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 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา 2) ศึกษา

บรรยากาศองคการของโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอ

บรรยากาศองคการของโรงเรยีน และ 4) เพื่อหาอาํนาจการทํานายของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

ที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน จํานวน 317 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายดวย

วิธีการจับฉลาก ใชแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่น 0.93 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน โดยใชคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก เรียงตามลําดับ คือ ดานความโปรงใส ดานความยุติธรรม ดานการเรียนรูจากอนาคต ดานการตระหนัก

ในตน และดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน สวน 2) บรรยากาศองคการของโรงเรียน โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ การเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน การให

รางวัลและการลงโทษ การเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การสรางบรรยากาศเชิงบวก และ

โครงสรางองคการ 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 

ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง (r = .46) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) อํานาจการทํานายของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

ที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได

รอยละ 41.90 
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 The objectives of this research were : to study authenthic leadership of school 

administrators; to study organizational climate of schools; to study authenthic leadership 

of school administrators affecting organizational climate in schools; and to study 

discrimination authenthic leadership of school administrators affecting organizational 

climate in schools under Suratthani Secondary Education Server Area Office 11. The 

sample were 317 teachers selected by sample random sampling. Data were collected 

by questionnaire with reliability index of 0.93. and analyzed by using mean, using standard 

deviation, and correlation coefficient of Pearson. 

 The results showed that the authenthic leadership of school administrators 

were at high level in overall and each dimension: transparency, impartiality, learning 

for the future, self - awareness, andintra - personal morality. The organizational climate 

of school swere at high level in overall and each dimension : warmth and support, 

reward and punishment, support of participation in decision making, positive atmosphere 

creation, and organization structure. The authenthic leadership of the school administrators 

affecting organizational climate in school swere at moderate level (r = .46) at statistically 

significant level of .01. The discrimination authenthic leadership of school administrator 

saffecting organizational climate in schools under Suratthani Secondary Education Server 

Area Office 11. These predictors accounted for 41.90 percent of the variance. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี โดยมีทานผูมีอุปการคุณหลายทานที่มีสวนสําคัญ

ย่ิงในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะทุกข้ันตอนของการวิจัย โดยเฉพาะอยางย่ิงขอกราบขอบพระคุณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฎจร ีเจริญสขุ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย 

ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหการชวยเหลือแนะนําเปนอยางดีย่ิง ตลอดจน

ใหแนวคิดกําลังใจแกไขขอบกพรองตาง ๆ  จนทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ี มีความสมบรูณ จึงขอกราบ

ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 กราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่เสียสละเวลา ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยัทั้ง 5ทาน 

ไดแก นายภักดี เหมทานนท นายสุชาติ หงสทอง นางสมร เผือกเดช นางเมตตา กลิ่นเมฆ และนาง

เพ็ญพนา รักษาแกว ที่ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะตาง ๆ หลายประการ ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มี

ความสมบูรณย่ิงข้ึน 

 กราบขอบพระคุณผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทุกทานที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล ตลอดจนผูมีอุปการคุณทุกทานที่ให

กําลังใจดวยดี ตลอดมา จนทําใหงานวิจัยครั้งน้ี สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 โลกในยุคโลกาภิวัฒนมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง การศึกษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสงผลใหทุกองคกรน้ันตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด

ของตนเองและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่มี

ความจําเปนอยางย่ิง โดยจะตองพัฒนาศักยภาพที่มอียูในตัวคนเพือ่ใหไดรบัการพัฒนาอยางเต็มที ่ทําให

เปนคนที่รูจักการคิดวิเคราะห รูจักการแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักการเรียนรูดวยตนเอง 

สามารถเช่ือมโยงกับความรู ทักษะ และคานิยมที่ดีงาม เพื่อการดําเนินชีวิตที่สามารถปรับตัวใหทันกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักพึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) มีเปาหมายสําคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรยีนรูของคนไทย โดยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ

การเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร และการจัด

การศึกษา ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใหใช

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหมีคุณภาพและทกัษะที่จาํเปนตาง ๆ  สําหรับ

การดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต

(สุคนธ สินธพานนท, 2555 : 8) 

 การศึกษาเปนกลไกสําคัญของการพัฒนามนุษยเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ใหมีประสิทธิภาพ เพราะการศึกษาเปนเครือ่งมอืหรอืกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด 

ของมนุษย ในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อยางรวดเร็วที่ทันสมัย ซึ่งสงผลกระทบใหวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนจะตองมีการเรียนรู

ที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนในอนาคต เพื่อที่จะเตรียมความพรอมใหทันกับปจจุบัน 

ผูนํา เปนบุคคลที่มีความสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความสาํเรจ็ โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตผูนําถือเปน

ผูที่มีบทบาทสาํคัญในการตัดสินใจและสรางความเช่ือมั่นใหกับพนักงานขององคกร ในชวงป ค.ศ. 2000 

หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยดวยน้ัน ประสบภาวะวิกฤตเปนอยางมากในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปน

ในดานการเมอืง เศรษฐกิจ หรือสังคม มีการเปลี่ยนแปลงผูนําระดับประเทศ เน่ืองจากประชาชนเห็นวา

ผูนํามีความรับผิดชอบและการตัดสินใจดวยศีลธรรมลดลง ซึ่งความมั่นใจในตัวผูนําน้ัน แสดงใหเห็นวา



2 

ประชาชนตองการผูนําองคกรที่มีความสามารถในการช้ีแจงเหตุผลได มีความนาเช่ือถือ มีความซื่อสัตย 

นักวิชาการจึงใหความสนใจในการศึกษาภาวะผูนําที่แทจริง (Authentic Leadership) ซึ่งเกิดข้ึนจาก

แนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยภาวะผูนําที่แทจรงิน้ัน ประกอบดวย องคประกอบยอยหลาย ๆ อยาง 

เชน การรูจักตนเอง การมีจิตใจที่ดีในเชิงบวก เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ มีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัย

ในตนเอง เขาใจเปาหมายที่แทจริงของตนเอง ซึ่งเมื่อมีการวิจัยเพิ่มมากข้ึน คุณลักษณะตาง ๆ ของภาวะ

ผูนําที่แทจริงก็เกิดข้ึนมากมาย (สุธาสินี แสงมุกดา, 2554) 

 การศึกษาภาวะผูนําทีแ่ทจรงิ เปนสิ่งสําคัญของการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา

ที่แทจริงจะเปนผูนําที่สามารถบริหารจัดการใหองคกรเกิดความสําเร็จ ภาวะผูนําที่แทจริงก็มักจะเปน

ผูบริหารระดับสูงที่มีประสบการณการทํางานมานาน จึงเกิดความเขาใจอยางถองแทในความเปนผูนํา

ที่ตนเองเปนอยู Roche (2010) กลาววา การศึกษาเรียนรูภาวะผูนําที่แทจริงในนิวซีแลนด โดยการใช

หลักการของผูเรียนเปนศูนยกลางสาํหรบัประเทศไทยน้ัน ไดใหความสําคัญกับภาวะผูนําทางการศึกษา

เชนกัน โดยจะเห็นไดจากกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2552) ไดกลาวถึง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมที่มุงเนนการกระจายอํานาจสู

สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง การมีสวนรวมของผูปกครอง 

ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดย 1) กระจาย

อํานาจการบริหารงานและการจดัการศึกษาใหกับสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา 2) พัฒนาระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาอยางมีคุณภาพ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของประชาชน

ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากข้ึน โดยสงเสริม

การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่น ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาใหมีมากข้ึน และสงเสริมบทบาทองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ใหเขามารวมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากข้ึน 5) พัฒนาระบบการบริหารจดัการ

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2556) ไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา

ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ โดยผูบริหารน้ันตองมีความรู สมรรถนะของ

ผูบริหาร ทั้งในดานหลักการบริหารการศึกษา กระบวนการจัดการศึกษา การสรางวิสัยทัศน กฎหมาย

ที่เกี่ยวของ และแนวโนมการจัดการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหผูบริหารตองปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ วางแผนพัฒนาองคการ ใชนวัตกรรมการบริหาร

รายงานคุณภาพของสถานศึกษา ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี เปนผูนําพรอมทั้งสรางผูนําและสรางโอกาส

ในการพัฒนาและมาตรฐานการปฏิบัติตน ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่บงช้ีถึงคุณลักษณะที่ดีของผูบริหาร

สถานศึกษาประกอบดวย จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
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จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคมดวยความมุงหวังวาผูบริหารสถานศึกษา

จะเปนผูบริหารมืออาชีพคงไวซึ่งเกียรติยศศักด์ิศรีอันดีงาม 

 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารจงึเปนสิ่งสําคัญ ผูบรหิารโรงเรียนตอง

มีความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง มีภาวะผูนําที่แทจริง อาทิเชน กําหนดเปาหมาย จัดโครงสราง

การบริหารงาน มอบหมายงาน จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และมีภาวะผูนําในดานตาง ๆ มีการสราง

บรรยากาศขององคการที่พึงประสงค เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานได 

(วิไล กวางคีรี, 2556) สิ่งที่สําคัญอีกประการหน่ึงทีจ่ะสะทอนถึงความสําเรจ็ในการบริหารของผูบริหาร

ตองอาศัยความรวมมอืรวมใจจากทุกภาคสวน ตลอดจนการสรางบรรยากาศขององคกรซึ่งเปนสิ่งสําคัญ

ที่จะเกื้อหนุนใหการทํางานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคการ ซึ่งบรรยากาศองคการน้ันเปนคุณลักษณะ

ของสภาพแวดลอมของงานที่ผูทํางานรับรูไดทั้งทางตรงและทางออม และถือเปนแรงกดดันที่สําคัญที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมในการทาํงาน เกิดจากลักษณะทางกายภาพการปฏิสมัพันธในการมีสวนรวม และ

การประพฤติปฏิบัติระหวางสมาชิกภายในหรือกับบุคคลภายนอกองคการ บรรยากาศองคการถูกพัฒนา

โดยองคการ และสะทอนใหเห็นการตอสูด้ินรนทั้งภายในและภายนอกองคการ รวมทั้งประเภทของคน

ที่ประกอบข้ึนเปนองคการ กระบวนการทํางาน การติดตอสื่อสารและการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่

ภายในองคการ เน่ืองจากโรงเรยีนนับเปนองคการหน่ึงที่จัดต้ังข้ึนเพือ่ใหบริหารทางการศึกษา ซึ่งการให

บริหารทางการศึกษาจะมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดน้ัน ยอมข้ึนอยูกับการมีปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลกับสิ่งแวดลอมระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ระหวางบุคคลตอบุคคลในโรงเรียน ดังน้ัน บรรยากาศ

ในโรงเรียนจึงมีผลตอพฤติกรรมของครูและนักเรียน และความรูสึกของครูและนักเรียนที่มีตอสถานศึกษา 

 นอกจากน้ี บรรยากาศองคการยังมีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของคนในองคกรทั้งในเชิง

บวกและเชิงลบ ซึ่งบรรยากาศโรงเรียนในเชิงบวกน้ัน มีสวนชวยใหปญหาดานพฤติกรรม และอารมณ

ของนักเรียนลดลงสามารถสรางประสบการณความสําเร็จในทางวิชาการได (Haynes and Corner, 1993) 

และมีสวนเสรมิสรางความคิด จิตใจ และคุณธรรมตาง ๆ อันพึงประสงค ดังน้ัน โรงเรียนที่มีบรรยากาศ

เชิงบวกจึงทําใหโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรูสึกพอใจ ภูมิใจ อบอุนใจ สบายใจ รูสึกถึง

ในความเปนเจาของ อยากมาโรงเรียน ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนเพิ่มข้ึน ทําให

สถานศึกษาเปนที่นาพอใจและเปนสถานที่ที่มีความหมาย ทั้งครูและนักเรียนจะใชเวลาอยูในสถานศึกษา

อยางมีคา (Fox and Other, 1973) การบริหารหนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของทางราชการ 

หรือของเอกชน จุดประสงคหลักก็คือ การที่ผูบริหารหนวยงานน้ันสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการบริหารองคการไปสูผลสําเร็จได

อยูที่ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร ทั้งในดานการตระหนักในตนเอง มีความโปรงใส มีความยุติธรรม 

และมีมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตนเอง ซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ีที่มีในตัวผูบริหาร ทําใหผูรวมงานหรือ
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สมาชิกองคการน้ันอยากทํางาน และทําใหผูรวมงานสามารถนําเอาความสามารถออกมาใชอยางเต็มที่ 

และอยางเปนระบบ แสดงวาผูบรหิารน้ันมีภาวะผูนําที่แทจริง สงผลตอบรรยากาศองคการในทางที่ดี 

 ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีบทบาทหนาทีใ่นการสงเสริมและ

สนับสนุนการจดัการศึกษา การนิเทศ ติดตาม กํากับ ชวยเหลือ ดูแลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร จํานวน 66 โรงเรียน โดยแบงเปน

จังหวัดสุราษฎรธานี 44 โรงเรียน และจังหวัดชุมพร 22 โรงเรียน โดยมีหนาที่ในการขับเคลื่อนการศึกษา

ข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสูความเปนเลิศในระดับสากล

บนพื้นฐานความรู คูคุณธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันเปนยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารการศึกษา

รุนใหม จึงจําเปนที่จะตองเขาใจและใหความสําคัญกับการนําภาวะผูนําที่แทจริง มาปรับใหเหมาะสม

กับบรรยากาศองคการใหเปนบรรยากาศองคการที่สรางสรรค สามารถยอมรับกับภาระงานในหนาที่

สอนและงานของฝายตาง ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษา ทั้งน้ี การใชภาวะผูนําที่แทจริงน้ัน มีการตระหนักจริง มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีความโปรงใส และมีกระบวนการที่สมดุล ยอมทําใหบุคลากรปฏิบัติงาน ยอมอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงาน 

เพื่อประโยชนตอสวนรวม และเกิดความรูสึกและเจตคติที่ดีตองาน มีความสุขในการทํางาน อันจะนําไปสู

บรรยากาศในทางที่ดี ซึ่งการที่ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําที่แทจริง และบุคลากรในสถานศึกษา

ซึ่งมีบรรยากาศองคการที่ดี ยอมสงผลดีตอประสิทธิภาพของระบบการทํางานภายในของสถานศึกษา

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2558) จากขอมูลสารสนเทศกลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในปการศึกษา 2558 พบวา โรงเรียนภายใตการควบคุม 

ดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีผลการปฏิบัติงาน 

การจัดการศึกษาที่ยังคงตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน ทั้งน้ี อาจเปนผลมาจากการบริหารจัดการ 

การแสดงออกถึงภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบกับสภาพบรรยากาศ สภาพแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา อาจเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการ อันจะสงผลตอสภาพการบริหาร

ของผูบริหาร สถานศึกษาที่มีผูบริหารที่มคีวามสามารถในการบริหารที่ดีน้ัน ยอมเกิดผลการปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบรหิารสถานศึกษา

อาจสงผลตอบรรยากาศในการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา ทั้งน้ีเปนหนาที่ของผูบริหารทั้งระบบ

ในระดับเขตพื้นทีแ่ละสถานศึกษาตองมีภาวะผูนําทีแ่ทจรงิ และบุคลากรทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม

ในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีบรรยากาศที่ดี นาอยู นาเรียน และมีความสุข (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11, 2558) 
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 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาที่ไดสงผลตอ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี เพื่อจะไดทราบถึงภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอบรรยากาศองคการ

ซึ่งผลจากการวิจัยจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สงผลตอการสรางบรรยากาศองคการใหเอือ้ตอการปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึน อันจะกอประโยชน

ตอการศึกษาของชาติ ตอคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 4. เพื่อหาอํานาจการทํานายของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

  

 ภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารกบับรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อื่นดังน้ี 

  1. ผูบริหารจะไดทราบถึงภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา และหาแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนา ทักษะภาวะผูนําที่แทจริงเพื่อใหการบรหิารงานใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

  2. ผูบริหารจะไดทราบถึงการพัฒนาบรรยากาศองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใชในการบริหารจัดการบรรยากาศในองคกร

ใหเอื้อตอการจัดการศึกษา 

  3. ผูบริหารจะไดทราบและนําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษา ในการ

ปรับปรุง แกไข และพัฒนาตนเอง และเปนองคความรูในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 ขอบเขตของเน้ือหา 

  1. ศึกษาภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารสถานศึกษาใน 5 ดาน ไดแก ดานการตระหนัก 

ในตน ดานความโปรงใส ดานความยุติธรรม ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน และดานการเรียนรู

สูอนาคต 

  2. ศึกษาบรรยากาศองคการในโรงเรยีนใน 5 ดาน ไดแก ดานการเสริมสรางความอบอุน

และใหการสนับสนุน ดานโครงสรางองคการ ดานการใหรางวัลและการลงโทษ ดานการสรางบรรยากาศ

เชิงบวก และดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  

 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ีคือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,789 คน 

 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 357 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซีแ่ละมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) กําหนดสัดสวน

เปนรายอําเภอ แลวดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก 

ตัวแปรท่ีจะศึกษา 

  1. ตัวแปรตน คือ ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

   1.1 ดานการตระหนักในตน  

   1.2 ดานความโปรงใส  

   1.3 ดานความยุติธรรม  

   1.4 ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน  

   1.5 ดานการเรียนรูสูอนาคต 

  2. ตัวแปรตาม คือ บรรยากาศองคการในโรงเรียน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก  

   2.1 ดานการเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน  

   2.2 ดานโครงสรางองคการ  

   2.3 ดานการใหรางวัลและการลงโทษ  
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   2.4 ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก  

   2.5 ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จากการศึกษาองคประกอบ

ตาง ๆ เกี่ยวกับภาวะผูนําที่แทจริง จากนักวิชาการหลาย ๆ ทาน ที่ไดกลาวเอาไวซึ่งเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ที่แทจริง โดยประกอบไปดวย การตระหนักในตน มีความโปรงใส ความยุติธรรม มีมุมมองเชิงจริยธรรม

ภายในตน และการเรียนรูสูอนาคต โดยไดสังเคราะหตัวแปรในแตละดานจาก Walumbwa (2008); 

Northouse (2010); Cogliser Davis (2011); Kruse (2013); ชัยวัฒน ถิระพันธ (2550); พิพัฒน 

นนทนาธรณ (2556); ธีรภัทร กุโลภาส (2556); สุธาสินี แสงมุกดา (2554); และสุภาพ สิกขาพันธ 

(2557) และผูวิจัยไดศึกษาบรรยากาศองคการในโรงเรยีน จาก Hoy and Miskel (2001); Litwin and 

Stringer (1968); จิติมา วรรณศรี (2550); สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551); สมจิต สงสาร (2552); นิศากร 

สนศิริ (2554); นิกัญชลา ลนเหลือ (2554); วิไล กวางคีรี (2556); ณฐกร รักษธรรม (2557); และสาวิตร ี

ศรีรักษ (2558) โดยนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 

 

   ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษา 

     1. การตระหนักในตน 

     2. ความโปรงใส 

     3. ความยุติธรรม 

     4. มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน 

     5. การเรียนรูจากอนาคต 

บรรยากาศองคการ 

       1. การเสรมิสรางความอบอุน  

 และใหการสนับสนุน 

       2. โครงสรางองคการ 

       3. การใหรางวัลและการลงโทษ 

       4. การสรางบรรยากาศเชิงบวก 

       5. การเสรมิสรางการมสีวนรวม 

ในการตัดสินใจ 
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สมมติฐานการวิจัย 

 

 ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอบรรยากาศองคการในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1. ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมตาง ๆ 

ที่แสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการรวมมือกับคณะครูและผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตน ที่เปน

แบบอยางในการทํางาน การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน การมีคุณธรรมจริยธรรม มีความโปรงใส

ตลอดจนมีความตระหนักในตนเอง โดยยึดผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก ดําเนินงานดวยความบริสุทธ์ิ

และยุติธรรม สามารถวัดไดจากองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานการตระหนักในตน ดานความโปรงใส 

ดานความยุติธรรม ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน และดานการเรียนรูสูอนาคต 

  1.1 ความตระหนักในตนเอง หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผูบริหาร

สถานศึกษา ถึงการรับรู การเขาใจความรูสึกและความคิด ความสามารถในการจัดการกับสภาพตาง ๆ 

ภายในตน ความรูสึกนึกคิด และทรัพยากรตาง ๆ  การควบคุมอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ที่แสดงออกมา 

แตสามารถจัดการกับความรูสึกไดอยางเหมาะสมแกกาลเทศะ การดํารงรักษาไวซึ่งเปนมาตรฐานของ

ความซื่อสัตย และความมั่นคง ความรับผิดชอบในการกระทําตาง ๆ ของตนเอง ไมกลาวหา กลาวโทษ

ผูอื่นในความผิดพลาดบกพรองของตนเองทีไ่ดกระทาํลงไป ความยืดหยุนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

