโรงเรียน 
 2.5 บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล (Disseminator) (X5)   หมายถึง  ผู้บริหารจะต้อง
เป็นผู้เลือก พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาแล้วเผยแพร่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา โดย
เลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
 2.6 บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (Spokesperson) (X6)  หมายถึง  ผู้บริหาร
เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลของโรงเรียนสู่หน่วยงานภายนอกและชุมชน  สามารถประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ของตนเอง รายงานข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้า การด าเนินงานของโรงเรียน แผนงานและนโยบายของ
โรงเรียน ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ได้ 
 2.7 บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) (X7)   หมายถึง  ผู้บริหาร
เป็นผู้ริเริ่ม ออกแบบการด าเนินงานในโรงเรียน เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานเพ่ือความก้าวหน้า 
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแสดงแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา 
ตลอดจนรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนจึงต้องพัฒนาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพที่ดี 
 2.8 บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (Disturbance Handler) (X8)  หมายถึง  
ผู้บริหารเป็นผู้ที่เห็นปัญหาและสามารถแก้ปัญหาที่จะเป็นภัยคุกคามในการพัฒนาโรงเรียน สามารถ
จัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา  ทั้งปัญหาจากภายใน ภายนอกองค์กร รวมถึงปัญหาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพยายามท่ีจะขจัดปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 
 2.9 บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) (X9)  หมายถึง  
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ เวลา บุคลากร 
และสามารถจัดสรรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม 
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 2.10 บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง (Negotiator) (X10)  หมายถึง  ผู้บริหารมี
ความสามารถในการสื่อสารเจราจาต่อรองกับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือให้
ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา  เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่จ าเป็นในการ
บริหารสถานศึกษา เพ่ือขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หน่วยงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับทุกฝ่ายเพื่อการบริหารสถานศึกษา 

3. ตัวแปรตาม (Ytot ) เป็นตัวแปรเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนตามแนวคิดของ
ฟอกซ์และคณะ (Fox, et al.) ประกอบด้วย 

 3.1 ความเคารพ (respect) (Y1) หมายถึง ความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า การแสดงออก
ถึงการยอมรับนับถือความคิดที่แตกต่างกัน การมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ผู้บริหาร ครู
และนักเรียนในสถานศึกษาได้รับการยอมรับนับถือตามสมควรตามสถานะของตน การรู้จักให้เกียรติ
และยอมรับในความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้อื่น ตลอดจนการแสดงออกถึงการเคารพ
ตนเองและการเคารพผู้อ่ืนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศองค์การที่ดีในสถานศึกษา
 3.2 ความไว้วางใจ (trust) (Y2) หมายถึง การแสดงถึงความมั่นใจ ความซื่อสัตย์ทั้งต่อ
ตนเองและหน่วยงาน ความเชื่อถือต่อผู้ผู้บริหารโรงเรียนว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีความน่าไว้วางใจ 
ตลอดจนความเชื่อถือ ความไว้วางใจกันระหว่างเพ่ือนครูด้วยกัน 

 3.3 การมีขวัญสูง (high morale) (Y3) หมายถึง การที่บุคลากรในสถานศึกษา               
มีความรู้สึกท่ีดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาก็ตาม มีความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ 
พอใจในการให้บ าเหน็จรางวัล การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และเป็นความรู้สึกของบุคคลที่จะสามารถ
เผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทุกขณะ  

 3.4 การมีโอกาสในการท างาน (opportunity for input) (Y4) หมายถึง การที่บุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักดีว่าตนเองนั้นไม่สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่
ส าคัญได้ แต่ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และรู้ว่าความคิดเห็นนั้นได้รับ
การพิจารณา โดยการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดและตัดสินปัญหาส าคัญ ๆ ของสถานศึกษา การมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมในการการก าหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษาและ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดการศึกษา การประเมินแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานร่วมกัน 

 3.5 ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (continuous academic 
and social growth) (Y5)  หมายถึง การที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งในด้านวิชาการ สังคม ทักษะทางกายภาพ ความรู้ และเจตคติ 
มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมบรรยากาศขององค์การให้เป็นบรรยากาศที่ดี 
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 3.6  ความสามัคคี  (cohesiveness) (Y6) หมายถึ ง  การที่ บุ คลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน   ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้องการ ปราศจากการทะเลาะวิวาท เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ทางความคิด มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับสถานศึกษาแห่งนี้ และจะพยายามหาโอกาสที่จะ
น าความสามารถที่ตนมีอยู่มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา  

 3.7 การปรับปรุงสถานศึกษา (school renewal) (Y7) หมายถึง การที่บุคลากร          
ทุกคนในสถานศึกษามีความต้องการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นความพยายามที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบของสถานศึกษา โดยมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างดี จัดท าโครงการงาน
ส าหรับการพัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยปราศจากแรงกดดันและความขัดแย้ง 

 3.8 ความเอื้ออาทรต่อกัน (caring) (Y8) หมายถึง การที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามี
ความรู้สึกว่าบุคคลอื่น ๆ นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนในฐานะที่อยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจในธรรมชาติของ
เพ่ือนร่วมงาน ให้ความเอาใจใส่ สนใจในกันและกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน มีความเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมีบรรยากาศที่ดี     

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบค าถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต าแหน่ง 
ตอนที ่2 สอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารตามแนวคิดของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) 
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนตามแนวคิดของฟอกซ์และคณะ 

(Fox, et al.) 
ส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ตาม

แนวคิดของลิคเคิร์ท (Likert’s five rating scale)84 มีความหมายและค่าน้ าหนักดังนี้  
ระดับ 1 หมายถึง บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

                                                           
84Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw – Hill Book 

Compeny, 1992), 74. 
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ระดับ 2 บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ให้
มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ให้มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ให้
มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามขึ้นตามนิยามตัวแปรที่ศึกษา
ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทบริหารและบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน 
2. น าผลการศึกษามาสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุม

วิทยานิพนธ์ 
3. ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับนิยามตัวแปรของการ
วิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ผล
การวิเคราะห์ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  

4. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โรงเรียนละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 คน 

5. น าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามกลับมาหาค่าความเที่ยง (reliability) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach)85  โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา (α-coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .932  
 

                                                           
85 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York : 

Harper and Row Publisher, 1974), 161. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยท าบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยผ่านภาควิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือท าหนังสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีและท าการส่งแบบสอบถามและ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ใช้โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. จัดเรียงข้อมูลและลงรหัส 
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน
โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง โดยใช้ความถ่ี (frequency) และหาร้อยละ (percentage)  

2. วิ เคราะห์บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรี ยน  ใช้ค่ ามัชฌิมเลข
คณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยพิจารณาค่ามัชฌิม
เลขคณิตของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best)86 มีรายละเอียดดังนี้ 
1.00 – 1.49 แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 
2.50 – 3.49 แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
4.50 – 5.00 แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร/บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 

                                                           
86John W. best. อ้างถึงใน ส าเริง อ่อนสัมพันธ์. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2559, 29. 
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3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-
moment Correlation Coefficient) โดยมีการแปลความหมายของความสัมพันธ์ดังนี้  

การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมีค่า
เข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย หรือไม มีเลย ส าหรับการพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปใช้เกณฑ์ดังนี้  

0.91 - 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
0.71 - 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.51 - 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.31 - 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
0.00 - 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก87 

สรุป 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี 2) บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษานนทบุรี เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์(unit of analysis)  ประชากร 
คือ โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี   จ านวน 95 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย                        
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 2) ครู เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถม ศึ ก ษา จั ง ห วั ดน นท บุ รี  ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ  ค ว าม ถี่  (frequency) ร้ อ ย ล ะ 
(percentage) มั ช ฌิ ม เ ล ข ค ณิ ต  (arithmetic mean) ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  (standard 

deviation)  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Product  moment 
Correlation Coefficient)  
 
 
 
                                                           

87 Hinkle, D.E. อ้างถึงใน ส าเริง อ่อนสัมพันธ์. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2559, 31-32. 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด

นนทบุรี  2) บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  ประชากร คือ โรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 95 โรงเรียน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการเปิดตารางประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 76 โรง แล้วเลือก
ตัวอย่ า งตามโอกาสทางสถิติ  (probability sampling) โดยวิ ธี สุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่ งประเภท 
(stratified random sampling) ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา    
2) ครู รวมจ านวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ค่าความถี่  (f)  ค่าร้อยละ  (%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( x )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(rxy)  ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 152 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูล
จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 
จ าแนกออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของ

โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 2) ครู รวมทั้งสิ้นจ านวน 152 คน จ าแนกตาม เพศ และต าแหน่ง  
โดยหาความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง  

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

     1.1 ชาย 58 38.15 

     1.2 หญิง 94 61.85 
รวม 152 100.00 

2. อายุ 
     2.1 20 - 30 ปี 3 1.80 

     2.2 31 - 40 ปี 29 19.10 

     2.3 41 - 50 ปี 40 26.40 
     2.4 50 ปีขึ้นไป 80 52.70 

รวม 152 100.00 

3. ระดับการศึกษา 

     3.1 ระดับปริญญาตรี 111 73.10 

     3.2 ระดับปริญญาโท 41 26.90 
     3.3 ระดับปริญญาเอก - - 

รวม 152 100.00 

4. ต าแหน่ง 

     4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 76 50.00 

     4.2 คร ู 76 50.00 

รวม 152 100.00 
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 จากตาราง พบว่า จากจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 152 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 94  คน คิดเป็นร้อยละ 61.85  ส่วนเพศชายจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 38.15  
 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.70 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.40 อายุ 31 -40 ปี 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และอายุ 20-30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือระดับปริญญาตรี จ านวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.10 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 
 ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 152 คน เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรอง
ผู้อ านวยการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ เป็นครู 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ตาม
แนวคิดของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) ประกอบด้วย  1) บทบาทในการเป็นผู้น า 2) บทบาทในการสร้าง
ความสัมพันธ์ 3) บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร 4) บทบาทในการก ากับติดตาม 5) บทบาทใน
การเผยแพร่ข้อมูล 6) บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 7) บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ 8) บทบาท
ในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 9) บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร และ 10) บทบาทในการเป็นผู้เจราจา
ต่อรอง โดยจะน าเสนอในภาพรวม ในตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  66 

ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 

 (n = 76) 

ด้าน 
บทบาทผู้บริหารของโรงเรียน 
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

โดยภาพรวม 
x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1 บทบาทในการเป็นผู้น า  3.52 0.36 มาก 9 

2 บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์  3.52 0.35 มาก 8 

3 บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร  4.07 0.37 มาก 1 

4 บทบาทในการก ากับติดตาม  4.01 0.32 มาก 4 

5 บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล  3.79 0.40 มาก 7 

6 บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์  3.84 0.57 มาก 6 

7 บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ  3.05 0.54 ปานกลาง 10 

8 บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน  4.06 0.36 มาก 2 

9 บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร  4.06 0.39 มาก 3 

10 บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง 3.99 0.40 มาก 5 

 รวม  3.79 0.40 มาก - 

 
 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.79, S.D.=0.40)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน โดยเรียงตาม

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร ( x =4.07, S.D.=0.37)  

บทบาทในการเป็นผู้ ขจั ดสิ่ งก่อกวน ( x =4.06, S.D.=0.36) บทบาทในการจั ดสรรทรัพยากร                         

( x =,4.06 S.D.=0.39) บทบาทในการก ากับติดตาม ( x =4.01, S.D.=0.32)  บทบาทในการเป็นผู้เจราจา

ต่อรอง ( x =3.99, S.D.=0.40) บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ ( x =3.84, S.D.=0.57) บทบาทในการ

เผยแพร่ข้อมูล ( x =3.79, S.D.=0.40)  บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ ( x =3.52, S.D.=0.35) บทบาท
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ในการเป็นผู้น า ( x =3.52, S.D.=0.36)  ตามล าดับ ส่วนด้านบทบาทในการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( x =3.05, S.D.=0.54)   

 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.32-0.55 มีการกระจายของข้อมูลไม่
มากนัก แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 ส าหรับการศึกษาบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี รายด้าน ได้แก่    
1) บทบาทในการเป็นผู้น า 2) บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ 3) บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ของ
องค์กร 4) บทบาทในการก ากับติดตาม 5) บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล 6) บทบาทในการเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์   7) บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ 8) บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 9) บทบาทใน
การจัดสรรทรัพยากร และ 10) บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง ผู้วิจัยได้น าเสนอรายละเอียดในตาราง
ที่ 4-13 
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็นผู้น า 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการเป็นผู้น า x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.50 0.32 มาก 4 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.59 0.39 มาก 2 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนสั่งการเพ่ือให้งานเป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ 

3.61 0.36 มาก 1 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนควบคุมและติดตามการ
ด าเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้งานเป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ 

3.52 0.40 มาก 3 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.40 0.35 มาก 5 

 รวม 3.52 0.36 มาก - 

 
 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็น 
ผู้น า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.52, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุก 

ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนสั่งการเพื่อให้งานเป็นไป 
ตามแผนงานที่วางไว้ ( x =3.61, S.D.=0.36) ผู้บริหารของโรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา( x =3.59, S.D.=0.39) ผู้บริหารของโรงเรียนควบคุมและติดตามการด าเนินงานของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้งานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้( x =3.52, S.D.=0.40) ผู้บริหารของโรงเรียนให้ 

ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา( x =3.50, S.D.=0.32) ผู้บริหารของโรงเรียนสร้าง

แรงจูงใจในการท างานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ( x =3.40, S.D.=0.35) ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.32-0.40 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

3.55 0.30 มาก 2 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานกับ
โรงเรียนภายนอก 

3.53 0.41 มาก 3 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.48 0.39 มาก 4 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของสถานศึกษา 

3.58 0.33 มาก 1 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์  
อันดีกับชุมชน   

3.47 0.36 มาก 5 

 รวม 3.52 0.35 มาก - 

 
 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บรหิารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการ 
สร้างความสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.52, S.D.=0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ 

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  ผู้บริหารของโรงเรียนเป็น
ผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา ( x =3.58, S.D.=0.33) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน ( x =3.55, S.D.=0.30) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ประสานงาน

กับโรงเรียนภายนอก ( x =3.53 S.D.=0.41) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ( x =3.48, S.D.=0.39) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์  

อันดีกับชุมชน ( x =3.47, S.D.=0.36)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30-0.41 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร 4.25 0.43 มาก 1 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นตัวแทนในการลงนาม
ในสัญญาต่าง ๆ กับหน่วยงาน 

4.13 0.42 มาก 2 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นประธานในพิธีต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

4.10 0.29 มาก 3 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก 

3.96 0.35 มาก 4 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน 

3.95 0.38 มาก 5 

 รวม 4.07 0.37 มาก - 

 

 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการ
เป็นสัญลักษณ์ขององค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.07, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้   ผู้บริหารของ
โรงเรียนเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ( x =4.25, S.D.=0.43mm) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นตัวแทนในการลง

นามในสัญญาต่าง ๆ กับหน่วยงาน ( x =4.13, S.D.=0.42) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นประธานในพิธีต่าง ๆ 

ของโรงเรียน ( x =4.10, S.D.=0.29) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ( x =3.96, S.D.=0.35) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียน

ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ( x =3.95, S.D.=0.38)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.29-0.43 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการก ากับติดตาม 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการก ากับติดตาม x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้  
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3.98 0.29 มาก 3 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้แสวงหาข้อมูลจาก
กิจกรรม และเหตุการณ์ภายนอกและข้อมูลจาก
เอกสารอย่างสม่ าเสมอ   

3.95 0.26 มาก 4 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ศึกษาความคิดเห็น
จากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ   

3.80 0.41 มาก 5 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้แสวงหาข้อมูลจาก
เครือข่ายความสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ 

4.20 0.34 มาก 1 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา 
โอกาส เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 

4.15 0.33 มาก 2 

 รวม 4.01 0.32 มาก - 

 
 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการ 
ก ากับติดตาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.01, S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้แสวงหา
ข้อมูลจากครือข่ายความสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ ( x =4.20, S.D.=0.34)ผู้บริหารของโรงเรียนน าข้อมูล

มาวิเคราะห์ปัญหา โอกาส เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน ( x =4.15, S.D.=0.33) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้

แสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ( x =3.98, S.D.=0.29) ผู้บริหารของ

โรงเรียนเป็นผู้แสวงหาข้อมูลจากกิจกรรม และเหตุการณ์ภายนอกและข้อมูลจากเอกสารอย่าง
สม่ าเสมอ ( x =3.95, S.D.=0.26) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ศึกษาความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา

อย่างสม่ าเสมอ ( x =3.80, S.D.=0.41) ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.26-0.41 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 3.80 0.36 มาก 4 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม 

3.84 0.38 มาก 3 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนเลือกวิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ได้เหมาะสมกับครูและบุคลากร 

3.90 0.41 มาก 2 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนเลือกวิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ได้เหมาะสมกับนักเรียน 

3.45 0.39 มาก 5 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนเลือกวิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ได้เหมาะสมกับชุมชน 

4.00 0.46 มาก 1 

 รวม  3.79 0.40 มาก - 

  
จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเผย 
แพร่ข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.79, S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนเลือกวิธีการ
เผยแพร่ข้อมูลได้เหมาะสมกับชุมชน ( x =4.00, S.D.=0.46) ผู้บริหารของโรงเรียนเลือกวิธีการเผยแพร่

ข้อมูลได้เหมาะสมกับครูและบุคลากร ( x =3.90, S.D.=0.41) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม ( x =3.84, S.D.=0.38) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้เลือกรับ

ข้อมูลข่าวสาร ( x =3.80, S.D.=0.36)ผู้บริหารของโรงเรียนเลือกวิธีการเผยแพร่ข้อมูลได้เหมาะสมกับ

นักเรียน ( x =3.45, S.D.=0.39)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36-0.46 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถถ่ายทอดข้อมูลของ
โรงเรียนสู่หน่วยงานภายนอกเพ่ือประชาสัมพันธ์
โรงเรียนได้ 

3.80 0.58 มาก 4 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถถ่ายทอดข้อมูลของ
โรงเรียนสู่ชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ 

3.79 0.55 มาก 5 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถรายงานข่าว
เกี่ยวกับความก้าวหน้า การด าเนินงานของ
โรงเรียนได้ 

3.89 0.54 มาก 2 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถรายงานแผนงาน
และนโยบายของโรงเรียนได้ 

3.90 0.61 มาก 1 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ 

3.84 0.60 มาก 3 

 รวม 3.84 0.57 มาก - 

 
 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็น 
ผู้ประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.84, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถ
รายงานแผนงานและนโยบายของโรงเรียนได้  ( x =3.90, S.D.=0.61) ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถ

รายงานข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้า การด าเนินงานของโรงเรียนได้ ( x =3.89, S.D.=0.54) ผู้บริหารของ

โรงเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนได้ ( x =3.84, S.D.=0.60) ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถถ่ายทอดข้อมูลของโรงเรียนสู่

หน่วยงานภายนอกเพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ ( x =3.80, S.D.=0.58) ผู้บริหารของโรงเรียน
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สามารถถ่ายทอดข้อมูลของโรงเรียนสู่ชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้ ( x =3.79, S.D.=0.55) 

ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.54-0.61 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ริเริ่มการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

3.00 0.50 ปาน
กลาง 

4 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ออกแบบ 
การด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  

3.02 0.56 ปาน
กลาง 

3 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้เปลี่ยนแปลง 
การด าเนินงานเพ่ือความก้าวหน้า 

3.13 0.54 ปาน
กลาง 

2 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลง 

3.15 0.53 ปาน
กลาง 

1 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้แสดงแนวคิดใหม่ ๆ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา 

2.98 0.59 ปาน
กลาง 

5 

 รวม 3.05 0.54 ปาน
กลาง 

- 

  
 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็น
ผู้ประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.05, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่

ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง ( x =3.15, S.D.=0.53) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ เปลี่ยนแปลงการ