ความพอใจตอความคิดใหม วิธีการใหมและขอมูลใหม ๆ แลวนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงสรางสรรค 

และมีความมั่นใจในคุณคาและความสามารถของตน 

  1.2 ความโปรงใส หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมทีแ่สดงออกของผูบรหิารสถานศึกษา

ดานความสัมพนัธอันดี โดยอาศัยการดําเนินงานการสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงานามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ มีการสื่อสาร การแสดงถึง

ความรับผิดชอบ พรอมกับการตรวจสอบ รวมทั้ง มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ไดรับ

การยอมรับวาเที่ยงตรง และเช่ือถือได เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทั้งดานอารมณ ความคิด 

มุมมอง และความรูสึก แบงปนสารสนเทศรวมทั้งการสื่อสารกันอยางเปดเผย  

  1.3 ความยุติธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา

ที่แสดงออกถึงความเที่ยงธรรม เสมอภาคในตัวบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมแบงแยกพวกพอง 

ไมมีอคติหรือความลําเอียงไปในฝายใดฝายหน่ึง อันไดแก ลําเอียงเพราะความรัก ลําเอียงเพราะความโกรธ

ลําเอียงเพราะความกลัว และลําเอียงเพราะความหลง ไมปฏิเสธบิดเบือนขอมูล มีความตรงไปตรงมา 
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ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ประกอบการตัดสนิใจ พิจารณาผลงานจากความรู ความสามารถและ

คุณธรรมความดี 

  1.4 มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก

ของผูบริหารสถานศึกษาถึงการประพฤติปฏิบัติที่เปนคุณงามความดี ความถูกตองบนพื้นฐานของคุณธรรม

ซึ่งเปนที่ยอมรับและตองการของสังคม ทั้งดานทัศนคติ แนวคิด ความเช่ือ คานิยมอันดีงามของสังคม 

ความสามารถตัดสินใจในการกระทําดวยตนเอง รูจักควบคุมตนเอง มคีวามเช่ือมั่นในความสามารถของตน

และแสดงออกในการเปนแบบอยางที่ดีทางการประพฤติปฏิบัติ 

  1.5 การเรียนรูสูอนาคต หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผูบริหาร

สถานศึกษาดานความรูความสามารถ ความสามารถในการคาดการณ สถานการณแนวโนมที่อาจเกิดข้ึน

ในอนาคต โดยใชหลักคาดการณที่เหมาะสม การคิดเชิงอนาคตเปนการฉายภาพไปสูอนาคตหากเราต้ัง

คําถามเหลาน้ีจะมีคําตอบได หากเราใชกระบวนการคิดเชิงอนาคต การพัฒนาการรบัรูภายในตน ใหเกิด

การคิดมิติใหม ตลอดจนการมีญาณทัศนหรือญาณปญญา การสัมผัสตอสิ่งที่กําลังเกิดแลวทําใหสิ่งน้ัน

เกิดข้ึนไดจริง ๆ 

 2. บรรยากาศองคการ หมายถึง ลักษณะขององคประกอบตาง ๆ  ภายในองคการสิง่แวดลอม

รอบ ๆ ตัวของผูปฏิบัติงาน พฤติกรรมที่กอใหเกดิการรบัรูทางตรงและทางออม การรับรูหรือความรูสึก

หรือความเขาใจที่บุคคลมีตอลกัษณะขององคการทีต่นกําลงัปฏิบัติงานอยู อนัจะสงผลตอใหพฤติกรรม

ของผูปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบ น้ันคือ การใหความชวยเหลือและใหการสนับสนุน 

การเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การสรางบรรยากาศเชิงบวก การใหรางวัลและการลงโทษ 

และโครงสรางองคการ 

  2.1 การเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน หมายถึง สภาวะของการแสดงออก

ของบุคลากรในองคการ การแสดงออกถึงความรูสึกที่เปนมิตรภายในองคการ การยอมรับ ใหความรวมมือ

และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการททํางาน ทั้งจากผูบังคับบญัชาและเพื่อนรวมงาน การไดรับการดูแล

เอาใจใสจากบังคับบัญชา รวมถึงการชวยเหลือ การใหการยอมรับนับถือ การใหแสดงออกถึง ความรู

ความสามารถ สนับสนุน ช้ีแนะ ใหครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2 โครงสรางองคการ หมายถึง สภาวะการแสดงออกของบุคลากรในองคการที่แสดงออก

ถึงความชัดเจนในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการติดตอ 

สื่อสารระหวางบุคคลในองคการ ความชัดเจนของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการโครงสราง นโยบายและ 

เปาหมาย วิธีการแบงงาน ระดับการบังคับบัญชา มีการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ

ตามสายการบังคับบัญชา รวมถึงความชัดเจนในเรื่องของกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ โดยคํานึงถึง

อํานาจในการตัดสินใจและการสื่อสารที่ดี 
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  2.3 การใหรางวัลและการลงโทษ หมายถึง สภาวะการแสดงออกของบุคลากรในองคการ 

ที่แสดงออกถึงองคการ มีความชัดเจนและความเหมาะสมในการใหรางวัลผลตอบแทน มีนโยบายที่แนนอน

ในการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่มีความยุติธรรม ตลอดจนการที่บุคลากรรับรูวาตนจะไดรับรางวัล

ตอบแทน เมื่อมีผลการปฏิบติังานที่ดีเกีย่วกับระบบการใหรางวัลขององคการแลวน้ัน ยังรวมถึงการรับรู

ในความยุติธรรมของนโยบายการจายเงินเดือนและการสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร 

  2.4 การสรางบรรยากาศเชิงบวก หมายถึง สภาวะการแสดงออกของบุคลากรในองคการ 

ที่แสดงออกถึงการสรางบรรยากาศแบบเปด โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น

หรืออํานาจในการทํางานไดอยางอิสระในตามบทบาทหนาที่ของตน มีสวนรวมในการตัดสินใจ แกปญหา

ที่เกิดข้ึนในการทํางาน ตลอดจนเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพ 

สงเสริมการมีปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกัน การสรางบรรยากาศในการทํางานเปนทีม และการเสริมสราง

บรรยากาศการสรางนวัตกรรมรวมกัน 

  2.5 การสงเสริมใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง สภาวะการแสดงออกของบุคลากร

ในองคการที่แสดงออกถึงบรรยากาศความรวมมือ การกําหนดแผนการดําเนินงาน การตัดสินในแกปญหา 

และทํางานรวมกันตลอดจนการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม

ในการทํางาน การทํากิจกรรมตาง ๆ โดยเริ่มต้ังแตการวางแผน การดําเนินงาน การกําหนดเปาหมาย 

การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงแกไข รวมกันรับผิดชอบ ซึ่งจะทําใหสมาชิกทุกคนน้ัน

ผูกพันกันในทีมงาน  

 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ

ผูที่รักษาราชการแทนผูบริหารสถานศึกษามีหนาทีร่ับผดิชอบการบรหิารงานในสถานศึกษา และปฏิบัติงาน

ในตําแหนงของผูบรหิารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี 

 ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ทางดานการจัดการเรียนการสอน การสงเสริม

การเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี 
 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาภาวะผูนําทีแ่ทจรงิของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองคการ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูวิจัยไดศึกษา 

คนควา และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

เพื่อพัฒนาเปนกรอบแนวคิด ในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่แทจริง 

   1.1 ความเปนมาและความหมายของความแทจริง 

   1.2 ความหมายของภาวะผูนําที่แทจริง 

   1.3 ลักษณะของภาวะผูนําที่แทจริง 

  2. ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร 

   2.1 การตระหนักในตน 

   2.2 ความโปรงใส 

   2.3 ความยุติธรรม 

   2.4 มุมมองจริยธรรมภายในตน 

   2.5 การเรียนรูสูอนาคต 

  3. แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 

   3.1 ความหมายของบรรยากาศองคการ 

   3.2 ความสําคัญของบรรยากาศองคการ 

   3.3 องคประกอบบรรยากาศองคการ 

  4. บรรยากาศในองคการ 

   4.1 การเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน 

   4.2 โครงสรางองคการ 

   4.3 การใหรางวัลและการลงโทษ 

   4.4 การสรางบรรยากาศเชิงบวก 

   4.5 การเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ   

   5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีแทจริง 

 

 ความเปนมาและความหมายของความแทจริง 

 ความจริงแท (Authenticity) ไดมีการกลาวถึงในวรรณกรรมเชิงปรัชญามาหลายรอยป แตกลับ

ไดรับความสนใจอยางมากข้ึนในชวงกวาสบิปทีผ่านมา ทั้งในสาขาวิชาจติวิทยา พฤติกรรมองคการ และ

ภาวะผูนํา สาเหตุนาจะเกิดมาจากการประพฤติผิดทางวินัยและจรรยาบรรณของบคุคลและกลุมบุคคล 

ทั้งในวงการธุรกิจ กีฬา บันเทิง จนถึงรัฐบาลและทหาร ที่เพิ่มมากข้ึน อันสงผลกระทบตอความเช่ือมั่น

ของสังคมและผูมีสวนเกี่ยวของ นําไปสูความตระหนักในการรณรงคใหเกิดคุณธรรม จริยธรรมในผูนํา

องคการมากข้ึน และการมองหาทฤษฎีและแนวคิดในการสงเสรมิรูปแบบของาวะผูนําที่เนนการตัดสนิใจ

ทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนผลดีตอสวนรวม มากกวาทําในสิ่งที่เปนประโยชนในระยะสัน้ Avolio & Mhatre 

(2011) ซึ่งความหมายของความแทจริง มีนักวิชาการและนักวิชาการศึกษา ใหความหมายหลากหลาย 

ดังเชน 

 Kernis (2003) ซึ่งใหความหมายของความจริงแทวา เปนกระบวนการที่เปนอิสระของตัวตน

ที่แทจริงของตนในการดําเนินชีวิตแตละวัน การมีความจรงิแทจะทําใหเกิดความภูมิใจในตนเองในระดับ

ที่สมดุล โดยเมื่อบุคคลทําความเขาใจตนเองและยอมรับทั้งขอดีและขอเสียของตนเอง บุคคลน้ันจะแสดง

ความมั่นคงในระดับสูง ปราศจากความลําเอียงที่พบในบุคคลที่มีความเปนผูใหญนอย และยังสามารถ

สรางความสัมพันธกับผูอื่นอยางเปดเผยและใกลชิด รวมทั้งสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสอดคลอง

ในความคิด ปรัชญา คานิยมของตนกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาดวย 

 Avolio and Other (2004) ไดใหนิยามของความจริงแทวาเปน “การรับรู การยอมรับ และ

การดํารงซึ่งความตรงตอตนเอง” Sartre (1966 อางถึงใน Avolio & Mhatre, 2011) ไดใหคํานิยาม

ของความจริงแทวา เปนการปราศจากซึง่การหลอกตนเองหรือการมีความตรงในตนเอง สวน Brumbaugh 

(1971 อางถึงใน Avolio & Mhatre, 2011) ก็ไดใหความหมายของความจริงแทวาเปน ความสามารถ

ในการสรางทางเลอืก ความรับผิดชอบตอความผิดพลาดของตน และการตระหนักไดถึงขอดอยของตน

ในขณะที่พยายามพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน 

 ธีรภัทร กุโลภาส (2556 : 31) ไดกลาวไววา ความจริงแทเปนหัวขอที่ไดรับการกลาวถึงน้ัน

เปนเวลานาน แตเพิ่งมาไดรับความสนใจจากนักวิจัยมากข้ึนเน่ืองมาจากปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

ของผูนําองคการและสังคม สวน Kernis (2003) ไดสรุปไววา ความจริงแทเปนกระบวนการที่เปนอิสระ

ของตัวตนที่แทจรงิของตนในการดําเนินชีวิตแตละวัน ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การรูกระบวนการ

ที่ไมลําเอียง การกระทํา และวิถีเชิงสัมพันธ เมื่อความสนใจเกี่ยวกับความจริงแทถูกมุงเนนไปที่ตัวผูนํา 

จึงเปนที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําที่แทจริงในเวลาตอมา 
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 สุภาพ สิกขาพันธ (2557 : 63) กลาววา ความแทจริง หมายถึง การเปนเจาของประสบการณ

ของตน ความคิด อารมณ ความจําเปน ความตองการ ความช่ืนชอบ หรือความเช่ือ 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความจริงแทหรือ Authenticity หมายถึง ของแท ความจริง 

ความแนแท ความนาเช่ือถือ ความจริงใจ การปฏิบัติอยางซื่อตรงตอตนเอง ผูที่มีความจริงแทจะมีการ

กระทําที่สอดคลองกัน สามารถประมวลผลขอมูลที่ไดรับอยางตรงไปตรงมา และแมนยํา โดยปราศจาก

ความลําเอียง การบิดเบือน และการกลาวเกินจริง 

 ความหมายของภาวะผูนําท่ีแทจริง 

 ภาวะผูนําที่แทจรงิ (Authentic Leadership) เปนอีกรูปแบบหน่ึงของภาวะผูนําที่เปนภาวะ

ผูนําที่ใหมที่สุดที่ไดรับการพัฒนาตอเน่ืองจากภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและผูนําการเปลี่ยนแปลง รัตติกรณ

จงวิศาล (2556 : 310) ซึ่งจากการศึกษาคนควา พบวา ยังมีผูใหความหมายของคําวา ภาวะผูนําที่แทจริง

ไวดังน้ี 

 Walumbwa (2008) ไดกลาววา ภาวะผูนําที่แทจริง เปนกระบวนการที่ไดรับอิทธิพลมาจาก

สมรรถนะทางจิตวิทยาเชิงบวก (Psychological Capacity : PsyCap) และบริบทขององคการที่ไดรับ

การพัฒนาในระดับสูง ทําใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับตนเองที่สูงข้ึน และพฤติกรรมเชิงบวกในการควบคุม

ตนเอง ในสวนของผูนําและผูตาม สงผลตอการพัฒนาตนเองในเชิงบวก 

 Avolio and Other (2004) กลาววา ภาวะผูนําที่แทจริงเปนตัวแปรรากฐาน (Root) ที่สามารถ

เปนพื้นฐานของภาวะผูนํารูปแบบอื่นได เชน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 

โดยคุณลักษณะของผูนํา อยางเชน การสั่งการหรือช้ีแนะ (Directive) การมีสวนรวม (Participative) 

หรือการเผด็จการ (authoritarian) ไมสามารถแยกแยะไดวา ผูนําจะมีลักษณะของภาวะผูนําที่แทจริง

หรือไม น้ันเน่ืองจากผูนําที่แทจริงจะกระทําการ (Act) ที่สอดคลองกับคานิยมและความเช่ือที่เปนแกน

ของตน เพื่อใหไดมาซึ่งความเช่ือถือ ความเคารพ และความไววางใจจากผูตามของตน โดยไดผานถึง

กระบวนการที่มุงเนนการแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง การสรางความโปรงใส และความสัมพันธแบบ

รวมมือรวมใจ (Collaborative) ผูนําอาจถูกรับรูจากผูตามวาตนเปนผูมีบารมี (Charismatic) การสั่งการ

การมีสวนรวม หรือการเผด็จการนอกเหนือจากลักษณะของการมีความจริงแท (Authentic) 

 Gardner and Other (2005) กลาววา ภาวะผูนําที่แทจริง เปนภาวะผูนําที่ควรมีมุมมองเชิง

ศีลธรรมเชิงบวก เปนศูนยกลางของภาวะผูนํา มีมาตรฐานเชิงจริยธรรมระดับสูงที่นําไปสูการตัดสินใจ 

และการแสดงพฤติกรรม โดยใหเหตุผลวา การตระหนักตนและการยอมรับตนเองน้ัน จะเกิดข้ึนไดกับ

ภาวะผูนําที่มีการพัฒนาทางจริยธรรมระดับสูง เพราะแมวาบุคคลน้ันอาจสามารถแสดงความจริงแท

ตอตนเองดวยการพัฒนาทางจริยธรรมในระดับกลาง แตบุคคลน้ันไมนาจะสามารถพัฒนาไปสูการมอง

สะทอน (Self – Reflection) และการทบทวนตนเอง (Introspection) ได หากปราศจากความเขาใจ

ตนเองหรือผูอื่นอยางแทจริง สอดคลองกับคํานิยามของความจริงแท (Authenticity) ของนักจิตวิทยา
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สังคมที่ระบุวา ความจริงแทเกี่ยวของกับการพัฒนาดานความคิด สติปญญา (Cognitive) ดานอารมณ 

(Emotion) และดานจริยธรรม (Moral)  

 ธีรภัทร กุโลภาส (2556 : 18) กลาววา ภาวะผูนําที่แทจรงิ หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรม

ของผูนําที่พัฒนาและมุงสรางสมรรถนะทางดานจติวิทยาเชิงบวก และบรรยากาศทางจริยธรรมอันดีงาม

ในการสงเสริมการตระหนักตน คุณธรรมในตนเอง กระบวนการทางสารสนเทศที่สมดุล และความโปรงใส

อยางมีเหตุผลในการทํางานรวมกันระหวางผูนําและผูตาม เพื่อปลูกฝงการพัฒนาตนเองเชิงบวก 

 สุธาสินี แสงมุกดา (2554 : 69) กลาววา ภาวะผูนําที่แทจริง หมายถึง ผูนําที่มีประสบการณ

การทํางานมายาวนาน รูจักตนเอง เขาใจขอบกพรองของตน และสามารถจัดการกับขอบกพรองน้ันได 

รวมถึงเปนผูที่มีความนาเช่ือถือ มีความจริงใจ มีความซื่อสัตยสูงสุด เห็นคุณคาในตนเอง และยึดหลัก

ศีลธรรม โดยสามารถนําผูอื่นและองคกรใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไปไดแมจะตองเผชิญหนากับ

อุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และตองใหการบริการแกสังคมดวย 

 สุภาพ สิขาพันธ (2557 : 13) กลาววา ภาวะผูนําที่แทจริง หมายถึง การเปนเจาของประสบการณ

ของตน ความคิด อารมณ ความจําเปน ความตองการ ความช่ืนชอบหรือความเช่ือ 

 พิพัฒน นนทนาธรณ (2556 : 28) กลาววา ภาวะผูนําที่แทจริง หมายถึง ผูนําที่เปนผูที่รูและ

เขาใจตน รับหลักการและปฏิบัติตามคานิยมทางจริยธรรมระดับสูงอยางสม่ําเสมอ โดยใหอํานาจและ

บันดาลใจผูอื่นดวยความเปดเผย ตรงไปตรงมาอยางแทจริง การเปนของแท หมายถึง เปนของจริง อยูกับ

ความจริงของความเช่ือและคานิยมของตน และปฏิบัติงานดวยความจริงมากกวาการที่จะเลียนแบบ

สิ่งที่ผูอื่นทํา  

 วิโรจน สารรัตนะ (2557 : 32) กลาววา ภาวะผูนําที่แทจริง หมายถึง ภาวะผูนําตามสภาพจริง

บางทานเรียกผูนําที่แทจริง หรือผูนําที่เปนของแท หรือภาวะผูนําที่นาเช่ือถือ 

 ปยนันท สวัสด์ิศฤงฆาร (2557 : 19) ไดกลาววา ภาวะผูนําที่แทจริง หมายถึง ผูนําที่แทจริง

สามารถสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานดึงดูดเขาหากัน อุทิศตนใหกับการทํางานและแลกเปลี่ยนขอมูล

ซึ่งกันและกัน ผูนําจะตองมีความซื่อสัตย คงเสนคงวา มั่นคงกับคุณคาที่แทจริงของตนเองและไมยอม

ใหใครดึงเขาออกไปจากสิ่งที่คิดวาถูกตอง เขาเปนคนที่ซื่อตรง มีคุณธรรม มีสติและมั่นคงแมอยูในระหวาง

เวลาที่ยุงยากมากที่สุด 

 วินัย โถสุวรรณจินดา (2546 : 6) กลาววา ผูนําพันธแท (Authentic Leadership) หมายถึง

หัวหนางานที่ “เกงทั้งงาน และเกงทั้งคน” หัวหนางานพันธแทน้ันจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี รูงาน

ที่ตนเองรับผิดชอบ หัวหนางานที่ดี จําเปนตองรูและเขาใจขอบเขตของความรับผิดชอบ มิฉะน้ันแลว 

จะไมสามารถควบคุมและบังคับบัญชาลูกนองใหปฏิบัติงานตามทีต่นมอบหมายเอาไวได และการที่จะรู

และเขาใจงานที่ตนเองรับผิดชอบน้ัน หัวหนางานก็จําเปนที่จะตองรูเปาหมาย และนโยบายของบริษัท

หรือองคกรที่ตนเองสังกัดอยู เพื่อที่จะไดยึดถือเปนหลกัในการบริหารงาน ในเวลาเดียวกันก็ตองรู และ
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ตองเขาใจถึงสวนในความรับผิดชอบของตนเอง อันจะสงผลใหเปาหมาย และนโยบายของบริษัท หรือ