ด าเนินงานเพ่ือความก้าวหน้า ( x =3.13, S.D.=0.53) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ออกแบบการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  ( x =3.02, S.D.=0.56) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ริเริ่มการด าเนินงาน
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ของโรงเรียน ( x =3.00, S.D.=0.50) ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้แสดงแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงสถานศึกษา ( x =2.98, S.D.=0.59)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-0.59 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนมองเห็นปัญหาต่าง ๆ  4.15 0.40 มาก 1 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาที่จะเป็น
ภัยคุกคามในการพัฒนาโรงเรียน 

4.13 0.36 มาก 2 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา   

4.10 0.30 มาก 3 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.99 0.42 มาก 4 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถขจัดปัญหาอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิผล 

3.96 0.32 มาก 5 

 รวม 4.06 0.36 มาก - 

 
 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็น 
ผู้ขจัดสิ่งก่อกวน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.06, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนมองเห็น
ปัญหาต่าง ๆ  ( x =4.15, S.D.=0.40) ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาที่จะเป็นภัยคุกคามในการ

พัฒนาโรงเรียน ( x =4.13, S.D.=0.36) ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถจัดเรียงล าดับความส าคัญของ

ปัญหา  ( x =4.10, S.D.=0.30) ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา                 

( x =3.99, S.D.=0.42)  ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถขจัดปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล                   

( x =3.96, S.D.=0.32)  ตามล าดับ 
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 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.30-0.42 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณ
ได้อย่างเหมาะสม 

4.12 0.36 มาก 1 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถจัดสรรเวลาได้อย่าง
เหมาะสม 

4.09 0.39 มาก 2 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถจัดสรรบุคลากรใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.08 0.39 มาก 3 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนจัดสรรทรัพยากรได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.02 0.41 มาก 4 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง 
เป็นธรรม 

4.00 0.44 มาก 5 

 รวม 4.06 0.39 มาก - 

 
 
 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการจัด 
สรรทรัพยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.06, S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถ
จัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ( x =4.12, S.D.=0.36) ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถจัดสรรเวลา

ได้อย่างเหมาะสม ( x =4.09, S.D.=0.39) ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถจัดสรรบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ( x =4.08, S.D.=0.39) ผู้บริหารของโรงเรียนจัดสรรทรัพยากรได้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ( x =4.02, S.D.=0.41) ผู้บริหารของโรงเรียนจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเป็นธรรม  

( x =4.00, S.D.=0.44)  ตามล าดับ 
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 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36-0.44 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง 

 (n = 76) 

ข้อ บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง x  S.D. ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารของโรงเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารเจรจาต่อรองกับบุคคลเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา   

3.92 0.49 มาก 5 

2 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถเจราจาต่อรองกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่
จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา   

3.98 0.39 มาก 4 

3 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถเจราจาต่อรองกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่
จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา 

4.00 0.40 มาก 3 

4 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถเจราจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือหน่วยงาน 

4.02 0.36 มาก 2 

5 ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถเจรจาต่อรองเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา 

4.07 0.38 มาก 1 

 รวม 3.99 0.40 มาก - 

 
 จากตารางพบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี บทบาทในการเป็น 
ผู้เจราจาต่อรอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.99, S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถ             
เจราจาต่อรองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ( x =4.07, S.D.=0.38) 

ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถเจราจาต่อรองเพ่ือขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือหน่วยงาน               
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( x =4.02, S.D.=0.36) ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งผลประโยชน์ที่จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา ( x =4.00, S.D.=0.40) ผู้บริหารของโรงเรียน

สามารถเจราจาต่อรองกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหาร
สถานศึกษา ( x =3.98, S.D.=0.39)  ผู้บริหารของโรงเรียนสามารถเจราจาต่อรองกับหน่วยงาน

ภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษา ( x =3.92, S.D.=0.49)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36 -0.49แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  

 บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 1) ความเคารพ 2) ความ
ไว้วางใจ 3) การมีขวัญสูง 4) การมีโอกาสในการท างาน 5) ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 6) ความสามัคคี 7) การปรับปรุงสถานศึกษา 8) ความเอ้ืออาทร    ต่อกัน โดยจะน าเสนอใน
ภาพรวมดังตารางท่ี 14 
 

ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 

 (n = 76) 

 
ด้าน 

บรรยากาศองค์กรของโรงเรียน 
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี x  S.D. ระดับ 

 
อันดับ

ที ่

1 ความเคารพ 4.18 0.59 มาก 5 

2 ความไว้วางใจ 3.37 0.87 ปานกลาง 7 

3 การมีขวัญสูง 3.35 0.87 ปานกลาง 8 

4 การมีโอกาสในการท างาน 4.26 0.55 มาก 1 

5 ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง 4.25 0.45 มาก 2 

6 ความสามัคคี 4.18 0.55 มาก 4 

7 การปรับปรุงสถานศึกษา 4.19 0.47 มาก 3 

8 ความเอ้ืออาทรต่อกัน 4.16 0.53 มาก 6 

 รวม 3.99 0.60 มาก - 

  



  79 

 จากตาราง พบว่า บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.99, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ ในระดับมาก 

ได้แก่  ด้านการมีโอกาสในการท างาน ( x =4.26,S.D.= 0.55) ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคม

อย่างต่อเนื่อง ( x =4.25,S.D.= 0.45) ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา  ( x =4.19,S.D.= 0.47) ด้านความ

สามัคคี      ( x =4.18,S.D.= 0.55) ด้านความเคารพ ( x =4.18,S.D.= 0.59) และด้านความเอ้ืออาทรต่อ

กัน ( x =4.16                 , S.D.= 0.53) ตามล าดับส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความ

ไว้วางใจ ( x =3.37,        S.D.= 0.87) และด้านการมีขวัญสูง ( x =3.35, S.D.= 0.87)  

 
 ส าหรับการศึกษาเรื่องบรรยากาศขององค์กรในโรงเรียน รายด้าน ได้แก่ 1) ความเคารพ 
2) ความไว้วางใจ 3) การมีขวัญสูง 4) การมีโอกาสในการท างาน 5) ความเติบโตทางวิชาการและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 6) ความสามัคคี 7) การปรับปรุงสถานศึกษา 8) ความเอ้ืออาทรต่อกัน จะได้
น าเสนอในตารางที่ 15-22 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านความเคารพ 

 (n = 76) 

 
ข้อ 

ด้านความเคารพ x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกว่าตัวเองมี
คุณค่า 

4.05 0.58 มาก 5 

2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับนับถือความคิด
ที่แตกต่างกัน 

4.08 0.66 มาก 4 

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้เกียรติซึ่งกันและกัน 4.25 0.50 มาก 2 

4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับในความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้อ่ืน 

4.21 0.57 มาก 3 

5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนแสดงออกถึงการ
เคารพตนเองและการเคารพผู้อื่น 

4.31 0.64 มาก 1 

 รวม 4.18 0.59 มาก - 
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 จากตาราง พบว่า บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านความ
เคารพ  อยู่ในระดับมาก ( x =4.18, S.D.= 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนแสดงออกถึงการ
เคารพตนเองและการเคารพผู้อ่ืน  ( x =4.31, S.D.= 0.64) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน ( x =4.25, S.D.= 0.50) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับในความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญของผู้อื่น  ( x =4.21, S.D.= 0.57) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับนับถือความคิดที่แตกต่าง

กั น  ( x =4 .08 , S.D.=0.66 )  บุ ค ล า ก ร ทุ ก คน ใ น โ ร ง เ รี ย นมี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เ อ ง มี คุ ณ ค่ า                              

( x =4.05, S.D.=0.58)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-0.66 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านความไว้วางใจ 

 (n = 76) 

 
ข้อ 

ด้านความไว้วางใจ x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความมั่นใจซ่ึง
กันและกัน 

3.46 0.80 ปานกลาง 1 

2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง 

3.31 0.85 ปานกลาง 5 

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อ
หน่วยงาน 

3.38 0.90 ปานกลาง 2 

4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความไว้วางใจ
ต่อผู้บริหาร 

3.33 0.90 ปานกลาง 4 

5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความไว้วางใจ
กันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

3.38 0.92 ปานกลาง 3 

 รวม 3.37 0.87 ปานกลาง - 

 จากตาราง พบว่า บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้าน
ความไว้วางใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.37, S.D.= 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ

ปานกลางทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี
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ความมั่นใจซึ่งกันและกัน ( x =3.46, S.D.= 0.80) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อ

หน่วยงาน ( x =3.38 , S.D.= 0.90) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความไว้วางใจกันระหว่างเพ่ือน

ร่วมงาน  ( x =3.38, S.D.= 0.92) และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความไว้วางใจต่อผู้บริหาร                

( x =3.33,  S.D .= 0.90)  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ( x =3.31, S.D.= 0.85)  

ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-0.92 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านการมีขวัญสูง 

 (n = 76) 

 
ข้อ 

ด้านการมีขวัญสูง x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

3.40 0.80 ปานกลาง 1 

2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกที่ดี   
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโรงเรียน 

3.31 0.85 ปานกลาง 5 

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความพึงพอใจ 
ในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ 

3.38 0.90 ปานกลาง 2 

4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการให้บ าเหน็จรางวัล การเลื่อนขั้น  
เลื่อนต าแหน่ง 

3.33 0.90 ปานกลาง 4 

5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถเผชิญกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทุกขณะ 

3.37 0.91 ปานกลาง 3 

 รวม 3.35 0.87 ปานกลาง - 

 
 จากตาราง พบว่า บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านการมี
ขวัญสูงอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.35, S.D.= 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง

ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีขวัญและ
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ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ( x =3.40, S.D.= 0.80) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความพึงพอใจในหน้าที่

การงานที่ปฏิบัติอยู่  ( x =3.38, S.D.= 0.90) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถเผชิญกับเหตุการณ์

ต่าง ๆ ได้ทุกขณะ ( x =3.37, S.D.= 0.91) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บ าเหน็จ

รางวัล การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่ง ( x =3.33, S.D.= 0.90) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกที่ดี   

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโรงเรียน ( x =3.31, S.D.= 0.85)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-0.91 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านการมีโอกาสในการท างาน 

 (n = 76) 