องคกรน้ันจะประสบความสําเร็จดวย รูวิธีการบริหารงานและการปกครองบังคับบัญชา เมื่อเขาใจถึง

ขอบเขตของความรับผดิชอบของหัวหนางานแลว ยังไมพอซึ่งหัวหนางานน้ันเอง ก็ตองมีความสามารถ

ในการบริหารงาน เพื่อสรางความรวมมือและรวมใจของลูกนองใหมารวมปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไป

ดวยกัน โดยหัวหนางานจะตองมคีวามสามารถในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและวิธีการปฏิบัติงาน

ที่ถูกตองเพื่อใหลูกนองไดทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ทั้งยังตองมีความสามารถในการวินิจฉัยและ

การสั่งการ เพื่อที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหหมดไป งานที่ควรจะตองมอบหมายก็สามารถ

มอบหมายงานใหบุคคลที่เหมาะสมรับไปปฏิบัติไดเปนอยางดี และมีความสามารถในการปกครองให

ลูกนองอยูรวมกันอยางมีความสุข ไมทะเลาะเบาะแวงกัน แตรวมมือกันทํางานดวยความสามัคคี และ

สรางบรรยากาศในการทํางานที่ดีข้ึนในหนวยงาน 

 จากที่กลาวมาขางตนน้ัน สามารถสรุปไดวา ความหมายของภาวะผูนําที่แทจริง น้ันหมายถึง 

ความจริง ไมปลอมความจริงใจ ผูนําที่มีความจริงใจ เปดเผยและเปนผูนําที่สามารถทําใหเกิดผูตามได

อยางแทจริงโดยตองมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกเชิงบวก มีความยุติธรรม 

ความโปรงใสสามารถตรวจสอบได การรูจักตนเอง มีทักษะและเขาใจถึงระบบการทาํงานที่ซับซอน มีสติ 

สัมปชัญญะ ปฏิบัติงานดวยความจริงมากกวาทีจ่ะเลียนแบบสิ่งที่ผูอื่นทํา รูตัวตลอดเวลา มีเปาหมาย

ที่ชัดเจน เพื่อสวนรวม สามารถโนมนาว จูงใจ และเหน่ียวนําใหคนว่ิงสูเปาหมายเดียวกันได ไมวาจะโดย

ภาษากาย คําพูด หรือโดยวิธีใดก็ตาม เปนคนที่ดึงศรัทธาของกลุมได ศรัทธาที่เกิดข้ึนจากตัวเองกอน 

มีความกลา กลาทําสิ่งที่ถูกตอง 

 ลักษณะของภาวะผูนําท่ีแทจริง 

  พิพัฒน นนทนาธรณ (2556 : 42) คุณลักษณะของภาวะผูนําที่แทจริง มีดังน้ี  

  1. ผูนําที่แทจริงจะไลตามจดุมุงหมายดวยความหลงใหล การเปนของจริงน้ัน ผูนําจะตอง

รูจุดหมายของภาวะผูนําน้ัน ผูนําที่นําโดยปราศจากจุดมุงหมายงายตอการตกเปนเหย่ือของความโลภ

และความเหน็แกตัว เมื่อผูนําแสดงความหลงใหลระดับสงูและพันธะผกูพันตอจุดมุงหมาย เขาก็จะสราง

แรงบันดาลใจกับพันธะผูกพันกับผูตามได 

  2. ผูนํา ประกอบไปดวย คานิยมที่หนักแนน ผูนําที่แทจริงมีคานิยมที่ไดรับการปรับรูป

โดยความเช่ือสวนตัว และยังคงอยูกับความจริงแมอยูภายใตความกดดัน  

  3. ผูนําที่แทจริงนําดวยหวัใจเชนเดียวกับนําดวยสมอง บางครั้งผูนําตองเผชิญกับทางเลือก

ที่ลําบาก แตผูนําที่แทจริงจะยังคงรักษาความเขาอกเขาใจ สําหรับผูอื่นเชนเดียวกันกับการใหกําลังใจ

ในการตัดสินใจที่ลําบาก  

  4. ผูนําที่แทจริงสถาปนาความสัมพันธที่เช่ือมโยงกัน ผูนําที่แทจริงสรางความสัมพันธ

ทางบวกและคงทนที่ทําใหผูตามทําในสิ่งที่ดีที่สุด  
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  5. ผูนําที่แทจริงแสดงถึงวินัยในตนเอง การควบคุมตนเอง และวินัยในตนเองระดับสูง

จะปกปกรักษาผูนําจากความเสี่ยงที่ผิดจริยธรรมที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูอื่นและองคกร เมื่อผูนํา

ที่แทจริงกระทําผิด เขาจะยอมรับผิดอยางเปดเผย  

 Shamir and Eilam (2005) ไดบรรยายถึงลักษณะของผูนําที่แทจริงวา เปนผูประกอบดวย  

  1. บทบาทของผูนําที่เปนศูนยกลางของแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง  

  2. การมีระดับความสามารถในการแกปญหาดวยตนเองหรอืความชัดเจนเกี่ยวกบัแนวคิด

เกี่ยวกับตนเองในระดับสูง  

  3. การมีเปาหมายที่สอดคลองกัน 

  4. การมีพฤติกรรมที่เปนการเปดเผยตนเอง อยางไรก็ดี ลักษณะของผูนําที่แทจริงที่นิยาม 

 โดย Shamir and Eilam (2005) ไมไดกลาวถึงการมีศีลธรรมตอความสําเร็จของผูนําที่แทจริง 

 Reddin (1970 อางถึงใน สุธาสินี แสงมุกดา, 2554 : 50 - 56) ไดกลาวถึงลักษณะของภาวะผูนํา

ที่แทจริงไว ดังน้ี ประสิทธิผลของผูนําข้ึนอยูกับปฏิสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับสถานการณ ซึ่งจะ

กอใหเกิดพฤติกรรมผูนําใน 3 มิติ คือ  

  1. มิติมุงงาน หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่มุงใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามน้ัน ไดเขาใจถึง

การดําเนินงานตามนโยบาย การติดตอสื่อสาร การประสานงาน  

  2. การบริหารงานโดยใหความสําคัญในเรื่องมนุษยสัมพันธที่มามากนอยตางกัน ซึ่งบางคน

ใหความสําคัญตอเรื่องมนุษยสัมพันธมากจนเกินไป จนทําใหไมคอยไดผลงานสิ่งเหลาน้ีข้ึนอยูกับตัวบุคคล 

 George (2003) กลาววา คุณลักษณะของผูนําที่มีภาวะผูนําที่แทจริง มีดังน้ี  

  1. ความเปนตัวของตัวเอง คุณลักษณะที่สําคัญอยางหน่ึงที่ผูนําตองมี คือ ความเปนตัว

ของตัวเอง ผูนําที่ดีตองทํางานอยางอิสระและมีความเปนอิสระสูง ความเปนตัวของตัวเองสําคัญที่สุด 

เมื่อรูสึกถูกกดดันและตองอยูตามลําพัง  

  2. การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําทีเ่ปนเอกลักษณเฉพาะตน การพัฒนารูปแบบภาวะผูนํา

ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน (Developing Your Unique Leadership Style) จะตองประกอบไปดวย

บุคลิกและลักษณะนิสัย ผูนําที่ดีสามารถที่จะปรับรูปแบบของตนที่มีความแตกตางกันตามสถานการณ 

และรูวาควรจะเปลี่ยนรูปแบบใหแตกตางเมื่อไรและอยางไร  

  3. การระวังจดุออนของตน การยอมรบัจุดออนเปนสิ่งสําคัญของผูนําที่แทจริง สวนใหญ

คนเรามักจะปดบังจุดออนของตนเอง เพื่อใหคนอื่นเช่ือถือและยอมรับ แตการเปดรับขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) จะทําใหเราพยายามแกไขและทําใหดีข้ึน คนอื่นจะเห็นจุดออนของเรามากกวาเรา 

 George (อางถึงใน สุธาสินี แสงมุกดา, 2554) ซึ่งไดพัฒนามิติของผูนําที่แทจริง (Dimensions of 

Authentic Leaders) มาเปนคุณลักษณะของผูคนที่แทจริง (The Authentic Leader’s Characteristics) 

ซึ่งประกอบดวย 5 คุณลักษณะ ดังน้ี  
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  1. Passion for your Purpose มีความรักและความมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จตามเปาหมาย

ของตนเอง  

  2. Being true your Values แสดงความเปนจริงตอคุณคาของตนเอง รูวาตนเองมีคุณคา

ในตัวอยางไร และแสดงคุณคาของตนออกมาอยางแทจริง  

  3. Developing Compassion การพัฒนาความเมตตา หมายถึง ผูนําตองมีการนําดวย

หัวใจและมีความเมตตาตอเพื่อนรวมงาน ลูกนอง และผูที่เกี่ยวของในองคกร  

  4. Connected Relationships การสรางสัมพันธภาพ โดยผูนําที่ดีน้ันควรจะมกีารสราง

ความสัมพันธกับคนในองคกร เพื่อประโยชนในการติดตอประสานงาน เขาใจคนในองคกรและสามารถ

ชวยเหลือ แกไขปรับปรุงการทํางานของคนในองคการได  

  5. Practicing Self - Discipline การมีวินัยในตนเอง ซึ่งผูนําจะตองมีวินัยในตนเองตอ

การบริหารจัดการกิจการงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุประสิทธิผลด่ังที่ต้ังเปาหมายไวและทําใหงานน้ันเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ชัยวัฒน ถิระพันธ (2550) กลาวไววา การสราง “ผูนํา” และ “ภาวะความเปนผูนํา” ที่เรียก

ไดวาเปน “ผูนําแหงอนาคตที่จะผุดบังเกิด” น้ัน จะตองมีการเรียนรู และพัฒนาความสามารถพื้นฐาน

ในดานตาง ๆ ใน 4 ดานหลัก ไดแก  

  1. ผูนําตองมีความสามารถในการสรางพลังแหงความเพียร (Capacity to Aspire)  

  2. ผูนําตองมีความสามารถในการ “สนทนาที่ครุนคิดพินิจนึกและสนทนาที่ไดขอคิดใหม ๆ  

  3. มีหลักคิดและทักษะในการเขาใจระบบที่ซบัซอน และความซบัซอน (Understanding 

Complexity) เรื่องราวและเหตุการณตาง ๆ  ในโลกที่มีผลกระทบบานปลาย ซึ่งมักจะมาจากการคิดวา

ตนเองเกง แลวพยายามลงมือแกไข สงผลใหเกิดผลลัพธที่ตนเองไมปรารถนา  

  4. ความสามารถสุดทายของผูนําแหงอนาคต คือ ความสามารถในการเรียนรูสูอนาคต

ที่กําลังจะเกิดข้ึน (Becoming) การเรียนรูทีผ่านมาเปนการเรียนรูที่สรุปบทเรียนจากอดีตมาถึงปจจุบัน 

แลวพัฒนาข้ึนมาเปนความรูที่เสมือนแผนที่นําทาง (Road Map) ของการปฏิบัติในอนาคต ในโลกยุค

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

 รัตติกรณ จงวิศาล (2556) สรุปไดวา ภาวะผูนําที่แทจริง เปนลักษณะและพฤติกรรมของผูนํา

ที่มีความมั่นคงในคําพูด การกระทํา คานิยม ผูนําที่แทจริงจะมีการับรูตนเอง และมีการรับรูเอกลักษณ

ของตนเองอยางถูกตอง เขมแข็งชัดเจน มั่นคง และสม่ําเสมอ ผูนําที่แทจริงจะมีความตระหนักในตนเองสูง 

รูจักตนเองเปนอยางดีวาพวกเขาเช่ือในอะไร และมีการยอมรับตนเองในระดับสูงดวย ผูนําจะมีคานิยม 

เชน ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟอ ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ และการมองโลก

ในแงดี ผูนําจะมีหลักการที่เปนคานิยมที่แทจริงและมีการปฏิบัติตามคานิยมน้ันอยางสม่ําเสมอ รวมถึง

คานิยมและความเช่ือน้ันจะเปนตัวกําหนดการกระทําของพวกเขา ผูนําจะมีแรงจูงใจมาจากความตองการ
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ที่จะพัฒนาตนเอง และการตรวจสอบตนเอง พวกเขาจะเปดรับการเรียนรูจากการใหขอมูลยอนกลับ และ

ความผิดพลาดของตนเอง 

 ดังน้ัน ภาวะผูนําที่แทจรงิตองเปนบุคคลที่มีลกัษณะภาวะผูนําจริง ๆ  ที่สังคมปรารถนาทั้งทาง 

ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการเปนผูนํา นอกจากน้ี ผูนําที่แทจริงตองเปนผูนําดวยหัวใจจริง ๆ เปนตัว

ของตัวเอง รูจักตัวเองตลอดเวลา ไมลอกเลียนแบบผูนําอื่น 

 

ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

 

 ภาวะผูนําที่แทจริง เปนภาวะผูนําที่สามารถแสดงพฤติกรรมที่มีความรัก ความมุงมั่นในงาน 

พรอมทํางานใหประสบความสําเร็จ รูจักพัฒนาตนเอง ตระหนักในตนเอง รูคุณคาของตนเองและผูอื่น  

มีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีความเมตตา มีความสามารถในการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู ซึ่ง

จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของสามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําที่แทจริง ประกอบดวย 

คุณลักษณะที่สําคัญดังน้ีคือ  

  1. การตระหนักในตน  

  2. ความโปรงใส  

  3. กระบวนการที่สมดุลหรือความยุติธรรม  

  4. มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน  

  5. การเรียนรูสูอนาคต 

 การตระหนักในตน 

 การตระหนักในตน (Self – Awareness) เปนความสามารถของคนที่รับรูและเขาใจตนเอง

มีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตน ตระหนักรูตนเอง รูคุณคา จุดออน จุดแข็ง และความสามารถของตนเอง 

ตลอดจนมกีารแสดงออกอยางเหมาะสม ซึ่งการตระหนักรูในตนเอง ถือวาเปนประเด็นสําคัญของการเปน

ผูนําที่แทจริง ผูนําจะตองมีความตระหนักรูในตนเองในระดับสูง เพื่อทีจ่ะสามารถมองภาพทั้งหมดจาก

ดานบนดวยความเขาใจ สนับสนุนผูที่อยูใตบังคับบัญชา รูคานิยม อัตลักษณ แรงจูงใจ และเปาหมาย

ที่ผูตามมี สรางความเช่ือมั่นและความไววางใจใหเกิดในผูตาม  

 วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2556) กลาววา การรูจักตัวเอง หมายถึง การมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง

เกี่ยวกับอารมณ จุดแข็ง จุดอย ความตองการ และแรงผลักดันภายในตัว คนที่รูจักตัวเองจะไมมองโลก

ทั้งในแงดีหรือรายจนเกินจริง แตจะซื่อตรงทั้งตอตนเองและตอผูอื่น 

 นอกจากน้ี ผูนําที่มีการตระหนักในตนเองจะมีลักษณะที่ดี ดังตอไปน้ี 

  1. เขาใจเปาหมายและคานิยมของตนเอง 

  2. ตรงไปตรงมา 
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  3. ประเมินตนเองตามความเปนจริง 

  4. พูดเปดเผยแมนยําเกี่ยวกับอารมณของตนเอง 

  5. มีความมั่นใจในตัวเอง 

  6. แสดงใหเห็นถึงความตองการติชมที่สรางสรรค 

  7. ไมทําในสิ่งที่เกินความสามารถตัวเอง 

  8. ทําในสิ่งที่เปนจุดแข็งของตัวเองอยางชัดเจน 

 มีนักวิจัยหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับการตระหนักตน และไดใหความหมายไว ดังตอไปน้ี 

 กรมสุขภาพจิต (2557) ไดกลาวถึงเกี่ยวกับการตระหนักตน ไววา การตระหนักตนเอง (Self 

Awareness) คือ ความสามารถในการรับรูตนเอง มีแรงจูงใจ มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา

ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนผูรับรูและแสดงออกอยางเหมาะสม การตระหนัก รูตัวเอง 

เขาใจตนเอง มีสติ เปนความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักรูตนเอง รูคุณคา จุดเดน และจุดดอยของ

ตนเอง รูจักความสามารถและคุณคาแหงตน เปนคนซื่อตรง เช่ือถือได รักษาคําพูด 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) ไดกลาวเกี่ยวกับการตระหนักตนไววา 

การตระหนักตนเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต สําหรับการรูจักความถนัด ความสามารถ 

จุดเดน จุดดอยของตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณคา และ

ภาคภูมิใจในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต และมีความรับผิดชอบ 

 บรรจง เจริญสุข (2552 : 55) ไดกลาวถึง การเขาใจตนเองหรอืปญญาดานตน คือ ความสามารถ

ในข้ันสูงในการรูจักตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบัติตนไดจากความรูจักตนน้ี ความสามารถในการ

รูจักตน ซึ่งไดแก รูจักตัวเองตามความเปนจริง เชน มีจุดออน จุดแข็ง เรื่องใด มีความรูเทาทันอารมณ 

ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถที่จะฝกตนเองและเขาใจตนเอง การตระหนักรูในตนเอง

เปนประเด็นสําคัญของการเปนผูนําที่แทจรงิ ซึ่งผูนําตองมีความตระหนักรูในตนเองในระดับสงู เพื่อจะ

สามารถมองภาพทั้งหมดจากดานบนดวยความเขาใจ และสนับสนุนผูที่อยูภายใต ผูนําตองรูถึงคานิยม 

ลักษณะ อารมณ และเปาหมายผูตาม มีการสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจใหผูตาม 

 นอกจากน้ี สุธาสินี แสงมุกดา (2556) ไดศึกษาถึงภาวะผูนําที่แทจริง ประกอบดวย 5 มิติ คือ 

การตระหนักในตนเอง การมีกฎเกณฑ ศีลธรรมของตนเอง ความโปรงใสเชิงสัมพันธ กระบวนการที่สมดุล 

และการเรียนรูสูอนาคตในอนาคต โดยแตละองคประกอบมีความหมาย ดังน้ี  

  1. การตระหนักในตนเอง (Self - Awareness) หมายถึง การเขาใจถึงวิธีการที่ตนเอง

มีความหมายตอโลกและผูอื่น ซึ่งเขาใจจุดแข็ง จุดออน รวมทั้งธรรมชาติที่หลากหลายของตนเองและ

ผลกระทบที่มีตอผูอื่น  
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  2. การมีกฎเกณฑศีลธรรมของตนเอง (Internalized Moral Perspective) หมายถึง 

การมีระเบียบ กฎเกณฑดานศีลธรรมและคานิยมของตนเอง พรอมทั้งใชในการตัดสินใจ และประพฤติ

ปฏิบัติ  

  3. ความโปรงใสเชิงสัมพันธ (Relational Transparency) หมายถึง การแสดงตัวตนที่แทจริง

ตอผูอื่น ทําใหเกิดความเช่ือถือ ไววางใจ แบงปนสารสนเทศ ความคิดและความรูสึกที่แทจริง โดยมีการใช

อารมณนอยที่สุด  

  4. กระบวนการที่สมดุล (Balanced Processing) หมายถึง การขอความเห็นที่แตกตาง 

และการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดกอนตัดสินใจ  

  5. การเรียนรูสูอนาคต (Learning From The Future) หมายถึง การมีความสามารถ

ในการพัฒนาการรับรูภายในตน ใหมีญาณทัศนหรือญาณปญญา (Intuition) สัมผัสตอสิ่งที่กําลังเกิด

แลวทําใหสิ่งน้ันเกิดข้ึนไดจริง ๆ จะเห็นวาความตระหนักในตนเปนสิ่งที่ผูนําจะตองทําความรูจักและ

เขาใจตนเอง ทั้งในสวนที่เปนจุดเดนและจุดดอย หรือขอจํากัดของตน และตระหนักรูถึงความสามารถ

ของตน โดยตองเรยีนรูที่จะรูจกัตนเองในทุกดานและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ชวยใหเกิดความมั่นใจ

ในตนเอง และสรางความเช่ือมั่นใหเกิดแกบุคลากรในองคการดวยเชนกนั 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความตระหนักในตนเอง หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรม

ที่แสดงออกของผูบรหิารสถานศึกษาถึงการรับรู เขาใจความรูสึกและความคิด ความสามารถในการจัดการ

กับสภาพตาง ๆ ภายในตน ความรูสึกนึกคิด และทรัพยากรตาง ๆ  การควบคุมอารมณความรูสกึตาง ๆ  

ที่แสดงออกมา แตสามารถจัดการกับความรูสึกไดอยางเหมาะสมแกกาลเทศะ โดยการดํารงรักษาไว ซึ่ง

มาตรฐานของความซื่อสัตย และความมั่นคง ความรับผิดชอบในการกระทําตาง ๆ ของตนเอง ไมกลาวหา

กลาวโทษผูอื่นในความผิดพลาด บกพรองของตนเองที่ไดกระทําลงไป ความยืดหยุนในการจัดการกับ

การเปลี่ยนแปลง ความพอใจตอความคิดใหม วิธีการใหมและขอมูลใหม ๆ  แลวนํามาใชใหเกิดประโยชน

ในเชิงสรางสรรค และมีความมั่นใจในคุณคาและความสามารถของตน 

 ความสําคัญของการตระหนักในตน 

 การตระหนักรูในตนเองน้ันเปรียบไดกับการกลับคืนสูบานของมนุษยกลับคืนสูธรรมชาติแหง

ความจริง บานอันเต็มไปดวยความความสมดุล และความสงบ หรือจะเรียกอีกไดวาอิสรภาพของมนุษย 

อิสรภาพจากความเจ็บปวด ความกลัว ความเครียดของชีวิต การตระหนักรูในตนเองเปรียบไดกับการเกิด

ครั้งที่สองหรอืการเกิดใหม และทําใหมนุษยหลดุพนจากพันธนาการทั้งทางจิตใจและอารมณ การตระหนัก

รูในตนเองไดถูกนํามาเรยีกในหลาย ๆ  ช่ือ อยางเชน การเกิดครั้งที่สอง การตระหนักรูอิสรภาพ เปนตน 

แตอยางไรก็ตาม การตระหนักรูในตนเองเปนเปาหมายสูงสุดของทุกศาสนาและวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ

ของโลก ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความสําคัญของการตระหนักตนเองไว ดังน้ี 
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 Weisinger (1998 : 4 - 5) ไดใหทัศนะไววา การตระหนักรูในตนเองเปนกระบวนการในการ

ปรับใชขอมูลมากมายทีม่ีอยู ซึ่งไดแก อารมณ ความรูสึก การรับรูทางประสาทสัมผัส การประเมินคา

การแสดงออกและความต้ังใจของเรา ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจตัวเองและขอมลูเหลาน้ีจะชวยใหเราเขาใจ

ปฏิกิริยาตอบสนองพฤติกรรมการสือ่สารและการปฏิบติัในสถานการณตาง ๆ  ของตัวเอง การตระหนักรู

ในตนเองในระดับสูงจะทําใหสามารถตรวจสอบ และสังเกตตัวเองในการแสดงออกแบบตาง ๆ ได สวน

การขาดการตระหนักรูในตนเองจะทําใหขาดขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจที่ดี รวมทั้ง เปนอุปสรรค

ในการตอบสนองตอผูอื่นและสถานการณตาง ๆ เน่ืองจากมีขอมูลไมเพียงพอที่จะเขาถึงสิ่งเหลาน้ัน 

 Tosi and Carroll (1982 : 169) กลาววา ผูที่มีการตระหนักรูในตนเองในระดับมาก มักจะ

ไมรูสึกตกใจกับปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณของตนเอง และการตระหนักรูในตนเองยังทําใหบุคคล

สามารถตรวจสอบตัวกระตุนทางอารมณที่อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองไดอีกดวย

ในปจจุบันน้ี เปนที่รับรูกันวาจุดมุงหมายของการฝกฝนตนเอง คือ เพื่อเพิ่มการตระหนักรู ตัวกระตุน

ทางอารมณน่ันเอง 

 ทัศนีย สุริยะไชย (2554 : 36) กลาววา ความสําคัญของการตระหนักในตน มีจุดเริ่มตนต้ังแต

วัยเด็กแตจะพัฒนาไดดีและชัดเจนในชวงวัยรุน การตระหนักรูในตนเองมีความสําคัญในการที่จะทําให

บุคคลน้ันมีความเขาใจตนเองอยางแทจริงในเรื่องความคิดอารมณความรูสึกและพฤติกรรม อีกทั้งยังชวย 

ใหบุคคลไดมองเห็นถึงขอบกพรองหรือจุดออนของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง และนําไปสู

การสรางสัมพันธภาพเชิงบวกกับผูอื่นได สวนการขาดการตระหนักรูในตนเองจะทําใหบุคคลน้ัน อาจขาด

ความรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง ขาดความตระหนักในผลกระทบของอารมณของตนเองที่มีตอผูอื่น

จึงทําใหขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและเปนอุปสรรคตอการตอบสนองตอผูอื่น และสถานการณตาง ๆ 

อยางเหมาะสม จึงมีแนวโนมเกิดพฤติกรรมที่จะเปนปญหาตามมาได แมจะไมมีงานวิจัยที่ไดศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองและพฤติกรรมที่เปนปญหาโดยตรง 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความสําคัญของการตระหนักในตน เปนพฤติกรรมของแตละ

บุคคลที่แสดงออกถึงการใหความสําคัญในตนเอง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึนต้ังแตยังเยาววัย แตจะแสดงออก

ไดชัดเจนเมื่อมีการพัฒนาและเติบโตข้ึน โดยการแสดงออกผานทางความรู กระบวนการคิด การหาเหตุผล

เปนองคประกอบ 

 องคประกอบของการตระหนักในตน 

 องคประกอบของการตระหนักในตน ถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยทําใหตัวบุคคลแสดงออกถึง 

ความสามารถในการตระหนักในตนไดเปนอยางดี ดังน้ัน ผูนําตองมีคุณสมบัติในการเห็นเปาหมายและ

วิสัยทัศน มีความนาเช่ือถือ ดูจริงใจเปดเผย และไวใจได สิ่งเหลาน้ี ลวนบงบอกไดถึงความสําเร็จหรือ

ความผิดพลาดของเราที่เกิดข้ึน การที่เราจะเขาใจไดอยางถองแทวาเราเปนใคร เราตองมีความตระหนักรู
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ในตนเอง เพื่อใหเขาใจดีวาเราตองการอะไรจากคนอื่น และจะเติมเต็มขอบกพรองในการเปนผูนําของเรา

ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดแบงองคประกอบของการตระหนักในตนไว ดังน้ี 

 Goleman (1998 : 54 - 72) ไดแบงองคประกอบของการตระหนักในตนไว 3 ดาน ดังน้ี 

  1. การตระหนักรูอารมณตนเอง (Emotional Awareness) หมายถึง การตระหนักรูถึง

ผลของอารมณที่มีตอพฤติกรรมการแสดงออกของตนเองและสามารถใชอารมณ เพื่อเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจได ประกอบดวย 

   1.1 รูอารมณความรูสึกของตนเองและสาเหตุของการเกิดอารมณน้ัน ๆ 

   1.2 ตระหนักรูถึงความสัมพันธระหวางอารมณ และความคิดการกระทํา และคําพูด 

   1.3 ยอมรับไดวาอารมณความรูสึกของตนเองมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออก 

   1.4 มีแนวทางในการตระหนักถึงคุณคาและเปาหมาย 

  2. การประเมินตนเองตามความเปนจริง (Accurate Self - Assessment) หมายถึง

ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง และขอจํากัดของตัวเองไดอยางตรงไปตรงมา มีความตองการ

ปรับปรุงตัวเอง และสามารถเรียนรูจากประสบการณตาง ๆ ได ประกอบดวย 

   2.1 รูจุดเดนจุดดอยของตัวเอง 

   2.2 สามารถไตรตรองและเรียนรูจากประสบการณตาง ๆ ได 

   2.3 เปดใจรับขอมูลสะทอนกลับมุมมองความคิดใหม ๆ เรียนรูอยางตอเน่ือง และมี

การพัฒนาตัวเอง 

   2.4 สามารถมีอารมณขันตอตัวเองได 

  3. ความมั่นใจในตนเอง (Self - Confident) หมายถึง การมีความกลา และมีความเช่ือมั่น

ในความสามารถ ความมีคุณคา และจุดมุงหมายของตัวเอง ประกอบดวย 

   3.1 แสดงตนไดอยางมั่นใจดวยการมีตัวตนของตัวเอง 

   3.2 สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากคนสวนใหญและยืนยันในสิ่งที่ถูกตอง

   3.3 มีความเด็ดขาดสามารถที่จะตัดสินใจไดอยางเด็ดเด่ียว แมจะรูสึกไมมั่นใจ และอยู

ทามกลางสถานการณที่กดดัน และไมแนนอน 

 ทัศนีย สุริยะไชย (2554 : 37) ไดสรุปองคประกอบของการตระหนักในตนไว ดังน้ี 

  1. การตระหนักรูอารมณตนเอง (Emotional Awareness) หมายถึง การรูเทาทันอารมณ

ของตนเอง รูสาเหตุที่ทําใหเกิดความรูสกึน้ัน ๆ  และผลของอารมณที่มีตอพฤติกรรมสามารถตระหนักรู

ถึงความสัมพันธระหวางอารมณ ความคิด การกระทํา และคําพูดของตนเองไดตลอด จนสามารถใช

อารมณใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจได 
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  2. การประเมินตนเองตามความเปนจริง (Accurate Self - Assessment) หมายถึง

ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง และขอจํากัดของตัวเองไดอยางตรงไปตรงมา สามารถเปดใจถึง

การรับขอมูลปอนกลับและรับมุมมองความคิดใหม ๆ มีอารมณขันตอตัวเอง มีการเรียนรูและพัฒนา

ตัวเองจากประสบการณตาง ๆ ไดอยางตอเน่ือง 

  3. ความมัน่ใจในตนเอง (Self - Confident) หมายถึง การมีความเช่ือมั่นในความสามารถ

และความมคุีณคาของตนเอง สามารถแสดงตนไดอยางมั่นใจ มีจุดยืนในตัวเอง กลายืนยันในสิ่งทีถู่กตอง

สามารถตัดสินใจไดอยางเด็ดขาด แมจะอยูในสถานการณที่กดดันและไมแนนอน 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา องคประกอบของการตระหนักในตน เปนองคประกอบที่เกิดข้ึน

ภายในตัวของผูบริหารสถานศึกษาในการรับรูพฤติกรรมของตนเอง โดยอาศัยความตระหนักในตนเอง

ดานการตระหนักรูอารมณตนเอง ดานการประเมินตนเองตามความเปนจริง รวมทั้งดานความมั่นใจ

ในตนเอง   

 ดานความโปรงใส 

 ความโปรงใส เปนการกระทําการใด ๆ ของบุคคลที่ผูอื่นสามารถเขาใจได ซึ่งครอบคลุมถึง

การกระทําที่เปนผลมาจากการตัดสินใจของผูบริหาร มีระบบการทํางานและข้ันตอนที่ชัดเจน ถูกตอง

ตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา ไมวาองคการใด ๆ ก็จะมีความตองการที่จะใหองคการ

ของตนมีความโปรงใส โลกในยุคปจจุบันเนนใหความสําคัญกับความโปรงใสมาก เพราะหากองคการ

มีความโปรงใส บรรยากาศในการทํางานก็จะมีประสทิธิภาพ ปราศจากการฉอโกง การทุจริต คอรัปช่ัน 

ชวยสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนกับองคการไดเปนอยางดี ซึ่งมนัีกวิชาการหลายทานน้ัน ไดกลาวถึง

ความโปรงใสไว ดังน้ี 

 Alkom - Leonard (1996) กลาววา การรับประกันความโปรงใสเปนหมวดหมูหน่ึงที่สําคัญ

ของเสรีภาพที่เปนอุปกรณ (Instrumental Freedom) และการรับประกันน้ี จะเปนบทบาทที่ชัดเจน

ในการเปนเครื่องมือปองกันการคอรรัปช่ัน การละเลยหนาที่ทางการเงนิ และการเกี่ยวของกับความทุจริต

กลาวคือ ความโปรงใสน้ันเปนเครือ่งมือที่จะทําใหเปาหมายอื่น ๆ บรรลุถึงความสําเร็จ เชน การพัฒนา

คุณภาพชีวิต และการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเปนวิธีปองกัน

คอรรัปช่ันที่ดีที่สุด ซึ่งทําใหผูปฏิบัติในหลาย ๆ วงการ ไมวาจะในภาครัฐหรือในภาคเอกชน หันมาให

ความสนใจกับความโปรงใส เพราะมองเห็นประโยชนในหลายดาน ทั้งน้ีจากการวิเคราะหสามารถสรุป

ไดดังตอไปน้ี 

  1. ความโปรงใส สามารถสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

และเพิ่มความนาเช่ือถือของสภาพเศรษฐกิจ 

  2. ความโปรงใส มีหนาที่เปนเครื่องมือในการเพิ่มการตรวจสอบไดของภาคเศรษฐกิจ

และภาครัฐ (Accountability) โดยการตรวจสอบไดจะไมสามารถเกิดข้ึนได ถาไมมีความโปรงใส 
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  3. ความโปรงใส เปนหัวใจของประชาธิปไตย เพราะความโปรงใส หมายถึง การมีสวนรวม

ของประชาชนในการตัดสนิใจของรฐับาลทีม่ีผลตอชีวิต และเปนการมอบอํานาจแกประชาชนที่จะเลือก

ดําเนินชีวิตจากขอมูลที่ไดรับ อันเปนการสรางความเทาเทียมและสรางทางเลือกใหประชาชน ซึ่งเปน

กระบวนการสําคัญของประชาธิปไตย 

  4. ความโปรงใส เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาอยางมีประสิทธิผล ในอดีตวาทกรรม

เกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะประเด็นในเรื่องรายได งบประมาณรายจาย และการจางงาน 

แตในปจจุบัน วาทกรรมทั้งหลาย ไดนําประเด็นของความเปนอยูทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

เขามาเกี่ยวของดวย 

  5. ความโปรงใสในภาครฐั สงผลดีตอความเช่ือมั่นของนักลงทุน ประสิทธิผลของการบริหาร

นโยบายภาครัฐ และการพัฒนา การเพิ่มความโปรงใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบายรัฐบาลได เชน 

ชวยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใชกฎระเบียบที่ซับซอน ชวยลดการสิ้นเปลือง และลดปญหา

คอรรัปช่ัน 

  6. นอกจากน้ีการรับประกันความโปรงใส หมายถึง การรับประกันสิทธิของบุคคลในขอมูล

รูปแบบตาง ๆ  สิทธิเหลาน้ี สามารถปองกันการละเมิดอาํนาจที่เกิดข้ึนจากการมีขอมลูทีไ่มเทาเทียมกัน 

(Information Asymmetry) ดังน้ัน จึงชวยลดปญหาคอรรัปช่ันไดดวย การรับประกันความโปรงใสน้ัน

ยังชวยสงเสรมิการพัฒนา ดวยการเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานแสดงการตอบโตตอปญหาปจจุบัน

ดวยวิธีการทางการเมือง ทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน 

  7. การสงเสริมความโปรงใส ทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน เพราะความโปรงใส

ในกระบวนการนโยบายจะทําใหประชาชนเกิดความเขาใจ และยอมรับนโยบายใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

และงายย่ิงข้ึน ทั้งน้ี กระบวนการความโปรงใส เชน การใหขอมูล การแสดงความคิดเห็น และการแจง

นโยบายลวงหนา เปนตน จะสงเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายดังกลาว ประชาชน

จะสามารถติติงนโยบายที่เห็นวา ไมเหมาะสมและคําแนะนํา รวมทั้งเรียกรองนโยบายที่ตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชน ซึ่งทาทายทีสุ่ด แลวความโปรงใสจะสงผลใหเกิดการพัฒนานโยบายที่ดีข้ึน 

  8. ความโปรงใสน้ันสําคัญตอภาคประชาชน เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลมีผลกระทบ

ตอประชาชนทุกคน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะรับรูกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล เพื่อที่จะใหมั่นใจวา

การตัดสินใจของรัฐบาลจะสงผลรายแกตนเองหรือไมน้ัน ซึ่งถาหากรัฐบาลมีความโปรงใสก็จะชวยเพิ่ม

ความเช่ือมั่นของประชาชนตอรัฐบาล และการตัดสินใจที่มีความโปรงใสก็จะมีความนาเช่ือถือเพิ่มข้ึน 

กลาวโดยสรุป ความโปรงใสจึงมีความสําคัญตอทั้งการเมือง การบริหาร ระบบเศรษฐกิจ ประชาสังคม 

และการพัฒนา 
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 OECD Public Management (2002 อางถึงใน บุญอยู ขอพรประเสริฐ, 2551) ไดอธิบายวา 

ความโปรงใส มีความหมายที่หลากหลายและแตกตางกันไป ซึ่งข้ึนอยูกับผูควบคุม (Regulators) ของกลุม

ตาง ๆ  แนวความคิดน้ันมีความหมายทีเ่ริม่ต้ังแตการประกาศตอสาธารณชนวา ไดมีการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ

การควบคุมบริหาร (Regulatory Decisions) ไปจนถึงการลดละการปดบังขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ 

(Administrative Discretion) และคอรรัปชัน การจัดระเบียบระบบกฎหมายดวยการระบกุฎหมายให

ชัดเจนและการนําไปใชอยางรอบดาน การปรึกษา และรับคําแนะนําจากประชาชน การทําการประเมินผล

กระทบของการเปลีย่นแปลงระบบการควบคุมบริหาร และการใชวิธีการตัดสนิใจ (Decision - Making) 

ที่ใหประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

 Brewer’s Political Science Dictionary (2003 อางถึงใน บุญอยู ขอพรประเสริฐ, 2551) 

ใหความหมายวา ความโปรงใส คือ การเปดเผยตอสายตาของประชาชน 

 Northouse (2010 : 218) กลาววา ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การเปดเผย

และซื่อสัตยตอการแสดงออกของตัวเองตอผูอื่น ถือเปนการควบคุมตัวเองเพราะแตละคนสามารถควบคุม

ความโปรงใสของตัวเองที่ปฏิบัติตอผูอื่น โดยความสัมพันธแบบน้ีน้ันจะเกิดข้ึนก็เมื่อแตละคนไดแบงปน

ความรูสึกที่แทจริง แรงจูงใจ และสิ่งที่ชอบตอกันดวยมารยาทที่เหมาะสม สอดคลองกับระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  

 บรรจง เจริญสุข (2552) ที่กลาววา หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกัน

และกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกองคกรใหมีความโปรงใส ประกอบดวย 

4 หลักการสําคัญ คือ ความโปรงใสดานโครงสราง ความโปรงใสดานการใหคุณ ความโปรงใสดานการให

โทษ และความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล  

 สุธาสินี แสงมุกดา (2556) ไดศึกษาภาวะผูนําที่แทจริงวา ประกอบดวย 5 มิติ ซึ่งมิติหน่ึง คือ 

ความโปรงใสเชิงสมัพนัธ หมายถึง การแสดงตัวตนที่แทจริงตอผูอื่นทําใหเกิดความเช่ือถือ ไววางใจ แบงปน

สารสนเทศ ความคิด และความรูสึกที่แทจริง โดยมีการใชอารมณนอยที่สุด  

 วิรตี ศิรินาโพธ์ิ (2558 : 76) ไดกลาวไววา การกระทําใด ๆ  ขององคกรที่ผูที่ไดมสีวนเกี่ยวของ

ในการแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติ

ของบุคลากรต้ังอยูบนพื้นฐานของความซือ่สตัยสจุริต มีจิตสํานึกที่ดีตอหนาทีห่รือองคกร ทั้งการกระทํา

ใด ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบ และช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัย 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความโปรงใส หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก

ของผูบริหารสถานศึกษาดานความสัมพันธอันดี โดยอาศัยการดําเนินงานการสรางความเปดเผย การเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงาน สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ 

มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมกับการตรวจสอบ รวมทั้ง มีกระบวนการในการติดตาม
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และประเมินผลทีไ่ดรับการยอมรับวาเที่ยงตรงและเช่ือถือได เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทั้งดาน

อารมณ ความคิด มุมมอง และความรูสึก แบงปนสารสนเทศ รวมทั้งการสื่อสารกันอยางเปดเผย  

 ความยุติธรรม 

 ความยุติธรรม ถือเปนหัวใจสําคัญตอการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารที่มีความยุติธรรมเปนธรรม

ประจําตัว แสดงวาผูบริหารน้ันยอมเปนที่รักใครของบุคลากรในองคกรและสามารถจัดการบริหารงาน

ภายในสถานศึกษาใหเกดิประสทิธิภาพและประสทิธิผล จนเกิดแรงกระตุนในการขับเคลื่อนสถานศึกษา

ใหเกิดความสําเร็จ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความยุติธรรมไว ดังน้ี 

 Luthan (1995) กลาววา ผูนําจะตองทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดความนาเช่ือถือ 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ยอมรับคนอื่น และทําในสิ่งที่ถูกตอง (Do the Right Thing) 

 Northouse (2010 : 201) กลาววา ความยุติธรรม ก็เปนอีกหน่ึงพฤติกรรมของการกํากับตน 

ซึ่งหมายถึง ความสามารถของแตละคนในการวิเคราะหขอมูลอยางมีเปาหมาย และสํารวจถึงความคิด

ของผูอื่นกอนที่จะตัดสินใจ โดยยังเปา หมายถึง การไมเลือกที่รักมักที่ชังในบางเรื่อง และการคงไวซึ่ง

ความตรงไปตรงมา การประมวลผลแบบสมดุลน้ีรวมถึงการมีจุดยืนทางความคิด ผูที่ไมเห็นดวยกับเรา