 
ข้อ 

ด้านการมีโอกาสในการท างาน x  S.D. ระดับ อันดับที ่

1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีโอกาส 
ได้แสดงความคิดเห็น  

4.49 0.50 มาก 1 

2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรับรู้ว่าความ
คิดเห็นของตนเองนั้นได้รับการพิจารณา 

4.46 0.50 มาก 2 

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินปัญหาส าคัญ ๆ ของโรงเรียน 

4.05 0.58 มาก 5 

4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 

4.08 0.69 มาก 4 

5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการจัดการศึกษา  
การประเมินแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างานร่วมกัน 

4.25 0.52 มาก 3 

 รวม 4.26 0.55 มาก - 
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จากตาราง พบว่า บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านการมีโอกาสใน
การท างาน อยู่ในระดับมาก ( x =4.26, S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็น ( x =4.49, S.D.=0.50) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรับรู้ว่าความคิดเห็นของตนเองนั้น

ได้รับการพิจารณา ( x =4.46, S.D.= 0.50) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

จัดการศึกษา การประเมินแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานร่วมกัน ( x =4.25, S.D.= 

0.52) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน     ( x

=4.08, S.D.= 0.69)  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาส าคัญ ๆ ของโรงเรียน  (
x =4.05, S.D.= 0.58)    ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-0.69 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 (n = 76) 

 
ข้อ 

ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคม 
อย่างต่อเนื่อง x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ 

4.24 0.42 มาก 3 

2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองในด้านสังคม 

4.11 0.42 มาก 5 

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองในด้านเจตคติ 

4.13 0.47 มาก 4 

4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 

4.43 0.49 มาก 1 

5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีโอกาสพัฒนา
ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 

4.34 0.47 มาก 2 

 รวม 4.25 0.45 มาก - 
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 จากตาราง พบว่า บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ด้านความ
เติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( x =4.25, S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ( x =4.43, S.D.=0.49) บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ ( x =4.34, S.D.= 0.47) บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ ( x =4.24, S.D.= 0.42)  บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านเจตคติ ( x =4.13, S.D.= 0.47)   บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านสังคม ( x =4.11, S.D.= 0.42)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42-0.49 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านความสามัคคี 

 (n = 76) 

 
ข้อ 

ด้านความสามัคคี x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความ
ปรองดองกัน 

4.25 0.52 มาก 2 

2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ 

4.21 0.57 มาก 3 

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายของกันและกัน 

4.31 0.46 มาก 1 

4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 

4.05 0.58 มาก 5 

5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนพยายามหา
โอกาสที่จะน าความสามารถที่ตนมีอยู่มา
ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

4.08 0.65 มาก 4 

 รวม 4.18 0.55 มาก  

 



  85 

 จากตาราง พบว่า บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านความ
สามัคคี อยู่ในระดับมาก ( x =4.18, S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายของกันและกัน ( x =4.31, S.D.=0.46) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความ

ปรองดองกัน  ( x =4.25 , S.D.= 0.52) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล

ตามที่ต้องการ    ( x =4.21, S.D.= 0.57) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนพยายามหาโอกาสที่จะน า

ความสามารถที่ตนมีอยู่มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ( x =4.08, S.D.= 0.65) บุคลากรทุกคน

ในโรงเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ( x =4.05, S.D.= 0.58)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.46-0.65 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา 

 (n = 76) 

 
ข้อ 

ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความต้องการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

4.01 0.42 มาก 5 

2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนพยายามที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.13 0.47 มาก 3 

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีการวาง
แผนการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุง
สถานศึกษา 

4.43 0.49 มาก 1 

4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมกันจัดท า
โครงการงานส าหรับการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.35 0.45 มาก 2 

5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนพยายาม
ปรับปรุงสถานศึกษาให้ปราศจากความ
กดดันและความขัดแย้ง 

4.05 0.52 มาก 4 

 รวม 4.19 0.47 มาก - 

 
 จากตาราง พบว่า บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ปรับปรุงสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x =4.19, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีการ
วางแผนการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงสถานศึกษา ( x =4.43, S.D.=0.49) บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

ร่วมกันจัดท าโครงการงานส าหรับการพัฒนาสถานศึกษา ( x =4.35, S.D.= 0.45) บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนพยายามที่ จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ                   

( x =4.13, S.D.= 0.47) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนพยายามปรับปรุงสถานศึกษาให้ปราศจากความ
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กดดันและความขัดแย้ง ( x =4.05, S.D.= 0.52)    บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความต้องการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา ( x =4.01, S.D.= 0.42)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42-0.52 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 
ตารางที่ 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านความเอ้ืออาทรต่อกัน 

 (n = 76) 

 
ข้อ 

ด้านความเอื้ออาทรต่อกัน x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกว่า
บุคคลอื่น ๆ นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนใน
ฐานะที่อยู่ร่วมกันในสังคม 

4.24 0.57 มาก 2 

2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเข้าใจใน
ธรรมชาติของเพ่ือนร่วมงาน 

4.36 0.46 มาก 1 

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ความเอาใจใส่ 
สนใจในกันและกัน 

4.05 0.58 มาก 5 

4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความปรารถนา
ดีต่อกัน 

4.08 0.65 มาก 4 

5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

4.10 0.40 มาก 3 

 รวม 4.16 0.53 มาก  

 
 จากตาราง พบว่า บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านความ
เอื้ออาทรต่อกันอยู่ในระดับมาก ( x =4.16, S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเข้าใจใน
ธรรมชาติของเพ่ือนร่วมงาน ( x =4.36, S.D.=0.46) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกว่าบุคคลอ่ืน 

ๆ นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนในฐานะที่อยู่ร่วมกันในสังคม ( x =4.24, S.D.= 0.57) บุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมีความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ( x =4.10, S.D.= 0.40)  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี
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ความปรารถนาดีต่อกัน ( x =4.08, S.D.= 0.65)  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ความเอาใจใส่ สนใจในกัน

และกัน  ( x =4.05, S.D.= 0.58)  ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.40-0.65 แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของ

โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน 
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1. บทบาทในการเป็น
ผู้น า (x1) 

. 419** .054 .094 .758** .073 .075 .077 .041 .483** 

2. บทบาทในการ
สร้างความสัมพันธ์
(x2) 

.683** .714** .028 .409 .035 .047 .417 .049 .471** 

3. บทบาทในการ
เป็นลัญลักษณ์ของ
องค์กร (x3) 

.375** .035 .093 .074 .021 .047 .137 .025 .074 

4. บทบาทในการ
ก ากับตดิตาม (x4) 

.084 .020 .037 .041 .277** .084 .114 .158 .023 

5. บทบาทในการ
เผยแพร่ข้อมูล (x5) 

.058 .052 .040 .043 .069 .057 .669** .039 .042 

6. บทบาทในการเป็น
ผู้ประชาสัมพันธ์ (x6) 

.028 .036 .083 .143 .063 .028 .419** .063 .049 

7. บทบาทในการเป็น
ผู้ประกอบการ (x7) 

.043 .046 .031 .051 .084 .054 .717** .219 .489** 
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8.บทบาทในการเป็นผู้
ขจัดสิ่งก่อกวน (x8) .482** .708** .759** .094 .055 .074 .079 .068 .040 

9.บทบาทในการ
จัดสรรทรัพยากร (x9) .074 .584 .077 .044 .029 .045 .808** .064 .075 

10.บทบาทในการเป็น
ผู้เจรจาต่อรอง (x10) .047 .540 .066 .042 .026 .034 .709** .056 .072 

ภาพรวม  (Xtot) .381** .269** .096 .439** .584** .382** .650** .297** .530** 
 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 จากตาราง พบว่า บทบาทผู้บริหาร (Xtot) กับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี (Ytot) โดยรวมมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง  (r = .530) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหาร (Xtot) กับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี (Y1-8) พบว่า บทบาทผู้บริหาร (Xtot) มีความสัมพันธ์กับ ความเคารพ 
(Y1) ในระดับต่ า (r = .381)  ความไว้วางใจ (Y2) ในระดับต่ า (r = .269)  การมีโอกาสในการท างาน 
(Y4) ในระดับต่ า (r = .439) ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (Y5) ในระดับปานกลาง 
(r = .584)  ความสามัคคี (Y6) ในระดับต่ า (r = .382) การปรับปรุงสถานศึกษา (Y7) ในระดับปาน
กลาง (r = .650) ความเอ้ืออาทรต่อกัน (Y8) ในระดับต่ า (r = .297) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .01 
 ส่วนบทบาทผู้บริหาร (Xtot) กับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ด้านการมีขวัญสูง (Y3) ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหาร (X1-10) กับบรรยากาศองค์กรของ
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี (Y1-8) พบว่า 
 บทบาทในการเป็นผู้น า (X1) มีความสัมพันธ์กับ ความเคารพ (Y1) ในระดับต่ า (r = .419)  
การมีโอกาสในการท างาน (Y4) ในระดับสูง  (r = .758) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ (X2) มีความสัมพันธ์กับ ความเคารพ (Y1) ในระดับปาน
กลาง (r = .683)  ความไว้วางใจ (Y2) ในระดับสูง  (r = .714)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร (X3) มีความสัมพันธ์กับ ความเคารพ (Y1) ในระดับ
ต่ า (r = .375)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บทบาทในการก ากับติดตาม (X4) มีความสัมพันธ์กับความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง (Y5) ในระดับต่ า (r = .277)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล (X5) มีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงสถานศึกษา (Y7) ในระดับ
ปานกลาง (r = .669) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (X6) มีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงสถานศึกษา (Y7) ใน
ระดับปานกลาง (r = .419)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ (X7) มีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงสถานศึกษา (Y7)ใน
ระดับสูง (r = .717)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (X8) มีความสัมพันธ์กับความเคารพ (Y1) ในระดับปาน
กลาง (r = .482)  ความไว้วางใจ (Y2) ในระดับสูง (r = .708)  ด้านการมีขวัญสูง (Y3) ในระดับสูง    
(r = .759)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร (X9) มีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงสถานศึกษา (Y7) ใน
ระดับสูง (r = .808)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง (X10) มีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงสถานศึกษา (Y7)ใน
ระดับสูง (r = .709)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) บทบาทผู้บริหารของ
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  2) บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้ โรงเรียนเป็นหน่วยวิ เคราะห์ 
(unit of analysis)  ประชากร คือ โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี จ านวน 95 โรงเรียน การ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการเปิดตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 76 โรง แล้วเลือกตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ 
(probability sampling) โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) ผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2) ครู รวมจ านวน 152 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0. 932  ได้รับแบบสอบถามคืน
จ านวน 152 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ความถี่ (f) ร้อยละ (%) ค่ามัชฌิมเลข
คณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product – moment correlation coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สรุปดังนี้ 
 1. บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 
บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน บทบาทในการจัดสรร
ทรัพยากร บทบาทในการก ากับติดตาม บทบาทในการเป็นผู้ เจราจาต่อรอง บทบาทในการเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ บทบาทในการเป็นผู้น า 
ตามล าดับ ส่วนด้านบทบาทในการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง  