และไตรตรองความเห็นเหลาน้ันอยางละเอียดกอนที่จะดําเนินการใด ๆ ผูนําที่มีคุณลักษณะน้ี จะเปน

ผูนําที่แทจริงได เพราะพวกเขาไดเปดมมุมองของตนเอง พรอม ๆ กับการพิจารณามุมมองของผูอื่นดวย 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 957) ใหความหมายความยุติธรรมไววา ความยุติธรรม หมายถึง 

ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตุผล  

 ธีระ รุญเจริญ (2553 : 163 – 164) กลาววา ผูนําควรมีลักษณะหลักที่สําคัญโดยสรุป คือ ผูนํา

จะตองมีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน โดยสรุป คือ ผูรวมงาน ผูปฏิบัติภารกิจดวยความรับผิดชอบ 

มีอุดมการณกวางไกล อดทน อดกลั้น มีปฏิภาณไหวพริบตัดสินใจไดอยางถูกตอง มีความยุติธรรมและ

มีหลักธรรมประจําใจ ความยุติธรรมดานแบงปนผลประโยชนองคกร (Distributive Justice) เปนพื้นฐาน

สําคัญของการกระจายความเปนธรรม ซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ  

  1. ความเปนธรรม (Equity) ซึ่งเกี่ยวของกับการทีบุ่คคลน้ันไดรับผลตอบแทนหรือรางวัล

ที่เหมาะสมที่ตนไดสรางสรรค หรือทุมเทใหกับองคกร  

  2. ความเสมอภาค (Equality) คือ ทุกคนไดรับโอกาสที่จะไดรับผลลัพธ ซึ่งอาจเปนรางวัล

หรือการปฏิบัติที่ไมแตกตางกัน เชน ไมไดถูกตัดสินจากความสามารถแตเพียงอยางเดียว  

  3. ความจําเปน (Need) การมอบรางวัลควรจะตองกระจายไปตามความจําเปนหรือตาม

ความตองการของบุคคลเปนสําคัญ การพิจารณาในลักษณะพิเศษน้ี เปนการพิจารณาเพื่อใหบุคคลที่มี

ความจําเปนหรือความตองการเปนผูไดรับมอบ เพื่อความเปนธรรม ความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคล (Interactional Justice) การรับรูของพนักงานเกีย่วกับความยุติธรรม ประกอบดวย 2 องคประกอบ

ยอยคือ  
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   3.1 ความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร (Interactional Justice) 

เปนการรับรูของพนักงานซึ่งเกี่ยวกับความยุติธรรมในการแสดงออกขององคกร ดวยการมีความสําคัญ

ใหเกียรติ และเคารพตอพนักงานในฐานะที่พนักงานผูน้ันเปนผูมีเกียรติและศักด์ิศรี  

   3.2 ความยุติธรรมดานขอมูลขาวสารในองคกร (Informational Justice) คือ การรับรู

ของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในการนําเสนอขอมูลขาวสาร หรือการรับรูเกี่ยวกับขบวนการขององคกร

ที่พนักงานใหความสนใจหรือตองการทราบ โดยขอมลูขาวสารที่กอใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมน้ัน

จะตองเปนขอมูลขาวสารที่มีเจตนาที่ชัดเจน ปราศจากการปดบังซอนเรน มีความถูกตอง และตองอยูบน

พื้นฐานของเหตุผล 

 จอมพงศ มงคลวนิช (2554 : 346) ที่กลาววา ผูนําที่มีความยุติธรรมตองใหความสําคัญเกี่ยวกบั

ประเด็นเรื่องของความเทาเทียมกันและความยุติธรรมเมื่อปฏิบัติตอบุคคลอื่น ผูนําตองไมใหสิทธิพิเศษ

แกใครเปนพิเศษแตตองต้ังอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม แตถาหากมีการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา

ที่แตกตางกัน ผูนําตองมีเหตุผลที่ชัดเจนและเหตุผลน้ัน ตองอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ไดแก การมีวิสัยทัศน ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง ยึดระบบคุณธรรม อาทิ 

โปรงใส ยุติธรรม ซื่อสัตย ไมคอรรัปช่ัน อดทนอดกลั้น รับทั้งผิดและชอบ เสียสละ และเปนคนดีของสังคม

 ชูศักด์ิ เอกเพชร (2554 : 5) ไดกลาวไววา ผูนําตองยึดระบบคุณธรรม อาทิ โปรงใส ยุติธรรม 

ซื่อสัตย ไมคอรรัปช่ัน อดทนอดกลั้น รับทั้งผิดและชอบ เสียสละ และเปนคนดีของสังคม ดังน้ันในดาน

ความยุติธรรมจึงเปนสิง่ที่ผูทําจะตองนํามาประพฤติปฏิบัติและช้ีนําในการทํางาน เพื่อสรางความนาเช่ือถือ

แกผูรวมงานและบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งถาหากผูนํามีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเอนเอียงเขาขางฝายใด

ฝายหน่ึงไมปฏิเสธหรอืบิดเบียนขอมูล มีความตรงไปตรงมา ยอมรับฟงความคิดของผูอื่น ประกอบการ

ตัดสินใจ ซึ่งการรับรูถึงความยุติธรรมในองคการจะมีผลทําใหการปฏิบัติงานดีข้ึน ทั้งในระดับกลุมและ

ระดับหนวยงาน บุคลากรมีความผูกพันและทุมเทใหกับองคการมากข้ึน ทําใหบุคลากรในองคการประพฤติ

ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจและยึดถือเปนแบบอยาง ความยุติธรรม (Balanced Processing) เปนการรับรู

ถึงความเสมอภาคของบุคคล อันเกิดจากการเรียนรูและประสบการณของแตละบุคคลที่มผีลตอการดูแล

บุคลากรในองคการ การรับรูถึงความยุติธรรมในองคการจะมีผลทําใหการปฏิบัติงานดีข้ึนทั้งในระดับกลุม

และระดับหนวยงาน มีความผูกพนัและทุมเทใหกับองคการมากย่ิงข้ึน ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต

ก็จะเพิ่มมากข้ึน แนวคิดดานความยุติธรรมของภาวะผูนําที่แทจริง เนนดานพฤติกรรมของผูนําที่มีตอ

ผูตาม เปนลักษณะกระบวนการที่ยุติธรรมเพื่อใหเกดิความเช่ือถือศรทัธาแกบคุลากร และทําใหบคุลากร

ในองคการประพฤติปฏิบัติตามดวยความเต็มใจและเอาเย่ียงอยาง ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของภาวะ

ผูนําที่แทจริง  
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 กร การันตี (2555 : 1) ไดกลาวถึงความยุติธรรมไววา เปนสิ่งสําคัญที่ผูนําทุกคนตองมีเพราะ

ความยุติธรรมเปน หลักสําคัญในการปกครองคน ความรัก ความผกูพัน ความสามัคคี การรวมแรงรวมใจ 

ความเช่ือถือ และศรัทธา ก็เกิดมาจากความยุติธรรมของผูนําทั้งสิ้น ผูนําที่มีความยุติธรรม คนที่อยูในการ

ปกครองก็จะมีแตความสุข เพราะไดรับความเปนธรรม ผูนําก็จะไดรับความช่ืนชม ยกยอง มีเกียรติยศ 

มีศักด์ิศรี ประการสําคัญจะไดรับความเช่ือถือ ศรัทธา และไดรับการยอมรับในที่สุด แตในทางกลับกัน 

หากผูนําไมมีความยุติธรรม มีแตการเอารัดเอาเปรียบ คนในองคกรน้ัน ๆ จะมีแตความทุกข จะมีแต

ความวุนวาย มีแตความโกรธแคน เกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี ไมมีความสงบสุข ที่เปนเชนน้ี

เพราะความเช่ือถือและศรัทธาในตัวผูนําหมดไป แลวสุดทายก็จะหมดอํานาจไมสามารถนําใครได เพราะ

ไมมีใครเช่ือและศรัทธาอีกตอไป 

 วิโรจน สารรัตนา (2557 : 1) กลาววา ผูนําที่ดีจะตองอาศัยหลักของความถูกตอง หลักแหง

เหตุผล และความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น เปนเครื่องมือในการวินิจฉัย สั่งการ หรือปฏิบัติงาน

ดวยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลําเอียง ไมเลนพรรคเลนพวก 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความยุติธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมทีแ่สดงออก

ของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความเที่ยงธรรม เสมอภาคในตัวบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

ไมแบงแยกพวกพอง ไมมีอคติหรือความลําเอียงไปในฝายใดฝายหน่ึง อันไดแก ลําเอียงเพราะความรัก 

ลําเอียงเพราะความโกรธ ลําเอียงเพราะความกลัว และลําเอียงเพราะความหลง ไมปฏิเสธบิดเบือนขอมูล 

มีความตรงไปตรงมา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นประกอบการตัดสินใจ พิจารณาผลงานจากความรู 

ความสามารถ และคุณธรรมความดี 

 มุมมองจริยธรรมภายในตน 

 มุมมองจริยธรรมภายในตน เปนหลักของวิชาปรัชญา ซึ่งเกี่ยวกับความดีงามทางสงัคมมนุษย 

จําแนกแยกแยะวาสิ่งไหนถูกและสิ่งไหนผิด ผูบริหารที่มีหลักจริยธรรมภายในตน จะมีการแยกสิ่งที่ถูก

จากผิด ดีจากเลว มคีวามประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ กฎเกณฑแหงความประพฤติ หรือหลักความจริง

ที่เปนแนวทางแหงความประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะเปนแบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชาในการยึดถือ

ปฏิบัติ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของมุมมองจริยธรรมภายในตนไว ดังน้ี 

 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2550 : 58 - 59) ไดกําหนดใหผูบริหารที่ดีควรจะมหีลักธรรม

ที่เรียกวา พรหมวิหาร 4 และธรรมะที่เรียกวา สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเปนธรรมอันเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ

ผูอื่นหรือธรรมเพื่อใหคนเปนที่รักของคนทั่วไป ดังน้ี 
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  พรหมวิหาร 4 ไดแก 

   1. เมตตา แปลวา ความรัก หมายถึง รักที่จะมุงเพื่อปรารถนาดี โดยไมหวังผลตอบแทน

ใด ๆ 

   2. กรุณา แปลวา ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข

สงเคราะหสรรพสัตวที่มีความทุกขใหหมดทุกขตามกําลังกาย กําลังปญญา กําลังทรัพย 

   3. มุทิตา แปลวา มีจิตใจออนโยน หมายถึง จิตที่ไมมีความอิจฉาริษยาเจือปนมีอารมณ

สดช่ืน แจมใสตลอดเวลา 

   4. อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย น่ันคือ มีการวางเฉยตออารมณที่มากระทบ และ

ทรงความยุติธรรม ไมลําเอียงตอผูใดผูหน่ึง 

  สังคหวัตถุ 4 ไดแก 

   1. ทาน คือ การให เสียสละ แบงปนแกผูอื่น 

   2. ปยวาจา คือ พูดจาดวยถอยคําสภุาพ นุมนวล เหมาะแก บุคคล เวลา และสถานที่ 

พูดในสิ่งที่เปนประโยชน พูดในทางสรางสรรค พูดใหเกิดกําลังใจ 

   3. อัตถจริยา คือ ทําตนใหเปนประโยชนตามกําลัง สติปญญา ความรู ความสามารถ 

กําลังทรัพย และเวลาที่มีอยางไมเปนที่เดือดรอนแกตนหรือผูอื่น 

   4. สมานัตตตา คือ การวางตนใหเสมอตนเสมอปลาย วางตนใหเหมาะสมกับฐานะ 

ตําแหนงหนาที่การงาน ไมเอาเปรียบผูอื่น รวมทุกขรวมสขุ สม่ําเสมอ คือเราควรจะเปนคนที ่“โอบออม

อารี วจีไพเราะ สงเคราะหปวงชน วางตนไดเหมาะ” 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 130 - 132) ไดกลาวไววา คุณธรรม

จริยธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี ความประพฤติที่ดี การทําใหเกดิคุณงามความดี อุปนิสัยอันดีงาม

ซึ่งเปนคุณสมบัติที่อยูภายในจิตใจของบุคคล ไดแก ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย สุจริต ความเสียสละ

ความเอื้อเฟอ ความกตัญู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ ความละอายตอความช่ัว และความมุงมัน่

กลาหาญที่จะกระทําความดี ในการกระทําความดีน้ันจะตองมุงกระทําทั้งกายและใจ เพื่อใหเกิดความสุข

แกตนเองและผูรวมงาน เน่ืองจากคุณธรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพคุณงามความดี คนที่ดีจึงตอง

เขาใจหลักการพื้นฐานของคุณงามความดี หลักการพื้นฐานของความจริงเปนสัจธรรม และหลักการ

ประพฤติปฏิบัติของมนุษยที่เกี่ยวของกับคุณคาของความดีงาม เพื่อจะไดใชดุลยพินิจในการปฏิบัติตน

คุณธรรมที่ใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนางาน ที่จะนําเสนอที่สําคัญ ดังน้ี 

 โลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที่คุมครองโลก เปนธรรมที่ใชปกครอง ควบคุม จิตใจมนุษยไว

ใหอยูในความดี มิใหละเมิดศีลธรรม ใหอยูรวมกันดวยความสงบสุข ไมเดือดรอน ไมสับสน วุนวาย ซึ่ง

ประกอบดวย 2 ประการ คือ 

 



30 

  1. หิริ ไดแก ความละอายแกใจตนเองในการทําความช่ัว 

  2. โอตตัปปะ ไดแก ความเกรงกลวับาป เกรงกลัวตอการทําความช่ัวและผลของกรรมช่ัว

ที่ไดกระทําข้ึน 

 ธรรมที่ทําใหงาม ประกอบดวย 2 ประการ คือ 

  1. ขันติ ไดแก ความอดทน คือ อดทนตอความทุกข อดทนตอความลําบาก อดทนตอ

ความโกรธ ความหนักเอาเบาสู เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่ดีงาม 

  2. โสรัจจะ ไดแก ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีต และรักษา

อากัปกิริยาใหเหมาะสมเรียบรอย เปนลักษณะอาการที่ตอเน่ืองจากความมีขันติ 

 ธรรมที่ทําใหงานสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ประกอบดวย 

  1. ฉันทะ ไดแก การสรางความพอใจในการทํางาน 

  2. วิริยะ ไดแก ความเพียรพยายามทํางานตามบทบาทหนาที่ 

  3. จิตตะ ไดแก การเอาใจฝกใฝ ไมทอดทิ้งธุระ 

  4. วิมังสา ไดแก การหมั่นตริตรอง พิจารณาแกไขปรับปรุงงานที่ตองปฏิบัติอยูเสมอ 

 สังคหวัตถุ เปนหลักธรรมแหงการสงเคราะหชวยเหลือ เปนคุณธรรมในการยึดเหน่ียวจิตใจ

ของผูอื่นไว หลักการสงเคราะหชวยเหลือ 4 ประการ ไดแก 

  1. ทาน ไดแก การแบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผกัน 

  2. ปยวาจา ไดแก การพูดจาดวยถอยคําที่สุภาพ เปนที่นิยมนับถือ 

  3. อัตถจริยา ไดแก การประพฤติที่เปนประโยชนแกผูอื่น 

  4. สมานัตตา ไดแก ความมีตนเสมอ ไมถือตัว รวมทุกข รวมสุข 

 พรหมวิหาร เปนหลักธรรมของพรหมธรรมประจําใจอันประเสริฐของผูใหญ ธรรมประจําใจ

ของผูมีคุณความดีย่ิงใหญ ประกอบดวย 

  1. เมตตา ไดแก ความตองการที่จะใหผูอื่นเปนสุข 

  2. กรุณา ไดแก ความตองการที่จะใหผูอื่นพนทุกข 

  3. มุทิตา ไดแก ความพลอยยินดีเมื่อผูอื่นไดดี เห็นผูอื่นประสบความสําเร็จก็ยินดี 

  4. อุเบกขา ไดแก ความวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียงดวยความชอบหรือชัง ความวางใจ

เฉยได ไมยินดียินราย เพื่อใชปญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดข้ึน อันสมควรแกเหตุ 

 สัปปุริสธรรม เปนธรรมของคนดี ประกอบดวย 7 ประการ คือ 

  1. ธัมมัญญตา ความเปนผูรูจักเหตุ 

  2. อัตถัญญตา ความเปนผูรูจักผล 

  3. อัตตัญญตา ความเปนผูรูจักตน 

  4. มัตตัญญตา ความเปนผูรูจักประมาณ 
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  5. กาลัญญตา ความเปนผูรูจักกาล 

  6. ปริสัญญตา ความเปนผูรูจักชุมชน 

  7. ปุคคลัญญตา ความเปนผูรูจักบุคคล 

 ฆราวาสธรรม เปนธรรมของผูครองเรือน ประกอบดวย 

  1. สัจจะ ความซื่อสัตยตอกัน 

  2. ทมะ ความฝกฝนปรับปรุงตนใหรูขมใจ ควบคุมอารมณ ควบคุมตนเอง และปรับตัว

ใหเขากับงานและสิ่งแวดลอม 

  3. ขันติ ความอดทนตอการปฏิบัติงานตามหนาที ่

  4. จาคะ ความเสียสละ เผื่อแผ แบงปน มีนํ้าใจ 

 กาลามสูตร เปนสูตรหน่ึงในคัมภีรติกนิบาตอังคุตตรนิกาย ที่พระพุทธเจาตรัสสอนประชาชน

ชาวกาลามะ แหงเกสปุตตนิคม ในแควนโกศลไมใหเช่ือถืองมงายไรเหตุผล ตามหลัก 10 ประการ คือ 

  1. อยาเช่ือโดยไดยินไดฟงตามกันมา 

  2. อยาเช่ือโดยเห็นเปนของเกาเลาสืบกันมา 

  3. อยาเช่ือโดยมขีาวลือ 

  4. อยาเช่ือโดยอางตํารา 

  5. อยาเช่ือโดยนึกเอาเอง 

  6. อยาเช่ือโดยนัยคาดคะเน 

  7. อยาเช่ือโดยตรึกตรองตามอาการ 

  8. อยาเช่ือโดยเพราะเห็นวาเขากับทฤษฎีของตน 

  9. อยาเช่ือเพราะเห็นวาผูพูดควรเช่ือ 

  10. อยาเช่ือเพราะเห็นวาเปนครูของเขาการจะเช่ือในสิ่งใดน้ันตองพิจารณาใหเห็นดวย

ปญญาธรรมแลว จึงถือปฏิบัติตามน้ัน 

 ศุภัสตุตรี คําศรีสุข (2553 : 61) กลาววา คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารมืออาชีพ หมายถึง 

คุณลักษณะของผูบริหารทีแ่สดงออกใหเห็นถึงการต้ังมั่นอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม 

ใหความเสมอภาค เปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาใชเปนแบบอยาง 

โดยไมใชตําแหนงหนาทีใ่นการแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ไมวาจะเปนทางตรงหรือ

ทางออม มีความมุงมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ และไมเอารัดเอาเปรียบหรือ

เห็นแกได โดยไมนึกถึงความเดือดรอนของผูอื่นและไมเลนการพนัน สิ่งเสพติด วางตัวเปนกลาง ใชชีวิต

อยางเรียบงาย 
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 วันวดี กูเมือง (2554 : 6) กลาววา คุณธรรมจรยิธรรม หมายถึง การเปนแบบอยางที่ดี โดยยึด

หลักคุณธรรมจริยธรรม บริหารบุคคลตามแนวคิดของศาสนา การจัดการภูมิปญญาไทยมีความหนักแนน

ไมหูเบา มีความซื่อสัตย สุจริต มีความยุติธรรม มีความเสียสละ มีความจริงใจตอผูรวมงาน มีความเมตตา

ตอผูรวมงานและผูอื่น รูจักการใหอภัย ไมมีจิตใจอาฆาตพยาบาท มีความอดทนและเยือกเย็นตอคําพูด

ที่ขัดแยงหรือไมเปนมิตร รูจักถนอมนํ้าใจกับผูรวมงาน ไมเอารัดเอาเปรียบผูรวมงาน ไมมีหน้ีสินลนตัว 

ไมเกี่ยวของกับอบายมุข สิ่งเสพยติด และเปนผูอุทิศตนใหกับสถานศึกษา 

 ชัชชัย ไชยโย (2555 : 42) กลาววา คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ตามระเบียบวินัยของทางราชการ รักษาความลับของทางราชการ มีความ

ศรัทธาในอาชีพ ประหยัด อดออม มัธยัสถ สรางความสามัคคีในหมูคณะ มีความรัก เมตาตา กรุณาตอศิษย

และผูรวมงาน ปฏิบัติตามหลักศาสนา และปรับตัวไดดีตอสถานการณตาง ๆ  

 ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 303) ไดใหความหมายของ จริยธรรมวา หมายถึง ธรรมที่เปนขอ