X
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 2. บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านการมีโอกาสในการ
ท างาน ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา   
ด้านความสามัคคี  ด้านความเคารพ และด้านความเอื้ออาทรต่อกัน ตามล าดับ ส่วนด้านที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความไว้วางใจและด้านการมีขวัญสูง  
 3. บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  

การอภิปรายผล 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ผู้วิจัยได้น าไปสู่การอภิปรายผลดังนี้ 

1. บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า “บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
อยู่ในระดับปานกลาง” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าขององค์กรมีบทบาทส าคัญในการน าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ เพราะผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนศูนย์รวมพลังของ
กลุ่มให้ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ในทางตรงข้ามถ้าผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่รู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเองย่อมท าให้องค์กรเกิดความล้มเหลว ดังนั้นผู้บริหารจึงมีส่วนสัมพันธ์กับคุณภาพของ
องค์กรทั้งนี้ผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารจึงมีความส าคัญต่อผู้ร่วมงานต่อองค์กร และต่อความส าเร็จขององค์กร
เป็นอย่างยิ่ง และเนื่องจากก่อนที่ผู้บริหารโรงเรียนจะเข้ารับต าแหน่งทางการบริหารนั้นจะต้องผ่านการ
อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ าสู่ ต าแหน่ ง ดั งที่ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้แต่ละสถานศึกษามีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ บังคับบัญชา
ข้าราชการ และมีอ านาจหน้าที่ 1) บริหารกิจการสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทังนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้ง
ควบคุมดูและบุคลากร การเงินการพัสดุสถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
ตามวงเงินงบประมานที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับ ตามที่ได้รับมอบอ านาจ 4)  จัดท ารายงาน
ประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
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การศึกษา 5) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งงานอ่ืนที่
กระทรวงมอบหมาย ซึ่งเมื่อทราบอ านาจหน้าที่แล้วก็ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท าความเข้าใจ
กับบทบาทหน้าที่ของตนเองในเชิงองค์รวม (holistic) หรือมองอย่างครบวงจร เพราะจะท าให้เห็น
สภาพของการบริหารในลักษณะที่เป็นการเชื่อมโยง ได้แก่  1) งานตามหน้าที่ ได้แก่ งานในฐานะ
บังคับบัญชา 2) งานหลัก ได้แก่ งานวิชาการ 3) งานสนับสนุน ได้แก่ 3.1) งานบุคลากร 3.2) งานด้าน
งบประมาณ และ 3.3) งานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธ์กับ ชุมชน งาน
ธุรการ งานอาคารสถานที่ และจากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรนิชา สุดตาชาติ 
ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตคลองสามวากรุงเทพฯมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 9 ด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ได้แก่ บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน บทบาทในการจัดสรร
ทรัพยากร บทบาทในการก ากับติดตาม บทบาทในการเป็นผู้ เจราจาต่อรอง บทบาทในการเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ บทบาทในการเป็นผู้น า 
ตามล าดับ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารทุกคนซึ่งเป็นผู้น าขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารใน
หน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจต่าง ๆ สิ่งแรกที่เขาได้รับมอบหมายจากองค์กรก็คือ 
บทบาทในฐานะผู้บริหาร เพราะบทบาทดังกล่าวมีอิทธิพลต่อองค์กรโดยส่วนรวมยิ่งกว่าบทบาทใด  ๆ 
จนอาจกล่าวได้ว่าความเจริญก้าวหน้าหรือความเลื่อมใสขององค์กรหรือหน่วยงานใดขึ้นอยู่กับบทบาท
ของผู้บริหารเป็นส าคัญ ผู้บริหารนอกจากจะมีลักษณะเป็นผู้น าและประสานงานระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วยังต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอีกด้วย และต้องคอยแก้ไขข้อขัดแย้ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานดังที่มินซ์เบิร์ก (Mintzberg)  เสนอไว้ว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่จะ
แสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทย่อย  ซึ่งจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มบทบาทเชิงสัมพันธ์
บุคคล (interpersonal roles) เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นจากอ านาจ และสถานะต าแหน่งแบบเป็น
ทางการ เป็นบทบาทที่ท าให้ผู้บริหารเป็น “ศูนย์รวมประสาท”(Nerve- Center) ขององค์กร 2) กลุ่ม
บทบาทเชิงสารสนเทศ (informational roles) เป็นบทบาทที่ท าให้ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางของข้อมูล
ข่าวสารทั้งในฐานะผู้รับและผู้ส่งในองค์กรของเขา การเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาข้อมูลพ้ืนที่จ าเป็นของระบบข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอันจะส่งผลให้ผู้บริหารเป็นผู้ช านาญการขององค์กรที่มีคลังข้อมูลที่ดีที่สุด 3)กลุ่ม
บทบาทเชิงตัดสินใจ (Decisional Roles) เป็นบทบาทที่ท าให้ผู้บริหารเป็น “นักตัดสินใจ” (Decision 
Maker) อันสืบเนื่องจากบทบาทสองกลุ่มแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของบรรเทิง เครือทัต  สุรพล พุฒ
ค า และภูวดล จุลสุคนธ์  ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของสถานศึกษากับ
บทบาทของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย พบว่า
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปน้อย ได้แก่ 
การจดัการงานบุคคล การอ านวยการ การจัดองค์กร การวางแผน การควบคุม และเช่นเดียวกับ สคาร์
แลนด์และโลเปซ (Scanland and Lopez) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทผู้น าในการส่งเสริม
การศึกษาและความเป็นเลิศเพ่ือการศึกษานักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลการวิจัย
พบว่าแนวทางของบทบาทผู้น าของโรงเรียนจะต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียน โครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับวัฒนธรรมและการปฏิบัติที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และ
เสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนและการเป็นผู้น าแบบมืออาชีพนอกจากนี้ผู้น าโรงเรียนจะต้องเป็น
ผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่ขยายการเรียนรู้ของนักเรียนโดยท าให้มั่นใจในหลักสูตรที่เข้มแข็ง
การเรียนการสอนและการประเมิน สร้างความเป็นมืออาชีพของครูและพนักงาน กิจกรรมของนักเรียน
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

 2. บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า “บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าในองค์การใดก็ตามจะมีประสิทธิภาพได้ก็
ต่อเมื่อบุคคลในองค์การนั้นท างานด้วยความตั้งใจ พึงพอใจกับสิ่งที่ตนรับผิดชอบ นักวิชาการหลายคน
จึงได้หันมาศึกษาถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคคลในองค์การซึ่งเป็น
สภาวะที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในองค์การซึ่งส่งผล
ต่อขวัญ ก าลังใจ และความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคคล  โดยพบว่าบรรยากาศองค์การมี
อิทธิพลต่อการรับรู้หรือความรู้สึกของบุคลากรทุกคน บรรยากาศองค์การจึงมีความส าคัญยิ่งหลายประการ 
ดังที่ เลวิน (Lewin)  ได้พยายามที่จะเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของคนและสภาพแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
โดยชี้ให้เห็นว่าบรรยากาศหรือพฤติกรรมขององค์การเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมในองค์การนั้น โดยชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ หรือ
คุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศขององค์การนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิด
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ของ มอร์เฟท และคณะ (Morphet and others) ได้ล่าวไว้ว่าบรรยากาศองค์การมีความส าคัญต่อ
ผู้บริหารและบุคคลอ่ืน ๆ ในองค์การ ดังนี้ 1) บรรยากาศองค์การแบบที่หนึ่งท าให้ผลการปฏิบัติงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าบรรยากาศองค์การแบบอ่ืน ๆ ดังการศึกษาของนิวเวล (Newell) พบว่า 
บรรยากาศแบบปิดมีผลท าให้สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในการท างานที่ได้รับมอบหมายน้อย
ตรงกันข้ามกับบรรยากาศแบบเปิดที่มีผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจสูง ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความ
สนิทสนมกลมเกลียว ซึ่งจะมีผลท าให้สมาชิกในกลุ่มมีความพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ผู้บริหาร
มีอิทธิพลต่อบรรยากาศภายในองค์การ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกงานภายในองค์การเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การ กล่าวคือ แบบของความเป็นผู้น า ทัศนคติ และวิธีการของ
ผู้บริหารที่ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชามีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบของความ
เป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงจะถูกปฏิบัติตาม โดยผู้บริหารระดับรองลงมาที่มีความเข้าใจว่าเป็น
แนวทางที่ถูกต้องของการปฏิบัติ 3) ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์การมีความส าคัญต่อการ
ก าหนดผลการปฏิบัติงานและความพอใจของบุคลากรในองค์ องค์การที่มีบรรยากาศในการบริหาร
แบบใช้อ านาจการตัดสินใจอยู่กับส่วนกลาง บุคลากรในองค์การนั้นก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด บรรยากาศ บรรยากาศแบบนี้จะท าให้ผลผลิตต่ า บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกไม่พึงพอใจ
ในงานไม่เกิดความริเริ่ม และมีทัศนคติที่ไม่พึงประสงค์ต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลักแต่ในองค์การที่มี
บรรยากาศร่วมประสานสัมพันธ์ และเน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่สมาชิกขององค์การ สภาพ
บรรยากาศองค์การที่เน้นการประสานสัมพันธ์จะมีผลท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจใน
งาน มีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในองค์การ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ผลงานจะอยู่ในระดับต่ า จึง
ท าให้บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอวยชัย  จาตุรพันธ์ ศึกษาการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า บรรยากาศองค์กรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับ
มาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณารายด้าน และเช่นเดียวกับ บรรเทิง เครือทัต  สุรพล พุฒค า และ
ภูวดล จุลสุคนธ์ ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศของสถานศึกษากับบทบาทของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า  บรรยากาศของสถานศึกษา
กับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านการมีโอกาสในการ
ท างาน ด้านความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านการปรับปรุงสถานศึกษา   
ด้านความสามัคคี  ด้านความเคารพ และด้านความเอ้ืออาทรต่อกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศ
องค์กรนั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ต่อความรู้สึกของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อจิตใจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามรูปแบบของบรรยากาศองค์กร เกิดการเรียนรู้และรับรู้ถึงพฤติกรรมองค์ โดยมีผู้บริหาร
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เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับองค์กรได้พัฒนาตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ ทุกคนเกิดความพึง
พอใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อองค์กร อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบการบริหารจัดการองค์กร ได้มีส่วนในการก าหนดเป้าหมายขององค์กร สร้าง
บรรยากาศองค์กรที่อบอุ่น เป็นมิตรต่อกัน ท าให้สามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ผลิตบุคลากร
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ดังที่ สเทียร์ (Steers) ได้กล่าวว่า 
บรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์กร กล่าวคือ  1) บรรยากาศองค์กรถือเป็นการ
รับรู้ของบุคลากร ทั้งในระดับบุคคล และกลุ่มซึ่งเป็นของพฤติกรรมองค์กร ดังนั้นการก าหนดรูปแบบ
การบริหารองค์กรจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการบุคลากรทั้งในระดับบุคคล และกลุ่ม 2) บรรยากาศ
องค์กรซึ่งเหมาะสมต่อองค์กรหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสมต่ออีกองค์กรหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหาร -จึงต้อง
พิจารณาถึงเป้าหมาย และความพยายามที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อองค์กร 
และสอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากรโดยเฉพาะบรรยากาศที่เป็นแบบเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กร จะเหมาะสมต่อองค์กรที่เน้นต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร ในขณะที่บรรยากาศองค์กร
แบบเน้นความอบอุ่น และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรนั้นจะเหมาะสมต่อองค์กรที่เน้น
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรเป็นหลัก 3) แม้ว่าบรรยากาศองค์กรจะมีผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมการขาดงานของบุคลากรแต่ไม่สามารถคาดหวังได้ซึ่งบรรยากาศองค์กรจะมีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก พร้อมนี้ยังได้กล่าวถึงบรรยากาศองค์กรท าให้เกิดผลดีต่อ
บุคลากรในองค์กรนั่นก็คือ ความพึงพอใจในงาน ( job satisfaction) และผลการปฏิบัติงาน (job 
performance สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราภรณ์  บัวลังกา ท าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศ
องค์กรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  พบว่า บรรยากาศ
องค์กรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 3. บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยรวม
มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า 
“บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กัน”
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้อง
ได้ แต่เป็นภาพสะท้อนทางความรู้สึกของบุคคล เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีก็
เรียกว่า "บรรยากาศดี" โรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศที่ดี จะท าให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิด
ความรู้สึกพอใจภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของ และอยากมาโรงเรียน โรงเรียนที่มี
บรรยากาศไม่ดีจะท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ว้าเหว่ และ ไม่อยากมา
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โรงเรียน โรงเรียนที่มีบรรยากาศดี จะท าให้ทุกคนท างานร่วมกันอย่างเต็มที่ และมีความสุข แต่ถ้า
บรรยากาศของโรงเรียนไม่ดี ทุกคนก็จะมีแต่ความระทมทุกข์  ดังที่กล่าวแล้วว่า บรรยากาศของ
โรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แล้วส่งผลถึง
ความรู้สึกของบุคคล ดังนั้นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะส่งผลให้เกิดสภาพบรรยากาศที่ดีก็คือ การจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน หากจะมองโดยภาพรวมแล้วเราอาจจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้
เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้
วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ ความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น 
ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ 2)  สภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะท าให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด 
ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพ่ือน ไม่
มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "อยากมาโรงเรียน" 
3) สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ได้แก่ การด าเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนให้การ
ปฏิบัติงานส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตได้จากการด าเนินงานอย่างมีระบบ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรต่อกัน 
รักใคร่กลมเกลียวกัน ฯลฯ ลักษณะการบริหารการจัดการที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีนั้น เริ่มตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบาย ควรให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีการน าข้อมูลจากการส ารวจสภาพปัจจุบันมา
ก าหนดเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนางานของโรงเรียน การมอบหมายงานหรือการสั่งการก็
เป็นไป   ตามสายการบังคับบัญชา ชัดเจน เหมาะสมกับความสามารถ ไม่เกินก าลัง มอบหมายงาน
แล้วติดตามดูแล ช่วยเหลือ ถามไถ่ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกย่องชมเชย มีการสร้างขวัญก าลังใจจัด
สวัสดิการ กิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน  ซึ่งมีกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ มากมาย
ที่โรงเรียนจ านวนมาก อาจด าเนินการอยู่แล้วด้วยการให้บุคลากรในโรงเรียนได้ ร่วมคิด ร่วมท า ซึ่งจะ
มีผลให้ เกิดบรรยากาศที่ดี ในโรงเรียน  เช่น การสร้างคุณภาพงาน การวางแผนเป็นทีม 
(team planning) กิจกรรม 5 ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ (suggestion system) การนิเทศภายใน
โรงเรียน การพัฒนาองค์กร(organization development) กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น กล่าวคือ 
โรงเรียนทุกแห่งย่อมปรารถนาให้นักเรียนของตนมีความสุขทั้งอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียน ทุกข์หรือสุขที่
บ้าน บางครั้งโรงเรียนก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยผ่อนคลายได้ แต่ทุกข์หรือสุขที่โรงเรียนน่าจะเป็นความ
รับผิดชอบของทุกฝ่ายในโรงเรียน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนจะมีส่วนในการ
เสริมสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์ได้ โรงเรียนที่สะอาด สดชื่น ร่มรื่น เรียบ
ง่าย สงบ แจ่มใส มีชีวิตชีวา วัสดุอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลมีความเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้ครู
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และนักเรียนได้ใช้ตลอดเวลา ย่อมจะท าให้ครูและนักเรียนได้รับอิทธิพลท าให้เป็นคนละเอียดอ่อน 
จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรียบง่าย ท าให้เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืนไป
ด้วยการให้หลาย ๆ รูปแบบ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา ท าการศึกษาเรื่อง 
บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์กรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากบรรยากาศ
องค์กรโดยรวมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ลิ
ทวินและสตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้บรรยากาศองค์กรมี
ความสุขและน่าท างานพบว่าความชัดเจนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ความท้าทายของงาน การเข้าใจที่
ถูกต้องโดยตรง สนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน การรับรู้ผลของการปฏิบัติงานการบอกให้พนักงาน
รู้ถึงความแตกต่างระหว่างงานที่ท า การเข้าใจมาตรฐานองค์กร การคาดหวัง กับงาน สิ่งเหล่านี้จะเป็น
สิ่งกระตุ้นจงใจความต้องการให้ประสบความส าเร็จในงานอันจะท าให้เกิดความพึงพอใจในงานและ
น าไปสู่การเกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ พระสีพล จนฺทธมฺโม (พิลาสุตา) 
ท าการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์กรในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศองค์กรใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ความเอ้ืออาทรต่อกัน การผนึกก าลัง ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับปรุงสถานศึกษา การมีโอกาสในการท างาน ความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ และ
การมีขวัญสูง  2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และด้านการสร้างแรงจูงใจ ตามล าดับและ  3) บรรยากาศองค์กรในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยมี
ค่าสัมพันธ์กันในทางบวก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บรรยากาศองค์กรในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูงทุกคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 จากข้อค้นพบการวิจัย การอภิปรายผล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไปและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. บทบาทของผู้บริหารนั้นมีส่วนส าคัญต่อบรรยากาศขององค์กร และความส าเร็จในการ
บริหารสถานศึกษา ดังนั้นจึงควรด าเนินการ  
  1.1 ก าหนดให้มีหลักสูตร การสร้างเสริมบุคลิกภาพ การแสดงบทบาทที่เหมาะสม การ
เสริมสร้างบรรยากาศขององค์กร ในการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งใน
รูปแบบการอบรม การประชุม หรือการเป็นวิทยากรต่าง ๆ 
 2. บรรยากาศขององค์กรมีส่วนส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา ซึ่งบรรยากาศนั้นหมาย
รวมถึงลักษณะทางกายภาพ และสิ่งที่ส่งผลต่อความรู้สึกและจิตใจ ดังนั้นจึงควรด าเนินการ 
  2.1 สร้างเสริม ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนให้น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น 
เอ้ือต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย  เช่น การมีสนามเด็กเล่นที่ไม่
อันตรายและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  มีสนามฟุตบอล สนามกีฬาที่เหมาะสม
ปลอดภัยส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถม เป็นต้น 
  2.2 สร้างเสริมบรรยากาศในการท างานร่วมกัน สร้างความไว้วางใจ ความสามัคคี ใน
การท างานเคารพในความคิดการตัดสินใจของทีมงาน ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรให้ได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ มอบหมายงาน ให้เหมาะสมกับความสามารถของ
บุคลากรโดยผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่ให้การสนับสนุนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างานขององค์กร 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยดังกล่าวข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลของผู้บริการ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศขององค์ กรของ โรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี   
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 2 .  คว รศ ึกษ าแน วทา ง ก า รส ่ง เ ส ร ิมบ ร ร ย าก าศที ่ด ีข อ ง อ งค ์ก ร ขอ ง โ ร ง เ ร ีย น
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
 3 .  ค ว รศึกษาแนวทา งก ารสร ้า ง เ ส ร ิมบทบาทของผู ้บ ร ิห า ร เ พื ่อก า ร ส ่ง เ ส ร ิม
บรรยากาศที่ดีขององค์กรของ โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี   
  
 
 