ประพฤติปฏิบัติ ศิลธรรม กฎศีลธรรม  

 มุมมองเชิงจริยธรรม (Internalized Moral Perspective) หมายถึง กระบวนการกํากับตนเอง

อยางหน่ึงที่แตละคนใชมาตรฐานจริยธรรมจากภายในและคานิยมของตนเอง เพื่อเปนแนวในการแสดงออก

ทางพฤติกรรม แทนที่จะใหแรงกดดันจากภายนอกมาควบคุม (แรงกดดันจากกลุมหรอืทางสังคม) เหตุที่

เปนกระบวนการกาํกับตนเอง ก็เพราะคนเรามีการควบคุมเหนือขอบเขตที่จะยอมใหคนอื่นมีอิทธิพลตอ

ตนเอง ซึ่งผูนําที่มีมุมมองเชิงจริยธรรมแตกตางกันออกไป สามารถสรุปไดออกเปน 4 มุมมองหลัก ไดแก 

มุมมองแบบถือประโยชนเปนสําคัญ มุมมองแบบปจเจกบุคคล มุมมองแบบสิทธิทางศีลธรรม และมุมมอง

แบบยุติธรรม  

 ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2557) โดยแตละมุมมองมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. มุมมองแบบถือประโยชนเปนสําคัญ เปนพฤติกรรมทางจริยธรรมที่นําเอาสิ่งที่ดีที่สุด

สําหรับคนหมูมากที่สุด เนนการแสดงออกทางจริยธรรมตอการตัดสินใจที่เปนประโยชนแกสวนรวม

  2. มุมมองปจเจกบุคคล เปนพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ข้ึนอยูกับความเช่ือที่วา ความกาวหนา

ในระยะยาวของผลประโยชนสวนตน โดยบุคคลพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน

ของตนเอง ไมวาจะเปนการโกง การโกหกในระยะสั้น เพื่อการไดมาซึ่งผลประโยชนระยะยาวของตน 

ซึ่งการกระทําในลักษณะน้ี คลายลูกโซที่มีการกระทํากันตอเปนทอด ๆ ถาบุคคลหน่ึงทํา บุคคลอื่นก็มี

แนวโนมที่จะทําตาม เปนตน ทําใหทายที่สดุไมมีใครที่ไดรบัความปรารถนาตอผลประโยชนในระยะยาว

ของตน ซึ่งในความเปนจริง มุมมองแบบปจเจกบุคคลน้ันควรที่จะสงเสริมความซื่อสัตย และคุณธรรม

เปนสําคัญ 
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  3. มุมมองแบบสิทธิทางศีลธรรม เปนพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เคารพและปกปองสิทธิ

พื้นฐานของบุคคล ดังคํากลาวของ จอรนลอค และ โทมัส เจฟเฟอรสัน ที่วา สิทธิของบุคคลทุกคนตอการ

มีชีวิต การมีเสรีภาพและการปฏิบัติที่เทาเทียมกันภายใตกฎหมาย ถูกพิจารณาวาเปนเรื่องที่ไมละเมิด

ตอบุคคลอื่นแตอยางใด แนวคิดน้ีจึงถูกนําไปขยายความตอ เพื่อสรางความแนใจวาบุคลากรยังจะไดรับ

การปกปองในสทิธิตอการเปนสวนตัว กระบวนการในการทํางาน อิสระในการแสดงความคิดเห็น อิสระ

ในการโตแยง สุขภาพและความปลอดภัย และอิสระของความผดิชอบช่ัวดีในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปน

ประเด็นหลักของการทํางานในองคกรในปจจุบัน 

  4. มุมมองแบบยุติธรรม เปนพฤติกรรมที่อยูบนพื้นฐานของความเช่ือที่วา การตัดสินใจ

ที่มีจริยธรรม จะตองปฏิบัติตอบุคคลอื่นอยางเทาเทียมกัน และยุติธรรมตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

ตาง ๆ ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ ความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน ความยุติธรรมตอการแบงแยก ความยุติธรรม

ตอการมีปฏิสัมพันธตอกัน 

 ธีรภัทร กุโลภาส (2556) ไดศึกษาถึงองคประกอบของภาวะผูนําที่แทจริง ตามกรอบแนวคิด

ของ Walumbwa (2008) มี 4 ประการ คือ  

  1. การตระหนักตน (Self - Awareness) กลาวคือ การแสดงออกถึงความเขาใจในการให

ความหมายของสรรพสิ่งในโลก และเขาใจวากระบวนการใหความหมายน้ันมีผลกระทบตอการมองตนเอง

ในชวงเวลาหน่ึงอยางไร รวมทั้งการเขาใจในจุดแข็ง จุดออน และธรรมชาติในหลายดานของตน รวมทั้ง

ความเขาใจในตนเองผานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และการรับรูถึงอิทธิพลของตนตอผูอื่น  

  2. ความโปรงใสเชิงสัมพันธ (Relational Transparency) คือ การแสดงออกถึงตัวตน

ที่แทจริงตอผูอื่น ไมใชการปลอมแปลงหรือบิดเบือนตนเอง โดยพฤติกรรมดังกลาว สงเสริมความไวใจ

ผานการเปดเผยที่เกี่ยวของกับการแบงปนขอมูลและการแสดงความคิดและความรูสึก ในขณะที่พยายาม

ลดการแสดงออกถึงอารมณที่ไมเหมาะสม  

  3. กระบวนการที่สมดุล (Balanced Processing) คือ การแสดงวาตนไดวิเคราะหขอมูล

ที่เกี่ยวของทั้งหมดอยางไมมีอคติ กอนสรุปตัดสินใจ รวมถึงการขอรับการแสดงความคิดเห็นที่ทาทาย

จุดยืนที่มั่นคงของตน 

  4. มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (Internalized Moral Perspective) คือ รูปแบบ

การควบคุมตนเองภายในและหลอมรวม อันเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางบรรทัดฐาน และคานิยม

ภายในกับความกดดันจากกลุม องคการ และสังคม สงผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมที่สอดคลอง

กับคานิยมภายในตน 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา มุมมองจริยธรรมภายในตน หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรม

ที่แสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาถึงการประพฤติปฏิบัติที่เปนคุณงามความดี ความถูกตองบนพื้นฐาน

ของคุณธรรม ซึ่งเปนที่ยอมรับและตองการของสังคม ทั้งดานทัศนคติ แนวคิด ความเช่ือ คานิยมอันดีงาม
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ของสังคม มีความสามารถในตัดสินใจในการกระทําดวยตนเอง รูจักการควบคุมตนเอง มีความเช่ือมั่น

ในความสามารถของตน และแสดงออกในการเปนแบบอยางที่ดีทางการประพฤติปฏิบัติ 

  การเรียนรูสูอนาคต  

 การเรียนรูสูอนาคตเปนสิง่สําคัญ เพราะปจจบุันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแหง

การเรียนรูไมมีวันหยุดน่ิง สังคมโลกจะกลายเปนสังคมความรู (Knowledge Society) หรือสังคมแหง

การเรียนรู (Learning Society) องคกรทางการศึกษา จึงจะตองปรับตัวใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) โดยพึงตระหนักวาคุณภาพการศึกษาข้ึนอยูกับคุณภาพของผูบริหารและครู

เปนหลัก ความสามารถของผูนําที่สามารถในการเรยีนรูอนาคตที่กําลังจะเกิดข้ึน มีวิสัยทัศน มีลักษณะ

การทํางานแบบมุงอนาคต มีการบูรณาการในศาสตรตาง ๆ เพื่อความสําเร็จของงาน ตลอดจนการมี

ความสามารถในการนําความรูในอดีตมาประยุกตใชใหเหมาะกับปจจุบัน และมีพฤติกรรมมุงอนาคต 

โดยมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการเรียนรูสูอนาคตไว ดังน้ี 

 ชัยวัฒน ถิระพันธ (2550) กลาวไววา การสรางผูนํา และภาวะผูนําที่เรียกไดวาเปน ผูนําแหง

อนาคตที่จะผุดบังเกดิน้ัน จะตองมีการเรียนรูและพัฒนาความสามารถพืน้ฐานในดานตาง ๆ  ใน 4 ดานหลกั 

ไดแก  

  1. ผูนําตองมีความสามารถในการสรางพลังแหงความเพียร (Capacity to Aspire)  

  2. ผูนําตองมีความสามารถในการ “สนทนาที่ครุนคิดพินิจนึกและสนทนาที่ไดขอคิดใหม ๆ  

  3. มีหลักคิดและทักษะในการเขาใจระบบที่ซบัซอน และความซบัซอน (Understanding 

Complexity) เรื่องราวและเหตุการณตาง ๆ ในโลกที่มีผลกระทบบานปลาย มักจะมาจากการคิดที่วา

ตนเองเกง แลวพยายามลงมือแกไข สงผลใหเกิดผลลัพธที่ตนเองไมปรารถนา  

  4. ความสามารถสุดทายของผูนําแหงอนาคต คือ ความสามารถในการเรียนรูสูอนาคต

ที่กําลังจะเกิดข้ึน (Becoming) การเรียนรูทีผ่านมาเปนการเรียนรูที่สรุปบทเรียนจากอดีตมาถึงปจจุบัน 

แลวพัฒนาข้ึนมาเปนความรูที่เสมือนแผนที่นําทาง (Road Map) ของการปฏิบัติในอนาคต ในโลกยุค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ผูนําที่แทจริงมักเปนพลังสรางสรรคที่ชวยใหผูอื่นรอบ ๆ ตัวเจริญงอกงามข้ึน 

เกงข้ึน มีความสามารถมากข้ึน ตองมีความสามารถในการสรางคุณคาใหม สิ่งใหมที่ดีกวาเดิม การทําได

แบบน้ีตองมี Passion มีไฟในใจของตนเอง และมี Aspiration to Serve ความมุงมั่นในการทํางานเพื่อสิ่ง

ที่ใหญกวาตนเอง การที่ทําแบบน้ีไดตองมีความสามารถใน Managing Energy Flow สิ่งแรกคือ ทําให

ตนเองมีพลงัตลอดเวลา แลวทําอยางไรใหพลงัน้ันเช่ือมโยงกับคนอื่น กับทีม และคนที่อยูนอกทีมออกไป 

เพราะถาตัวเองหมดพลังเมื่อไหรก็จะสือ่สารกับคนอื่นยาก ดังน้ัน การดูแลรักษากายตัวเอง จิตใจตัวเอง

จึงเปนเรื่องสําคัญมาก  
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 ธีระ รุญเจริญ (2550 : 1 - 2) ไดกลาวไววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลักที่สําคัญ

ของสถานศึกษาและเปนผูนําวิชาชีพที่จะตองมีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนําไปสูการจัดและการบรหิารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพ กลาวคือ  

  1. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรูความเขาใจ ตลอดทั้งแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เกี่ยวกับ  

   1.1 ผลการจัดและปญหาการจัดการศึกษาที่ผานมาในดานตาง ๆ  

   1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

   1.3 แผนการศึกษาแหงชาติ  

   1.4 ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว  

   1.5 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสํานักงานที่เกี่ยวของ  

   1.6 แนวภารกิจของสถานศึกษาที่กําหนดไว  

   1.7 แนวการบริหาร และการจัดการศึกษา  

   1.8 ความเปนมืออาชีพในการบริหารการศึกษา  

   1.9 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  2. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมคีวามรู ความเขาใจ และการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวของ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เพื่อประเมินภายนอก 

  3. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมสีมรรถนะในการจดัการศึกษา และการบริหารการศึกษา

ในดานตาง ๆ  ดวยความเปนมืออาชีพอยางแทจริง กลาวคือ จะตองมีคุณสมบติัอยางนอยตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพตามขอบังคับของคุรุสภา 

  4. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมภีาวะผูนําที่เอื้อตอการบริหาร และจัดการศึกษาในยุคน้ี 

โดยเฉพาะภาวะผูนําทางวิชาการและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

  5. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมคีวามรู ความสามารถในการบริหารฐานโรงเรียน (SBM) 

ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 และสามารถนําหลักธรรมาภิบาลมาใชได

ในการบริหารและการจดัการศึกษา รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวบงช้ีการบริหารฐาน

โรงเรียนตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพัฒนาไว 

  6. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความสามารถทําใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางแทจริง และจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

และการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (Brain - Based Learning Development) 
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  7. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจในการจัดช้ันเรียนและการจัดโรงเรียน

ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อจะเลือกใชและนําไปสูวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

  8. ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ และการจัดทําหลักสูตร

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจะตองมีความเขาใจและสามารถสงเสริมการเรียน

การสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  9. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมคีวามรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยในโรงเรียน ทั้งการวิจัย

และการพัฒนาในกระบวนการบริหาร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งการสงเสริมการใช

กระบวนการตรวจวิจัยในการเรียนรูของนักเรียน 

 มะลิวัลย ไหมเขียว (2558) กลาววา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรูความสามารถ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีความเปนเลิศ มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการที่ดี 

คุณวุฒิที่เหมาะสมในดานการบริหาร มีประสบการณในการทํางาน มีผลงานเปนที่ประจักษ และเปนที่

ยอมรับของบุคคลทั่วไป รูเทาทันสภาวการณในโลกยุคปจจุบัน มีความสามารถในการติดตอสื่อสารที่ดี 

มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีความรูความสามารถ

ในการบริหารงานบุคคล บริหารงานอยางยุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได และใชทรัพยากรในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและคุมคา 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนรูสูอนาคต น้ันหมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรม

ที่แสดงออกของผูบรหิารสถานศึกษาดานความรูความสามารถ ความสามารถในการคาดการณ สถานการณ

แนวโนมที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยใชหลักคาดการณที่เหมาะสม การคิดเชิงอนาคตเปนการฉายภาพ

ไปสูอนาคต หากเราต้ังคําถามเหลาน้ีจะมีคําตอบได หากเราใชกระบวนการคิดเชิงอนาคต การพัฒนา 

การรับรูภายในตนเองใหเกิดการคิดมิติใหม ตลอดจนการมีญาณทัศนหรือญาณปญญา การสัมผัสตอสิง่

ที่กําลังเกิดแลวทําใหสิ่งน้ันเกิดข้ึนไดจริง ๆ 

 

แนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคการ 

 

 ความหมายของบรรยากาศองคการ 

 บรรยากาศองคการ เปนตัวแปรที่สําคัญในการศึกษาองคการของมนุษย เปนสิ่งที่เช่ือมโยง

ระหวางลกัษณะที่มองเหน็ไดขององคการ เชน โครงสรางของกฎเกณฑแบบความเปนผูนํา และขวัญกับ

พฤติกรรมของบรรยากาศองคการ จะเปนความรูสึกของการปฏิบัติงานตอลักษณะที่มองเห็นไดขององคการ 

มีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมตอทศันคติของผูปฏิบัติงาน คําวา บรรยากาศองคการ (Organizational 

Climate) น้ัน จะมีคําเรยีกตาง ๆ  กันออกไป เชน บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Climate) 

บุคลิกภาพขององคการ (Organizational Personality) และ วัฒนธรรมองคการ (Company Culture) 
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อยางไรก็ตาม ปจจุบันก็ยังนิยมใช คําวา บรรยากาศองคการ กันอยางแพรหลาย นักวิชาการหลายทาน

ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายของบรรยากาศองคการไว ดังน้ี 

 Brown and Moberg (1980) ไดกลาววา บรรยากาศองคการ คือ กลุมลักษณะตางภายใน

องคการ ซึ่งรับรูโดยสมาชิกองคการและคุณลักษณะดังกลาวน้ันจะตอง 1) บรรยายถึงสภาพขององคการ 

2) ช้ีใหเห็นความแตกตางระหวางองคการหน่ึงกับอีกองคการหน่ึง 3) เปนลักษณะที่คงทน 4) มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมของคนในองคการ นอกจากน้ี Haiman, Scott and Conner (1985) ไดใหความหมาย

ไววา บรรยากาศองคการ คือ บรรยากาศที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการ โดยเช่ือวาสามารถ

สรางข้ึนและปรับปรุงไดโดยหัวหนางาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับความตองการของคน

ในองคการ และเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน สวน Katz and Kahn (2006) ใหความหมายไววา 

บรรยากาศองคการ คือ ความรูสึกทั้งหมดที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพ (Physical Layout) การปฏิสัมพันธ

ในการมีสวนรวม และการประพฤติปฏิบัติตนระหวางสมาชิกในองคการ หรือบุคคลภายนอกองคการ 

(Outsiders) ซึ่งในหนังสือของเขาเรื่อง “Social Psychology of Organizations” ยังไดกลาวไววา

บรรยากาศองคการจะถูกพฒันา โดยองคการและสะทอนใหเห็นการตอสูด้ินรนทั้งภายในและภายนอก

องคการ (Internal and External Organization) โดยเปนประเภทของคนที่ประกอบข้ึนเปนองคการ 

กระบวนการทํางาน การติดตอสื่อสารและการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายในองคการ 

 Litwin & Stringer (1968) กลาววาบรรยากาศองคการ หมายถึง องคประกอบของสภาพแวดลอม

ขององคการ ซึ่งรับรูโดยบุคลากรขององคการ ในองคการทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งมักจะมีอิทธิพลตอ

แรงจูงใจและการปฏิบัติงานในองคการ 

 Hoy & Miskel (2005) ไดกลาวไววา บรรยากาศองคกร หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่เกิดข้ึน

ภายในโรงเรียน อันเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนและกลุมบุคคลในโรงเรียน  

 Lunenburg & Omstein (2000) กลาววา บรรยากาศองคกร เปนคุณภาพของสภาพแวดลอม

โดยรวม (Total Environment Quality) ซึ่งเกิดข้ึนภายในองคการหน่ึง ๆ ซึ่งอาจจะหมายถึงฝายหน่ึง ๆ 

ที่มีอยูในโรงเรียน  

 Halpin & Croft (1991) กลาววา บรรยากาศองคการเปนสภาพเกี่ยวกับการรับรูของบุคคล

ที่มีพฤติกรรมแตกตางกันไปตามลักษณะของสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนภายในองคการ 

 Gibson, Ivancevich & Donnelly (1991) กลาววา บรรยากาศองคการกบัผูเกี่ยวของ โดยมี

ผูทํางานในองคการน้ันรบัรูทัง้ทางตรงและทางออม ซึ่งเปนแรงกดดันทีส่ําคัญย่ิงตอพฤติกรรมของบุคคล

ในการทํางานซึ่งความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานและมีผลกระทบตอทัศนคติ แรงจูงใจในการทํางาน

ซึ่งจะสงผลไปยังพฤติกรรมการทํางานและการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพขององคการ 
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 Lunenburg & Omstein (2000) ไดกลาววา บรรยากาศองคการเปนคุณภาพของสภาวะ

แวดลอม โดยรวมที่เกิดข้ึนภายในองคการสอดคลองกับ Stringer (2002) ที่กลาววา บรรยากาศองคการ

เปนความรูสึกของบุคคลที่เกี่ยวกับสถานที่ทํางานที่จะสงผลตอการทํางาน ซึ่งเปนตัวกระตุนใหเกิดผล

การปฏิบัติงานกอใหเกิดแรงจูงใจ และการทุมเทในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ 

 ณฐกร รักษธรรม (2557) กลาววา บรรยากาศองคการ (Organization Climate) หมายถึง 

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารที่แสดงออกถึงการรับรูของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมขององคการ

ที่ตนกําลังปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบการบริหารงานขององคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม

การทํางานของผูปฏิบัติงานภายในองคการ มีลักษณะเฉพาะของแตละองคการที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจ

ในการทํางาน และสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานขององคการ 

 สุภัทร ชางชนะ (2555) ไดกลาวไววา บรรยากาศองคการ หมายถึง การรับรูของบุคลากร

ในองคการตอสภาพแวดลอมภายในองคการ เชน ในดานโครงสรางองคการ ดานความรับผิดชอบในงาน

ของบุคลากรดานความอบอุน และสนับสนุนดานการใหรางวัลและการลงโทษ ดานความขัดแยงและ

ความอดทนตอความขัดแยง ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง ดานความเปนอันหน่ึง

อันเดียวกัน และความจงรักภักดี ดานความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะมีอิทธิพล

ตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 สุพีณัฐ หลําสวัสด์ิ (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของบรรยากาศ ซึ่งหมายถึง สภาวะ

อันเกิดจาการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลระหวางพฤติกรรมรูปแบบตาง ๆ  และสภาพแวดลอมขององคการ

ที่สงผลใหบุคคลในองคการเกดิการเรียนรูจากการปฏิบัติได โดยทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะมีอิทธิพล

ตอการจูงใจและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ เปนสภาวะภายในองคการที่บุคคล

ในองคการสามารถรับรูไดถึงสภาวะน้ัน ๆ โดยผานความรูสึกนึกคิด ซึ่งบรรยากาศองคการน้ันสามารถ

มีผลกระทบตออารมณ ความรูสึกนึกคิดของสมาชิกในองคการ ซึ่งผลกระทบน้ันมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน

ของสมาชิก และเปาหมายขององคการ สวน วิไล กวางคีรี (2556) ไดกลาวไววา บรรยากาศองคการ

เปนความเขาใจหรอืการรับรูของสมาชิกในองคการที่มีตอสภาพแวดลอมการทํางานทั้งหมด ทั้งโดยตรง

และโดยออม ทําใหสมาชิกน้ันเกิดทัศนคติ บรรทัดฐาน ความเขาใจตอลักษณะขององคการในแงตาง ๆ 

ไมวาจะเปนโครงสรางขององคการหรือพฤติกรรมการบริหาร เปนแรงกดดันที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การทํางานของบุคคลในองคการ ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิก

ในองคการ มีลักษณะเฉพาะตัวหรือเอกลักษณแตละองคการ 

 ภควรรณ โทมา (2557) ไดกลาววา บรรยากาศทางออมและบรรยากาศองคการ เปนแรงกดดัน

ที่สําคัญอยางหน่ึงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขาในการทํางาน 

 



39 

 วินันทา ลีลาย่ิงยศ (2556) กลาววา บรรยากาศองคการ หมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน

ที่เปนการรับรูของบุคคลในองคการเช่ือมโยงกันระหวางปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งในแตละองคการ

จะมีลักษณะแตกตางกัน และเปนสิ่งที่สงผลตอพฤติกรรม ความรูสึก คานิยม ในการทํางานของบุคคล

ในองคการ  

 สมจิต สงสาร (2552) ไดกลาววา บรรยากาศองคการเปนการรับรูหรือความรูสึกของบุคคล

ที่มีตอสภาพแวดลอมขององคการที่ตนกําลังปฏิบัติงานอยู รวมทั้งระบบการบริหารงานขององคการ 

ซึ่งมีอิทธิพลตอทศันคติ และพฤติกรรมตอการทาํงานของผูปฏิบัติงานในองคการ ใหมีลักษณะเฉพาะตัว

หรือเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละองคการที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน และสะทอนใหเห็น

ถึงความสําเร็จขององคการ 

 ภารดี อนันตนาวี (2551) ไดกลาวไววา บรรยากาศองคการ คือ การรับรูหรือความรูสึกหรือ

ความเขาใจที่บุคคลมีตอลักษณะองคการที่ตนปฏิบัติงานอยู รวมทั้งพฤติกรรมการบริหาร เชน การให

ผลตอบแทน ความอบอุน การใหความสนับสนุน เปนตน ซึ่งรับรูเหลาน้ีมีอทิธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติ

ของผูปฏิบัติงานทําใหองคการหน่ึงแตกตางไปจากองคการหน่ึง 

 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551) ไดกลาวไววา บรรยากาศของโรงเรียนเปนกลุมของคุณลักษณะหรอื

สภาพแวดลอมของงานที่รับรู โดยผูปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน สามารถ

สรางข้ึนและปรับปรุงได โดยผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับความตองการ

ของผูปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  

 จากที่กลาวมาขางตนน้ันสรุปไดวา บรรยากาศองคการ หมายถึง บรรยากาศแหงการเรียนรู 

ความเขาใจหรือการรับรูของสมาชิกในองคการที่มตีอสภาพแวดลอมการทํางานทั้งหมด ทั้งโดยตรงและ

โดยออม ทําใหสมาชิกมีทัศนคติ คานิยม บรรทัดฐาน ความเขาใจตอลักษณะองคการในแงตาง ๆ ไมวา

จะเปนโครงสรางขององคการหรือจากพฤติกรรมการบริหาร โดยเปนแรงกดดันที่มอีิทธิพลตอพฤติกรรม

การทํางานของบุคคลในองคการ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอพฤติกรรมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกในองคการ ทําใหองคการมีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณของแตละองคการ 

 ความสําคัญของบรรยากาศองคการ 

 บรรยากาศองคการ ถือเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงที่มคีวามสําคัญย่ิงในการปฏิบติังาน

ของบุคลากร เพราะบรรยากาศองคการที่ดีและเหมาะสมจะเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานที่กอใหเกิด

ประสิทธิภาพ การสรางบรรยากาศที่ดีในองคการน้ันจึงนาจะเปนกลยุทธของผูบริหารที่จะสรางกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหความสําคัญของบรรยากาศ

องคการไว ดังน้ี 
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 Litwin & Stringer (1968 : 371) ไดศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ พบวา องคการที่มี

บรรยากาศการบริหารแบบใชอํานาจการตัดสินใจอยูกับสวนกลาง บุคลากรในองคการตองปฏิบัติตาม

กฏระเบยีบอยางเครงครัด บรรยากาศแบบน้ีจะทําใหผลผลติตํ่า บุคลากรในองคการมคีวามรูสกึไมพอใจ

ในงาน ไมเกิดความคิดริเริ่มและมีทัศนคติที่ไมพึงประสงคตอกลุม สวนองคการที่มีบรรยากาศมุงเนน

ผลสําเรจ็ของงาน มีผลทําใหบุคลากรมีความคิดริเริม่สรางสรรค มีผลผลติสงู มีผลทําใหบคุลากรในองคการ

เกิดความพึงพอใจในงานและงานบรรลุผลสําเร็จ บรรยากาศองคการจะเปนความรูสึกของการปฏิบัติงาน

ตอลักษณะที่มองเหน็ไดขององคการ ซึ่งจะมีอทิธิพลตอการกาํหนดพฤติกรรมตอทันคติของผูปฏิบัติแลว 

 Brown and Moberg (1980) ใหความเหน็วา บรรยากาศองคการยังมีสวนในการวางรปูแบบ

ความคาดหวังของสมาชิกในองคการตอองคประกอบตาง ๆ ซึ่งจะชวยกันกระตุนใหมีทัศนคติที่ดีตอ

องคการแลว สิ่งที่พิจารณาเปลี่ยนแปลงกอนอื่น คือ บรรยากาศองคการ เพราะจะชวยใหนักบริหาร

วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงไดดีข้ึน 

 Stringer 2002 กลาววา บรรยากาศองคการเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาองคการของมนุษย 

เปนสิ่งเช่ือมโยงลักษณะที่เห็นไดขององคการ เชน โครงสรางกฎเกณฑแบบของการเปนผูนํา และขวัญ

กําลังใจ ความประพฤติของผูปฏิบัติงาน เปนตน บรรยากาศองคการจะเปนความรูสึกของผูปฏิบัติงาน

ตอลักษณะที่มองเหน็ไดขององคการ จะมีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมและทัศนคติของผูปฏิบัติงาน 

 Steers & Porter (1979 อางถึงใน วินันทา ลีลาย่ิงยศ, 2556) กลาววา บรรยากาศองคการ

เปนตัวแปรที่สําคัญในการศึกษาองคการของมนุษย ซึ่งบรรยากาศมีสวนชวยในการกําหนดพฤติกรรม

ของผูปฏิบัติงานภายในองคการ และการวิเคราะหบทบาทของสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน โดยมีผลตอ

การปฏิบัติงานและประสทิธิภาพขององคการ จะไมสมบูรณหากไมพจิารณาลักษณะของสภาพแวดลอม

ภายในองคการ (Internal Environment) โดยเฉพาะอยางย่ิงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน 

 ณฐกร รักษธรรม (2557) กลาววา บรรยากาศองคการจะมีความสําคัญดานการบริหารจัดการ

ทั้งตอผูบริหารและบคุคลอื่น ๆ  ในองคการ มีผลตอการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจ

ในงานที่ไดรับมอบหมาย หากองคการใดคํานึงถึงความสําคัญในเรื่องน้ีแลว โดยสามารถนํามาประยุกตใช

กับการบรหิารจัดการที่มีการปรบัเปลีย่นใหทันกับยุคสมัยและผสมผสานกลมกลืนตลอดเวลา ก็จะทําให

องคการน้ันมีความยืดหยุน ทําใหเกิดผลตอผูปฏิบัติงาน กับผูบริหารที่ทํางานรวมกัน โดยตางฝายตางรู

ถึงความตองการและความพึงพอใจตอกนั ทายสุดยอมทําใหเปาหมายขององคการสัมฤทธ์ิผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ปนัดดา ปนทัศน (2556) กลาววา บรรยากาศองคการมีความสําคัญตอการบริหารและบุคคล

อื่น ๆ ในองคการเปนอยางมาก และมีผลตอการจูงใจในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานที่ไดรับ

มอบหมาย สอดคลองกับ ภารดี อนันตนาวี (2553) ทีไ่ดกลาววา สถานศึกษาเปนองคการทางบริการ

ชนิดหน่ึง การศึกษาเรือ่งบรรยากาศองคการชวยใหทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในสภาพแวดลอม
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และบุคลิกภาพของบุคคลมีประโยชนในการเช่ือมโยงระหวางลกัษณะตาง ๆ  เชน ทําใหเกิดแรงจูงใจและ

ทราบพฤติกรรมของคนในองคการและลักษณะองคการ ดังน้ัน การศึกษาบรรยากาศองคการของโรงเรียน

จึงมีความจําเปนสําหรับผูบริหาร 

 วิไล กวางคีรี (2556) กลาววา บรรยากาศองคการมีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของคน

ในองคการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังน้ัน การพัฒนาองคการหรือกระบวนการทาํงานของบคุลากรภายใน

องคการจึงตองพิจารณาหรือใหความสําคัญกับบรรยากาศองคการ และโรงเรียนเปนสถาบันซึ่งถือเปน

องคการเชนเดียวกบัองคการธุรกิจหรือองคการทางสงัคมอื่น ๆ  เพียงแตมีวัตถุประสงคเฉพาะที่แตกตาง

กันออกไป จึงสามารถนําความรูหรือแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ โดยทั่วไปมาเทียบเคียงประยุกต 

ใชไดซึ่งบรรยากาศโรงเรียนนอกจากจะเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแลว 

ยังมีผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในโรงเรียนดวย ดังน้ัน การวิเคราะหพฤติกรรมการทํางาน

ของบุคคลในโรงเรียนวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม และจะพัฒนาอยางไร โดยจะตองให

ความสําคัญกับการศึกษาบรรยากาศโรงเรียนน้ัน ๆ เน่ืองจากบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลตอทัศนคติ

และพฤติกรรมการทํางานของบุคคล 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา บรรยากาศองคการมีความสาํคัญสําหรับผูบริหารในองคการ

ตาง ๆ ทั้งน้ีเพราะบรรยากาศองคการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะสงผลตอ

ความสําเร็จของบุคลากร บรรยากาศองคการที่ดีจะชวยเสรมิสรางแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งจะทําให

การปฏิบัติงานดําเนินไปอยางราบรืน่ มีความสุข มีความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดี และมีความยึดมั่นผูกพัน

กับองคการ ดังน้ัน การสรางบรรยากาศภายในองคการที่ดียอมจะมผีลทําใหบคุลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 องคประกอบของบรรยากาศองคการ 

 องคประกอบของบรรยากาศองคการเปนสิ่งสาํคัญที่จะบงบอกถึงความรูสึกของบุคลากรภายใน

องคกรตอปจจัยตาง ๆ  ภายในองคกรที่สงผลตอการทํางาน หรอือีกนัยหน่ึงคือการรับรูของบุคลากรภายใน

องคกรตอสภาวะแวดลอมในการทํางาน ถาบรรยากาศหรือ Climate ในการทํางานมีความเหมาะสม

จะสงผลตอการจูงใจบุคลากรภายในองคกร หมายความวา ถาผูบริหารสามารถที่จะบริหาร และดูแล

บรรยากาศในการทํางาน ใหเหมาะสมยอมจะสงผลตอการจูงใจบุคลากรภายในองคกร เปรียบเสมือน

วันที่อากาศดี ทองฟาแจมใส ทุกคนยอมอยากที่จะทํางานใหไดผลดีที่สุด แตถาในองคกรที่บรรยากาศ

ไมดีแลว ยอมทําใหบุคลากรในองคกรไมรูสึกจูงใจที่จะทํางาน ซึ่งก็เปรียบเสมือนองคกรที่อากาศไมดี 

ทองฟามืดครึ้มอยูตลอดเวลา บุคลากรภายในองคกรก็อยากที่จะพักผอนหลบฝน ไมมีใครอยากทํางาน 

องคประกอบขององคการจะประกอบไปดวยองคประกอบหลายประการที่เปนตัวกําหนด ซึ่งมีนักวิชาการ

หลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของบรรยากาศองคการไว ดังน้ี 
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 Litwin and Stringer (1968) มีความเห็นวา ปจจัยที่ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกวาบรรยากาศ

องคการนาทํางานหรือไม ประกอบดวย  

  1. โครงสรางขององคการ (Organization Structure) เปนความรบัรูของผูปฏิบัติงานที่มี

ตอลักษณะทางดานโครงสรางขององคการ เปนตนวา ความชัดเจนของการแบงงาน ขอจํากัดทางดาน

โครงสรางขององคการทีม่ีตอการปฏิบติังาน และตอกฎระเบียบตาง ๆ  ที่องคการออกมาวาเปนขอจํากัด 

อุปสรรคทําใหงานลาชาหรือไม 

  2. ความทาทายและความรับผดิชอบ (Responsibility) เปนการวัดความเขาใจหรือการรับรู

ตอความรูสึกรับผดิชอบในภาระหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละคนในองคการ ความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จ

ของงานและความทาทายของงาน  

  3. ความอบอุน (Warmth) จะวัดในเรื่องของการใหความอบอุน ไดแก ความรูสึกวามี

เพื่อนรวมงานที่ดี และไดรับความชอบพอจากเพื่อนรวมงาน  

  4. การสนับสนุน (Support) จะวัดในเรือ่งการสนับสนุนการทํางานที่มีอยูภายในองคการ

ทั้งจากเพื่อนรวมงาน และโดยเฉพาะจากผูบังคับบัญชา ซึ่งจะชวยลดความกังวลในสวนที่เกี่ยวกับงาน

ลงได  

  5. การใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) จะวัดการรับรูทางดาน

การใหความสําคัญกับการใหรางวัลและการลงโทษ บรรยากาศที่ใหความสําคัญกับการจัดหารางวัลแทนที่

จะเปนการลงโทษ ยอมจะเปนสิ่งกระตุนความสนใจของผูปฏิบัติงานทางดานความสําเร็จ จะลดความกลัว

เกี่ยวกับความลมเหลวของพวกเขาได การใหรางวัลในกรณีดังกลาวน้ี เปนการแสดงใหเห็นวายอมรับ

หรือเห็นดวยกับพฤติกรรมหรือการกระทําที่เกิดข้ึน  

  6. ความขัดแยง (Conflict) เปนการวัดการรับรูที่ปฏิบัติงานมีความมั่นใจวา องคการสามารถ

ทนความขัดแยงหรือความแตกตางในแงความคิดเห็น เปนตนวาผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานยินดี

รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางออกไป เมื่อมีความขัดแยงเกิดข้ึนก็นําเอาออกมาตกลงแกไขกัน  

  7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) วัดความรูสึกหรือการรับรูเกี่ยวกับความสําคัญ

ของผลการปฏิบัติงาน และความชัดเจนของความคาดหมายที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายในองคการ

วาไดมีการต้ังมาตรฐานการปฏิบัติงานเอาไวสูงเพียงใด ระดับมาตรฐานที่กําหนดข้ึนมาโดยพนักงานน้ัน

จะเปนตัวกําหนดแรงจูงใจทางดานความสําเร็จของพวกเขาดวย  

  8. ความผูกพันที่มีตอองคการ (Commitment) เปนการวัดการรับรูที่ผูปฏิบัติงานน้ันมี

ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงที่มีคาขององคการ ความรูสึกเปนเจาของ และความจงรักภักดีที่มีตอ

หนวยงานที่ตนทํางานอยู  

  9. ความเสี่ยง (Risk) เปนการรับรูความรูสึกของพนักงานวา การปฏิบัติหนาที่ขององคการ

น้ันกระทําอยางระมัดระวังเกินไปหรือวาไดมีการเสี่ยงกระทําในสิ่งที่ทาทายอยางเหมาะสม บุคคลที่มี
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ความตองการทางดานความสําเร็จสงูน้ัน ชอบที่จะยอมรบัความเสีย่งภัยปานกลางในการตัดสนิใจ ดังน้ัน 

บรรยากาศองคการที่ยอมใหมีการยอมรับความเสี่ยงภัยปานกลางน้ัน จะเปนสิ่งที่กระตุนความตองการ

ทางดานความสําเร็จของผูปฏิบัติงานได 

 Hoy and Miskel (2001) ไดแบงบรรยากาศออกเปน 4 ประเภท ไดแก  

  1. บรรยากาศเปดกวาง (Open Climate) หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานที่ทั้งผูบริหาร

และครูมีการเปดใจในการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน ใหความจริงใจ ยกยองสรรเสริญ

เปนประจํา ผูบริหารจะใหอิสระแกครูในการปฏิบัติงาน ดังน้ันครูมีความใกลชิดสนิทสนมสูง มีการสั่งการ 

การควบคุมหรืออํานาจบังคับในระดับตํ่า  

  2. บรรยากาศแบบผกูมัด (Engaged Climate) หมายถึง สภาพที่ผูบริหารใหความพยายาม

ในการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารใชวิธีการบริหารที่เขมงวดและเผด็จการ อํานาจนิยมไมให

การยอมรับและคํานึงถึงความตองการของครู นอกจากน้ันยังสรางปญหาอุปสรรคใหเกิดข้ึนกับคร ูครูมี

การปฏิบัติงานตามวิชาชีพสงูในระดับสงู ในขณะที่ผูบรหิารมีภาวะผูนําที่ออนแอ ครูจะมีการปฏิบัติเปน

กลุมกอน มีการผูกพันและพันธะกิจ มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ยอมรับความสามารถของ

กันและกัน มีความรักใครสนิทสนมสูง 

  3. บรรยากาศแบบปลดเปลื้อง (Disengaged Climate) หมายถึง บรรยากาศแบบไมผูกมัด

สภาพบรรยากาศที่ผูบรหิารจะมีลกัษณะแบบเปด มีความสนใจในการปฏิบัติงานของครูและเปดโอกาส

ใหกับครูทุกคน ซึ่งมีลักษณะของการสนับสนุนชวยเหลือสูง มีการใชการอํานวยการและการควบคุมตํ่า 

ครูมีอิสระในการดําเนินงานและการทํางานแบบขอไปที มีการแบงแยกขาดการอดทนอดกลั้นและไมมี

ความผูกพันกับสถานศึกษา ถึงแมวาผูบริหารจะใหการสนับสนุน การชวยเหลือ ใหความสนใจ อํานวย

ความสะดวก แตไมมีการควบคุม ครูจึงมีพฤติกรรมไมยอมรับผูบริหาร และมีเจตนาที่จะทําลายภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา  

  4. บรรยากาศแบบปดกั้น (Ciose Climate) หมายถึง สภาพของการปฏิบัติงานที่ทําให

ผูปฏิบัติงานขาดความกระตือรอืรน ผูบริหารเนนงานที่นาเบือ่หนาย จูจี้จุกจิก เนนงานที่ไมสําคัญ มีการ

อํานวยการสงู ใชความเขมงวด ควบคุม กํากับ และแสดงพฤติกรรมที่ปราศจากความเช่ือใจ ไมใสใจและ

ไมตอบรับการตอบสนอง ซึ่งเปนพฤติกรรมการสนับสนุนชวยเหลือตํ่า การแนะนํากลวิธีพลาด ครูเกิด

ความทอแทในการทํางาน มีความหวาดระแวง ขาดการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธและ

ความใกลชิดสนิทสนมในคณะครูตํ่า ครูมีพฤติกรรมตอบสนองในระดับนอยที่สุด แทบไมมีความผูกพัน

กับงานและความรับผิดชอบ 

 Fink and Other (1983) ไดศึกษาบรรยากาศองคการ พบวา บรรยากาศองคการ ประกอบดวย

สวนตาง ๆ ไดแก 1) เปาหมาย (Goal) เมื่อเริ่มมีองคการเกิดข้ึน ยอมมีการตัดสินใจถึงวัตถุประสงค

ขององคการ ซึ่งหมายถึง เริ่มมีการสรางบรรยากาศ ดังน้ัน เมื่อองคการมีเปาหมายแตกตางกันยอมจะมี
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ลักษณะของบรรยากาศแตกตางกันไปดวย 2) โครงสราง (Structure) โดยทั่วไปแลว ย่ิงมีโครงสรางที่เปน

แบบแผนมากเทาใด ก็ย่ิงมีบรรยากาศองคการเปนแบบแผนมากเทาน้ัน ในโครงสรางองคการที่เปนแบบ

บรรยากาศจะมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และไมคลุมเครือ 3) การใหรางวัล (Rewards) การให

รางวัลเปนเรื่องทางจิตใจ กลาวคือ บุคคลในองคการมีความรูสึกที่ดีตอการทํางานกับองคการเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ บุคคลซึ่งไดรับรางวัลจะมีความรับผิดชอบมากข้ึน มีอํานาจ และไดรับการเลื่อน