 
 
 



 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

และรายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี  เกษมณี 

อาจารย์พิเศษประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลง
กรณ์ 

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  สายใจ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

4. ดร.พรพรรณ  อินทรประเสริฐ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 

 

5. ดร.สาวิตรี  จุ้ยทอง 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก ข  ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

ข้อ 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 7 0 1 1 1 0 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 9 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 11 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 12 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 13 0 1 1 1 0 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 14 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 15 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 16 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 17 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 18 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 19 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 20 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 21 0 1 1 1 0 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 22 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 23 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 24 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 25 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 26 0 1 1 1 0 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 27 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 28 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 29 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 30 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 31 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 32 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 33 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 34 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 35 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 36 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 37 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 38 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 39 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 40 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 41 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 42 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 43 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 44 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 45 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 46 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 47 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 



  113 

ข้อ 48 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 49 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 50 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 51 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 52 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 53 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 54 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 55 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 56 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 57 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 58 0 1 1 1 0 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 59 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 60 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 61 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 62 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 63 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 64 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 65 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 66 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 67 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 68 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 69 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 70 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 71 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 72 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 73 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 74 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 
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ข้อ 75 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 76 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 77 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 78 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 79 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 80 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 81 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 82 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 83 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 84 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 85 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 86 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 87 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 88 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 89 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 90 1 -1 1 1 1 0.60 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย  

และรายชื่อสถานศึกษา (ทดลองเครื่องมือวิจัย) 
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รายช่ือสถานศึกษา (ทดลองเครื่องมือวิจัย)  

 

ที ่ โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

1. โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ เขต 1 
2. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เขต 1 

3. โรงเรียนวัดปราสาท เขต 1 

4. โรงเรียนวัดฝาง   เขต 1 

5. โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เขต 1 

6. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก เขต 2 

7. โรงเรียนวัดคลองขุนศรี เขต 2 

8. โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล เขต 2 

9. โรงเรียนวัดยอดพระพิมล เขต 2 

10. โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 เขต 2 

11. โรงเรียนวัดคลองเจ้า เขต 2 

12. โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เขต 2 

13. โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย เขต 2  

14. โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เขต 2 

15. โรงเรียนวัดเพรางาย เขต 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  118 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง  

ผลการวิเคราะห์การทดลองเครื่องมือวิจัย 
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Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.932 90 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.921 50 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

a2.1.1 215.97 220.654 .547 .919 

a2.1.2 215.90 218.438 .606 .918 

a2.1.3 215.87 221.292 .531 .919 

a2.1.4 215.70 220.562 .497 .919 

a2.1.5 215.87 223.016 .485 .919 

a2.2.1 215.77 219.151 .579 .918 

a2.2.2 215.77 219.978 .543 .919 

a2.2.3 215.13 222.878 .670 .918 

a2.2.4 215.13 223.016 .661 .918 

a2.2.5 215.33 222.575 .480 .919 

a2.3.1 215.33 222.575 .480 .919 

a2.3.2 215.33 228.851 .189 .922 

a2.3.3 215.23 220.668 .685 .918 

a2.3.4 215.13 221.499 .676 .918 

a2.3.5 215.60 228.593 .236 .921 
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a2.4.1 215.77 227.771 .332 .921 

a2.4.2 215.57 227.840 .337 .921 

a2.4.3 215.53 229.844 .118 .923 

a2.4.4 215.43 223.978 .416 .920 

a2.4.5 215.67 227.609 .303 .921 

a2.5.1 216.03 231.551 .107 .922 

a2.5.2 215.03 228.102 .465 .920 

a2.5.3 215.17 229.523 .183 .922 

a2.5.4 215.27 224.064 .386 .920 

a2.5.5 215.13 221.292 .573 .919 

a2.6.1 215.27 223.857 .501 .919 

a2.6.2 215.07 223.237 .546 .919 

a2.6.3 215.13 221.292 .573 .919 

a2.6.4 215.13 222.878 .670 .918 

a2.6.5 215.13 223.016 .661 .918 

a2.7.1 215.33 222.575 .480 .919 

a2.7.2 215.33 222.575 .480 .919 

a2.7.3 215.57 227.840 .337 .921 

a2.7.4 215.23 220.668 .685 .918 

a2.7.5 215.13 221.499 .676 .918 

a2.8.1 215.20 224.372 .442 .920 

a2.8.2 215.27 226.271 .337 .921 

a2.8.3 215.60 227.076 .396 .920 

a2.8.4 215.20 221.683 .638 .918 

a2.8.5 215.80 222.924 .457 .920 

a2.9.1 215.77 230.599 .095 .923 
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a2.9.2 215.77 234.875 -.079 .925 

a2.9.3 215.13 234.878 -.099 .924 

a2.9.4 215.13 233.361 -.004 .923 

a2.9.5 215.33 231.402 .073 .923 

a2.10.1 215.83 230.764 .172 .922 

a2.10.2 215.97 220.654 .547 .919 

a2.10.3 215.90 218.438 .606 .918 

a2.10.4 215.87 221.292 .531 .919 

a2.10.5 215.70 220.562 .497 .919 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.922 40 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

b3.1.1 156.97 153.620 .410 .921 

b3.1.2 157.13 159.430 .058 .924 

b3.1.3 156.93 161.651 -.103 .925 

b3.1.4 156.90 150.990 .426 .921 

b3.1.5 156.80 156.441 .195 .923 

b3.2.1 157.03 155.482 .307 .922 

b3.2.2 157.40 155.352 .370 .921 

b3.2.3 156.40 158.593 .188 .922 

b3.2.4 156.53 154.947 .318 .922 

b3.2.5 156.63 156.171 .196 .924 

b3.3.1 156.50 155.638 .256 .922 

b3.3.2 156.63 158.102 .131 .923 

b3.3.3 156.43 155.978 .274 .922 

b3.3.4 156.50 155.638 .256 .922 

b3.3.5 157.20 159.131 .118 .923 

b3.4.1 157.40 149.490 .671 .918 

b3.4.2 157.50 151.569 .498 .920 

b3.4.3 157.50 151.707 .534 .919 

b3.4.4 157.47 150.464 .630 .918 

b3.4.5 157.47 150.464 .630 .918 
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b3.5.1 157.43 150.047 .676 .918 

b3.5.2 157.43 149.495 .652 .918 

b3.5.3 157.27 152.754 .487 .920 

b3.5.4 157.57 148.530 .618 .918 

b3.5.5 157.20 154.372 .378 .921 

b3.6.1 157.57 153.220 .518 .920 

b3.6.2 157.50 151.569 .678 .918 

b3.6.3 157.53 152.395 .594 .919 

b3.6.4 157.57 151.357 .660 .918 

b3.6.5 157.60 154.455 .417 .921 

b3.7.1 157.43 149.289 .665 .918 

b3.7.2 157.37 151.344 .568 .919 

b3.7.3 157.40 149.214 .634 .918 

b3.7.4 157.33 150.575 .586 .919 

b3.7.5 157.40 148.179 .697 .917 

b3.8.1 157.30 150.079 .707 .918 

b3.8.2 157.43 149.840 .582 .919 

b3.8.3 157.60 148.317 .587 .919 

b3.8.4 157.30 148.907 .793 .917 

b3.8.5 157.53 151.568 .490 .920 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

และรายชื่อสถานศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง) 
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รายช่ือสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ที ่ โรงเรียน 

1. โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) 

2. โรงเรียนวัดต าหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 

3. โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 
4. โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) 

5. โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บ ารุง) 

6. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 
7. โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)  

8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
9. โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 

10. โรงเรียนวัดโชติการาม   

11. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 
12. โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 

13. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ารุง) 

14. โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 
15. โรงเรียนวัดปากน้ า (พิบูลสงคราม) 

16. โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) 

17. โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 
18. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

19. โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน   
20. โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) 

21. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 

22. โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บ ารุง)   
23. โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต   

24. โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 

25. โรงเรียนวัดส าโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)   
26. โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน 

1. โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จนัทานุกูล) 29. โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 
2. โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวทิย์อุปกรณ์) 30. โรงเรียนบ้านราษฎร์นยิม 

3. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 31. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 
4. โรงเรียนอนุบาลบางใหญ ่ 32. โรงเรียนวัดลากค้อน 

5. โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บ ารุง) 33. โรงเรียนคลองเกลือ 
6. โรงเรียนชุมชนวัดตน้เชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 34. โรงเรียนวัดเสนีวงศ ์

7. โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 35. โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 
8. โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 36. โรงเรียนวัดศาลากุล 

9. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ 

37 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 

10. โรงเรียนวัดอินทร ์ 38. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 
11. โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 39. โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอปุถัมภ์) 

12. โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 40. โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 
13. โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 41. โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 

14. โรงเรียนประชารัฐบ ารุง 42. โรงเรียนวัดสพานสงู(รถไฟนุเคราะห์) 
15. โรงเรียนแสงประเสริฐ 43. โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 

16. โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 44. โรงเรียนวัดเชิงเลน 

17. โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) 45. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
18. โรงเรียนวัดโมล(ีนนัทวิมล) 46. โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 

19. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล าร ี 47. โรงเรียนวัดต าหนักเหนือ(ชืน่วิทยานุสรณ)์ 
20. โรงเรียนสุเหร่าเขียว 48. โรงเรียนวัดตาล 

21. โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 49. โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
22. โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ารุง 50. โรงเรียนวัดโพธิบ์้านอ้อย 

23. โรงเรียนวัดล าโพ   
24. โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์   

25. โรงเรียนบ้านคลองโตะ๊นุ้ย   
26. โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บ ารุง)   

27. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา   

28. โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอ่ียมพิทยากร   
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ภาคผนวก จ  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเร่ือง 

บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวัดนนทบุรี 

............................................................ 
 

ค าอธิบายในการตอบแบบสอบถาม 
 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับน้ีได้แก ่

1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 

1.2 ครู จ านวน 1 คน 
 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย 
เรื่อง “บทบาทผู้บริหารกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี” ข้อมูลที่ได้
จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตาม
ความเป็นจริง 
 

3. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ตอนท่ี3การสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรยีนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามนี้คืนให้กับผู้ประสานงานในโรงเรียนของท่าน
เพื่อรวบรวมใส่ซองที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้  

ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

นางสาวริญญาภัทร ์  สุภาศริิธนานนท์ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   โทรศัพท์ 084-4747817 

 
 
 

 
 
 
 
 



  130 

ตอนที่ 1   การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 

ข้อ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1. เพศ 

 ชาย  หญิง 

 

2. อาย ุ

 20 - 30 ปี 

 31 - 40 ปี 

 41 - 50 ปี 

 50 ปีขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 ปริญญาตร ี

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

 

4. ต าแหน่งหน้าที่ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ครู 
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ตอนที่ 2   การสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 

ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารของ
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงที่ท่าน
เห็นสมควรในทุกข้อค าถาม ซึ่งแต่ละช่องมีความหมาย ดังน้ี 

 

ระดับ 5 หมายถึง บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ระดับ 4 หมายถึง บทบาทผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง บทบาทผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง บทบาทผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับนอ้ย  
ระดับ 1 หมายถึง บทบาทผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับนอ้ยท่ีสุด 

  

ข้อ 
บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดนนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

บทบาทในการเป็นผู้น า(Leader Role)   
1 ผู้บริหารของโรงเรยีนให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

      

2 ผู้บริหารของโรงเรยีนสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบตัิงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

      

3 ผู้บริหารของโรงเรยีนสั่งการเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงาน
ที่วางไว ้

      

4 ผู้บริหารของโรงเรยีนควบคุมและติดตามการด าเนินงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานเปน็ไปตามแผนงานท่ีวาง
ไว ้

      

5 ผู้บริหารของโรงเรยีนสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

      

บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์(Liaison Role) 

6 
 

ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้ประสานงานกับฝ่าย 

ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

      

7 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียน
ภายนอก 

      

8 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

      

9 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
สถานศึกษา 

      

10 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์    อันดีกับ       
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ข้อ 
บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดนนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ชุมชน   
บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร(Figurehead Role) 

11 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร       

12 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นตัวแทนในการลงนามในสัญญา
ต่าง ๆ กับหน่วยงาน 

      

13 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นประธานในพิธีต่าง ๆ   ของ
โรงเรียน 

      

14 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก 

      

15 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน 

      

บทบาทในการก ากับติดตาม (Monitor Role)   
16 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้แสวงหาความรู้    ข้อมูล

ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

      

17 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้แสวงหาข้อมูลจากกิจกรรม 
และเหตุการณ์ภายนอกและข้อมูลจากเอกสารอย่าง
สม่ าเสมอ 

      

18 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้ศึกษาความคิดเห็น  จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 

      

19 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้เสวงหาข้อมูลจากเครือข่าย
ความสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ 

      

20 ผู้บริหารของโรงเรยีนน าข้อมูลมาวเิคราะห์ปัญหา โอกาส 
เพื่อการพัฒนาโรงเรียน 

      

บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล(Disseminator Role) 

21 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้เลือกรบัข้อมูลข่าวสาร       

22 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้พิจารณาข้อมูล   ข่าวสารที่
ได้รับมาอย่างเหมาะสม 

      

23 ผู้บริหารของโรงเรยีนเลือกวิธีการเผยแพร่      ข้อมูลได้
เหมาะสมกับครูและบุคลากร 

      

24                        
 

ผู้บริหารของโรงเรยีนเลือกวิธีการเผยแพร่      ข้อมูลได้
เหมาะสมกับนักเรียน 

      

25 ผู้บริหารของโรงเรยีนเลือกวิธีการเผยแพร่ข้อมลูได้       
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ข้อ 
บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดนนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

เหมาะสมกับชุมชน 

บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพนัธ(์Spokesperson Role) 

26 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถถ่ายทอดข้อมูลของโรงเรยีน
สู่หน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสมัพันธ์โรงเรยีนได้ 

      

27 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถถ่ายทอดข้อมูลของโรงเรยีน
สู่ชุมชนเพื่อประชาสมัพันธ์โรงเรียนได ้

      

28 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถรายงานข่าวเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้า การด าเนินงานของโรงเรียนได ้

      

29 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถรายงานแผนงานและ
นโยบายของโรงเรียนได ้

      

30 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วยการประชาสมัพันธ์โรงเรียน
ได ้

      

บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Role) 

31 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้ริเริ่มการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

      

32 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้ออกแบบการด าเนินงานต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  

      

33 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน
เพื่อความก้าวหน้า 

      

34 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลง       

35 ผู้บริหารของโรงเรยีนเป็นผู้แสดงแนวคิดใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา 

      

บทบาทในการเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน(Disturbance Handler Role) 

36 ผู้บริหารของโรงเรยีนมองเห็นปญัหาต่างๆที่เกิดขึ้น        

37 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถแก้ปญัหาที่จะเป็นภัยคุกคาม
ในการพัฒนาโรงเรยีน 

      

38 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถจดัเรียงล าดับความส าคัญ
ของปัญหา   

      

39 
 

ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถแก้ไขปัญหาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

      

40 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถขจดัปัญหาอย่างรวดเร็วและ       
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ข้อ 
บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดนนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

มีประสิทธิผล 

บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator Role) 

41 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถจดัสรรงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสม 

      

42 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถจดัสรรเวลาได้อย่าง
เหมาะสม 

      

43 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถจดัสรรบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

      

44 ผู้บริหารของโรงเรยีนจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

      

45 ผู้บริหารของโรงเรยีนจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง 

เป็นธรรม 

      

บทบาทในการเป็นผู้เจราจาต่อรอง(Negotiator Role) 

46 ผู้บริหารของโรงเรยีนมีความสามารถในการสื่อสารเจรจา
ต่อรองกับบุคคลเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งทรพัยากรที่จ าเป็นในการ
บริหารสถานศึกษา   

      

47 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถเจราจาต่อรองกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่งทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหาร
สถานศึกษา   

      

48 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถเจราจาต่อรองกับบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่จ าเป็นใน
การบริหารสถานศึกษา 

      

49 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถเจราจาต่อรองเพื่อขจัดความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือหน่วยงาน 

      

50 ผู้บริหารของโรงเรยีนสามารถเจราจาต่อรองเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
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ตอนที่ 3   การสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 ค าชี้ แจง  : โปรดพิจารณาข้อความที่ ก าหนดให้ ว่ าตร งกับความคิ ด เห็นของท่ าน เกี่ ย วกั บ                   
บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ตามความเป็นจริงที่ท่านเห็นสมควรในทุกข้อค าถาม ซึ่งแต่ละช่องมีความหมาย ดังน้ี 
 

ระดับ 5 หมายถึง บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง บรรยากาศองค์กรของโรงเรยีนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง บรรยากาศองค์กรของโรงเรยีนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง บรรยากาศองค์กรของโรงเรยีนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง  บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ 
บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด

นนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

ความเคารพ (Respect) 

1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกว่าตัวเอง         
มีคุณค่า 

      

2 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับนับถือความคิด   

ที่แตกต่างกัน 

      

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้เกียรติซึ่งกันและกัน       

4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับในความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของผู้อื่น 

      

5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนแสดงออกถึงการเคารพตนเอง
และการเคารพผู้อื่น 

      

ความไว้วางใจ (Trust) 
6 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความมั่นใจ                   ใน

การปฏิบัติงาน 

      

7 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง       

8 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน       

9 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความไว้วางใจต่อผู้บริหาร       

10 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความไว้วางใจกันระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน 

      

การมีขวัญสูง (High Morale) 

11 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

      

12 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกท่ีดีไม่ว่าอะไรจะ       
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ข้อ 
บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด

นนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

เกิดขึ้นในโรงเรียน 

13 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความพึงพอใจในหน้าที่การ
งานท่ีปฏิบัติอยู ่

      

14 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้
บ าเหน็จรางวัล การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 

      

15 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ได้ทุกขณะ 

      

การมีโอกาสในการท างาน (Opportunities for Input) 
16 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น        

17 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรับรู้ว่าความคิดเห็นของตนเอง
นั้นได้รับการพิจารณา 

      

18 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหา
ส าคัญของโรงเรียน 

      

19 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

      

20 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดการศึกษาการประเมินแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
กระบวนการท างานร่วมกัน 

      

ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Academic and Social Growth) 
21 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนา

ตนเองในด้านวิชาการ 

      

22 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองในด้านสังคม 

      

23 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองในด้านเจตคติ 

      

24 
 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเอง 

      

25 
 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าใน
เส้นทางอาชีพ 

 

      

ความสามัคคี(Cohesiveness)  
26 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความปรองดองกันและมีความ

พร้อมเพรียงในการท างาน 
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ข้อ 
บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด

นนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

27 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามที่ต้องการ 

      

28 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยอมรับความมีเหตุผลความ
แตกต่างหลากหลายของกันและกัน 

      

29 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของสถานศึกษา 

      

30 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนพยายามหาโอกาสที่จะน า
ความสามารถที่ตนมีอยู่มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา 

      

การปรับปรุงสถานศึกษา(School Renewal) 
31 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความต้องการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

      

32 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความพยายามที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

      

33 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรุงสถานศึกษา 

      

34 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมกันจัดท าโครงการงาน
ส าหรับการพัฒนาสถานศึกษา 

      

35 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนพยายามปรับปรุงสถานศึกษาให้
ปราศจากความกดดันและความขัดแย้ง 

      

ความเอื้ออาทรต่อกัน(Caring) 
36 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกว่าบุคคลอื่นน้ัน

มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนในฐานะท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม 

      

37 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเข้าใจในธรรมชาติของเพื่อน
ร่วมงาน 

      

38 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ความเอาใจใส่ สนใจในกัน
และกัน 

      

39 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความปรารถนาดีต่อกัน       

40 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์

      

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวริญญาภัทร์  สุภาศิริธนานนท์ 
วัน เดือน ปี เกิด 17 พฤศจิกายน 2530 
สถานที่เกิด จังหวัดนครราชสีมา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2553  ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ)  

         สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
พ.ศ.2558 ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 24/74 หมู่ 7 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   
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