ตําแหนงที่สูงข้ึน ประเภทรางวัลที่แตกตางกันยอมสัมพันธกัน ทัศนคติหรือความรูสึกเกี่ยวกับองคการ

แตกตางกนั 4) ขนาด (Size) ขนาดองคการจะมีผลกระทบตอบรรยากาศองคการมาก เมื่อองคการเติบโตข้ึน

ก็ย่ิงเปนแบบตัวบุคคลนอยลง กลาวคือ เมื่อมีจํานวนบุคคลในองคการเพิ่มมากข้ึน บุคคลในองคการกจ็ะ

เริ่มรูจักกันนอยลง 5) สถานที่ต้ังองคการ (Geographic Location) สถานที่ต้ังองคการที่แตกตางกัน

จะมีบรรยากาศที่แตกตางกัน เชน บรรยากาศในรานคาขนาดเล็กในเมือง ยอมจะแตกตางกับรานคา

ขนาดเดียวกันในชนบท 6) การจัดสภาพทางกายภาพ (Physical Setting) สภาพองคการที่มีอาณาเขต

กวางขวาง ยอมรูสึกเปนอิสระและเปดกวาง เมื่อเขาไปในองคการธนาคาร ภัตตาคาร หองเรียนจะเกิด

ความประทับใจ ซึ่งเกิดจากความรูสึกเรื่องสถานที่ ซึ่งเปนเรื่องของการจัดสภาพทางกายภาพ ไดแก 

ขนาดและรปูราง แสง การตกแตง ฯลฯ โดยสิ่งเหลาน้ีสงผลกระทบตอบรรยากาศองคการ 7) ปทัสฐาน 

(Norms) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดตอบรรยากาศองคการ เน่ืองจากปทัสฐานเปนกฎระเบียบที่ไมได

กําหนดเปนลายลักษณอักษร วาบุคคลควรจะทําหรอืไมทําอยางไร เปนกฎที่ไมเปนแบบแผน ซึ่งคาดหวัง

ไววา บุคคลในองคการควรทําอยางไรในองคการ กลาวคือ เปนพฤติกรรมที่ยอมรับกันและเปนขอบเขต

หรือขอจํากัดภายในกลุมบุคคลวาจะปฏิบัติอยางไร และ 8) การติดตอสื่อสาร (Communications) 

การติดตอสื่อสารตองมีหลายระดับ เชน การติดตอสื่อสารที่ดีที่สุด ก็คือการติดตอสื่อสารแบบโดยตรง 

คือ บุคคลในองคการตองมีความเคลื่อนไหว พบปะกัน และใชเวลาพูดคุยกันบาง 

 จากที่กลาวมาของตนสามารถสรปุไดวา องคประกอบของบรรยากาศองคการ หมายถึง ลักษณะ

บรรยากาศที่มีการสนับสนุน โดยมีสภาพบรรยากาศเปนบวก มีความยืดหยุน มีความเขาใจ เสมอภาค 

มีความจริงใจ สภาพแวดลอมที่ดี และลักษณะบรรยากาศที่ไมเปนสุข มีบรรยากาศเปนลบ เชน การไม

ยอมรับของผูบังคับบัญชา การบังคับควบคุม การใชอํานาจในทางที่ไมถูก ความด้ือดึง 

 

บรรยากาศในองคการ 

  

 บรรยากาศขององคการ มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ชวยเอื้อใหการทํางาน

มีประสิทธิภาพ สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรในองคการ มีปจจยัตาง ๆ มากมายที่สงผลตอบรรยากาศ

ในองคการ จากการสังเคราะหบรรยากาศในองคการที่มีผูศึกษาวิจัยไว พบวา บรรยากาศในองคการ

ที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ประกอบดวย  
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  1. การเสริมสรางความอบอุน และใหการสนับสนุน  

  2. โครงสรางองคการ  

  3. การใหรางวัล และการลงโทษ  

  4. การสรางบรรยากาศเชิงบวก 

  5. การเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

 สิ่งเหลาน้ีจะสงผลตอประสิทธิภาพของงานในองคการ ซึ่งผูวิจัยไดกลาวโดยละเอียดในดาน

ตาง ๆ ดังน้ี 

 การเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน 

 เปนบรรยากาศที่องคการน้ันไดใหความอบอุนและการสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือบุคลากร

ในองคการ ทั้งในเรื่องที่เปนกายภาพและสภาพจิตใจที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคการ และอุทิศตน

เพื่อองคการ และชวยบุคลากรใหเกิดขวัญและกําลงัใจที่ดีในการทํางาน ซึ่งบรรยากาศองคการในการให

การชวยเหลือและใหการสนับสนุน มีผูกลาวถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาวไว ดังน้ี 

 สมจิต สงสาร (2552) ไดศึกษาถึงองคประกอบบรรยากาศองคการ พบวา มี 3 องคประกอบ 

ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และการใหความอบอุนและ

การสนับสนุน 

 สาวิตรี ศรีรักษ (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ แบงไดเปน 6 ดาน คือ โครงสราง

องคการ ความอบอุนและการใหการสนับสนุน การยอมรับความขัดแยง การใหรางวัลตอบแทน การเปน

อิสระ และการเปลี่ยนแปลงในองคการ 

 ณฐกร รักษธรรม (2557) ไดแบงการสรางบรรยากาศองคการทางการศึกษาเปน 4 มิติ ไดแก 

การเสริมสรางใหมีสวนรวมในการตัดสนิใจ การเสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน การใหความชวยเหลือ

และสนับสนุน และการสรางบรรยากาศเชิงบวก 

 จิติมา วรรณศรี (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบบรรยากาศ พบวา มี 3 องคประกอบ 

ไดแก  

  1. พฤติกรรมผูบริหาร หมายถึง การปฏิบัติหรือแสดงออกของผูบริหารทีม่ีตอสมาชิก ซึ่งมี

ลักษณะตาง ๆ เชน การใหความชวยเหลือแนะนํา ดูแลเอาใจใส การรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก  

  2. พฤติกรรมคร ูหมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกของครทูี่มีตอผูบริหารและเพื่อน

รวมงาน ซึ่งมีลักษณะตาง ๆ เชน การรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน การใหคําแนะนําชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน การมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  

  3. สภาพแวดลอม หมายถึง ลักษณะของสิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคการ ไดแก 

อาคารสถานที ่ภูมิทัศน ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน สื่อวัสดุอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
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 Aldag and Brief (1981) ไดแบงปจจยัองคประกอบของบรรยากาศองคการออกเปน 4 ดาน

คือ  

  1. ความเปนอิสระ หมายถึง ระดับที่องคการอนุญาตใหบุคลากรมีความอิสระเพียงพอ 

ที่จะตัดสินใจหรือคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได  

  2. โครงสราง หมายถึง ระดับที่องคการกําหนดเปาหมายในการทํางานใหแกบุคลากร 

รวมทั้งวิธีการใหรางวัลตอบแทนแกบุคลากรในรูปแบบการเลื่อนข้ึนเงินเดือน โดยพิจารณาจากผลงาน 

ความสามารถ หรือผลผลิตอื่น ๆ ที่เกิดจากความสามารถของบุคลากร  

  3. ความอบอุนและการใหการสนับสนุน หมายถึง ระดับที่องคการจะใหความสนับสนุน

ชวยเหลือแกสมาชิกองคการโดยผานการสนับสนุนจากผูนํา 

 Koys and DeCotiis (1991) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบบรรยากาศองคการ โดยแบงมิติ

ของบรรยากาศองคการออกเปน 8 มิติ และมีความคลายคลึงกับแนวคิดของ Litwin & Stringer (1968) 

ไดแก  

  1. อิสระในการตัดสินใจ (Autonomy) ถือเปนการรับรูถึงความสามารถในการตัดสินใจ

ดวยตนเองในการจัดลําดับความสําคัญของงาน ต้ังเปาหมายการทํางาน และข้ันตอนการทํางาน  

  2. การแบงปน รวมมือกัน (Cohesion) เปนการรับรูถึงการอยูรวมกันอยางแบงปนกัน

ในทีมงาน รวมทั้งสมาชิกในทีมมีความเต็มใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

  3. ความไววางใจ (Trust) การรับรูในการอิสระที่จะสื่อสารกันอยางเปดเผยในระหวาง

สมาชิกดวยกันเอง  

  4. ความกดดัน (Pressure) การรับรูในเรื่องความกดดันที่ตองทํางานใหเสร็จภายในเวลา

ที่กําหนด  

  5. การสนับสนุน (Support) การใหการสนับสนุนของหัวหนางานที่สงเสริมใหลูกนอง

เรียนรูจากความผิดพลาด  

  6. การช่ืนชม (Recognition) การรับรูถึงความทุมเทของพนักงาน เปนที่รับทราบของ

หัวหนางานและองคการ  

  7. ความยุติธรรม (Fairness)  

  8. นวัตกรรม (Innovation) 

 Hoy and Other (1991) ใหความเห็นวา องคประกอบบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 

ประกอบดวย พฤติกรรมของผูบริหารและพฤติกรรมของครู โดยพฤติกรรมของผูบริหารมี 3 มิติ ไดแก 

การสนับสนุน (Supportive) การควบคุม (Directive) และความเครงครดั (Restrictive) สวนพฤติกรรม

ของครูมี 3 มิติ เชนกัน ซึ่งไดแก ความเปนมิตร (Collegial) ความสนิทสนม (Intimate) และการไมให

ความรวมมือ (Disengagement) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 พฤติกรรมของผูบริหารมี 3 มิติ ไดแก 

  1. การสนับสนุน (Supportive) หมายถึง การที่ผูบรหิารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น

ยกยองชมเชย วิพากษวิจารณในเชิงสรางสรรค ใหการยอมรับในสมรรถภาพทางวิชาการ รวมทั้งยังให

ความสนใจดานวิชาชีพ และความเปนสวนตัวของครูแตละคน  

  2. การควบคุม (Directive) หมายถึง ผูบริหารเปนผูนิเทศงานอยางใกลชิดและเขมงวด

กํากับติดตามการทํางานของคร ูและกิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษาอยางคงที่ แมแตสวนรายละเอียด

เล็กนอยและปลีกยอย 

  3. ความเครงครัด (Restrictive) หมายถึง ผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่ขัดขวางการทํางาน

มากกวาการอํานวยความสะดวกในการทํางานของครู เพิ่มภาระใหแกครูดวยงานเอกสารและงานที่เปน

ภาระหนักอื่น ๆ เกิดความรับผิดชอบของคร ู

 พฤติกรรมของครมูี 3 มิติ ไดแก 

  1. ความเปนมิตร (Collegial) หมายถึง ครูมีลักษณะเปดเผยและมีปฏิสัมพันธทางวิชาชีพ

ระหวางกนั มีความรูสึกภาคภูมิใจในสถานศึกษา รูสึกสนุกในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน กระตือรือรน 

ใหการยอมรับ และแสดงความนับถือเพื่อนรวมงานอยางจริงใจ 

  2. ความสนิทสนม (Intimate) หมายถึง การที่ครูเปนอันหน่ึงอันเดียวกนั มีความสัมพันธ

ทางสังคมตอกันอยางมัน่คง แตละคนรูจกักนัเปนอยางดี ใกลชิดกันดวยความเปนเพื่อน มีการพบปะกัน

อยางสม่ําเสมอ และใหการชวยเหลือสนับสนุนกันทางสังคม  

  3. การไมใหความรวมมือ (Disengagement) หมายถึง ครไูดมีการปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาชีพอยางขาดความหมาย และไมเอาใจใส ใชเวลาไปโดยเปลาประโยชน ไมมีเปาประสงคในการทํางาน 

วิพากษวิจารณ และแสดงพฤติกรรมในทางลบตอเพื่อนรวมงานและหนวยงานของตน 

 Rafferty (2003) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศในโรงเรียนและทัศนคติของครู

ตอการสื่อสารของผูบรหิารโรงเรยีน โดยศึกษาแบบสอบถามวัดบรรยากาศองคการ (OCDQ - RS) ของ 

Hoy และขอคําถามบรรยากาศดานการสื่อสาร (CCI) ของ Dennis เพื่อประยุกตใชในการศึกษา พบวา 

แบบสอบถามวัดบรรยากาศองคการของ Hoy ไดอธิบายถึงพฤติกรรมของครูและผูบริหารของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ใน 5 หัวขอ ดังน้ี  

  1. พฤติกรรมการสนับสนุนของผูบริหาร (Supportive Principal Behavior) เปนพฤติกรรม

ที่มีผลโดยตรงตอสังคมและการทํางานในโรงเรยีน ผูบริหารจะตองชวยคร ูหรือมีความจริงใจตอครู และ

พยายามที่จะกระตุนครูโดยการวิพากษงานอยางสรางสรรคและเปนแบบอยางในการทํางาน  

  2. พฤติกรรมการใหความรวมมือของครู (Directive Teacher Behavior) เปนพฤติกรรม

ที่ควบคุมการทํางานของครอูยางเขมงวด และใชอํานาจเผด็จการ ซึ่งผูบริหารจะตองเปนผูดูแลและคอย

ติดตามครูและกิจกรรมในโรงเรียน  
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  3. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Engaged Teacher Behavior) พฤติกรรมน้ีจะมีผล

ตอโรงเรียน เพราะจะทําใหครูมีความภาคภูมิใจตอโรงเรียน สนุกสนานกับการทํางาน ไดรับการสนับสนุน

จากเพื่อนรวมงานและชวยกันสรางความสําเร็จใหเกิดข้ึนกับนักเรียน  

  4. พฤติกรรมทอแทใจของครู (Frustrated Teacher Behavior) พฤติกรรมน้ีอธิบายถึง

ความรูสึกของครูที่เบื่อหนายงานในหนาที่ งานสารบรรณของสํานักงานและภาระงานที่มากจนเกินไป 

ซึ่งเปนงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

  5. พฤติกรรมความสนิทสนมของครู (Intimate Teacher Behavior) พฤติกรรมความ

สนิทสนมมีผลตอความเขมแข็งและความเหนียวแนนของครูในโรงเรียน 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน น้ันหมายถึง 

สภาวะของการแสดงออกของบุคลากรในองคการ การแสดงออกถึงความรูสึกที่เปนมิตรภายในองคการ 

การยอมรับ ใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการที่ทาํงาน ทั้งจากผูบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงาน การไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูบังคับบัญชา รวมถึงการชวยเหลือ การใหการยอมรับนับถือ 

การใหแสดงออกในความรูความสามารถ สนับสนุน ช้ีแนะ ใหครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 โครงสรางองคการ 

 โครงสรางองคการ เปนสวนประกอบสําคัญที่จะเปนแนวทางใหการดําเนินงานในองคการ

โดยบรรลเุปาหมายการจดัโครงสรางองคการที่ดีในการทํางาน ชวยลดเวลาการทํางาน มีการแบงหนาที่

การทํางานที่ชัดเจน แตละฝายสามารถทํางานไดอยางอิสระและสัมพันธกัน ชวยใหการทํางานสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด และยังชวยลดภาวะความซ้ําซอนในการทํางาน ชวยใหบุคลากรแตละฝายไดทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางองคการจงึนับเปนสวนหน่ึงทีส่ําคัญที่ทาํใหบรรยากาศการทํางานเปนไป

อยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

 อรวรรณ เหมนวล (2554 : 6) กลาววา โครงสราง หมายถึง การรับรูวาหนวยงานมีการจัด

โครงสราง มีการกําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน มีโครงสรางที่ดี เปนความ

รับผิดชอบ อาจใชในการตัดสินใจและการสื่อสารที่ดี 

 ชูศักด์ิ เอกเพชร (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ ไดกลาว

ไววา โครงสรางขององคการเปนการบงบอกวางานขององคการจัดแบงยอย จัดรวมกลุม และประสานงาน

กันอยางไร ในการออกแบบโครงสรางองคการ มีองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของอยู 5 ประการ ไดแก 

  1. ลักษณะของงาน (Work Specification) เปนแนวคิดในการแบงงานออกเปนงานยอย ๆ 

ตามลักษณะที่ตองการใชความชํานาญเฉพาะดาน ดวยความเช่ือที่วา เมื่อแบงงานออกเปนงานยอย ๆ แลว

พนักงานทํางานตามที่ตนมีความถนัด ก็จะเกิดประสิทธิภาพมากกวาการที่พนักงานน้ันตองทําทุกอยาง 

ทุกข้ันตอนของงานทั้งหมด  
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  2. สายบังคับบัญชา (Cain Of Command) หมายถึง สายงานการใชอํานาจบังคับบัญชา

และสั่งการที่ลดหลั่นตามลําดับของโครงสรางองคการ ต้ังแตผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจในการบังคับบัญชา 

และสั่งการตอทุกคนที่อยูในองคการรองลงไปตามลําดับ จนถึงระดับลางสุด คือ พนักงานที่ปฏิบัติงาน 

สายการบังคับบัญชาขององคการ ซึ่งเกี่ยวของกับองคประกอบสําคัญ 2 ประการ ไดแก ประการแรก

คือ อํานาจเปนทางการ (Authority) ซึ่งจะมากับตําแหนงที่บุคคลน้ันดํารงอยู เชน ผูบริหารหนวยงาน

มีอํานาจอันชอบธรรมตามกฎหมายใหออกคําสั่งใหผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดการ

ประสานงาน ผูบริหารแตละระดับจะมีอํานาจที่ระบุตามตําแหนงไมเทากัน แตเพียงพอตอการทํางาน

ใหงานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็จได ประการหลังไดแก เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of 

Command) ซึ่งหมายถึง การที่ผูใตบังคับบัญชาที่ตนตองรับผิดชอบ และข้ึนตรงเพียงคนเดียวเทาน้ัน 

ทั้งน้ีเพื่อมิใหเกิดการสับสนหรือขัดแยงในการปฏิบัติงาน  

  3. ขอบเขตการควบคุม (Span of Control) หมายถึง จํานวนผูใตบังคับบญัชาทีผู่บรหิาร

ตองดูแล รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นอกจากขอบเขตการควบคุมจะเปน

ตัวกําหนดวา โครงสรางการบังคับบัญชาขององคการมีจาํนวนกี่ระดับ และในแตละระดับน้ันมผีูบรหิาร

จํานวนเทาไร  

  4. การรวมศูนยและการกระจายอํานาจ (Centralization and Decentralization) คําวา 

รวมศูนย (Centralization) หมายถึง อํานาจการตัดสินใจตาง ๆ ขององคการอยูที่บุคคลเดียว ซึ่งก็คือ

ผูบริหารสูงสุด โดยผูบริหารระดับรองลงมา ตลอดจนพนักงานเปนเพียงผูรับคําสั่งไปปฏิบัติ และสวน

การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การกระจายอาํนาจการตัดสินใจใหแกผูอยูระดับลาง 

ซึ่งชวยใหเกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจแกปญหาที่เกิดข้ึนได มีคนใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจมากข้ึน 

พนักงานก็จะมีความรูที่ตอตานการตัดสินใจใด ๆ  ที่อาจมีผลกระทบตอตนนอยลง ซึ่งองคการสวนใหญ

ในปจจุบันจําเปนตองมีความยืดหยุนและสนองตอบความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว จึงมอบอํานาจ

การตัดสินใจใหแกผูบริหารระดับลาง ซึ่งใกลชิดระดับการปฏิบัติงานและลูกคาโดยตรงมากข้ึน เพราะ

ใกลชิดปญหาและรูถึงสถานการณที่แทจริงมากกวาผูบริหารระดับสูง จึงเกิดผลดีตอองคการมากข้ึน  

  5. ความเปนทางการ (Formalization) หมายถึง ระดับมาตรฐานของงานภายในองคการ 

เชน มีความชัดเจนของสิ่งที่ตองทําและวิธีดําเนินการ ไมวาใครเปนผูนําก็ตองใชวิธีเดียวกัน ใหผลออกมา

เหมือนกัน มีรายละเอียดของงานอยางชัดเจน มีกฎเกณฑระเบียบที่ใชควบคุมการดําเนินงานที่แนน

ตายตัว เมื่อความเปนทางการนอย พฤติกรรมการทํางานจะลดความเปนรูปแบบตายตัวลง ทําใหพนักงาน

อิสระในการหาวิธีการทํางานดวยตนเองมากข้ึน การมีความเปนมาตรฐานมากข้ึนเพียงใด ย่ิงลดโอกาส

ทางเลือกวิธีการทํางานของพนักงานนอยลง เปนการทําลายความคิดใหม ๆ ของผูปฏิบัติงานอีกดวย  
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 อรวรรณ เหมนวล (2554) กลาววา โครงสราง หมายถึง การรับรูวาหนวยงานมีการจัดโครงสราง 

มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน มีโครงสรางที่ดี เปนความรับผิดชอบ

อํานาจในการตัดสินใจและการสื่อสารที่ดี 

 สุวภัทร ชางนะ (2555 : 7) ไดกลาววา บรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ หมายถึง 

การรับรูของครูผูตอบเกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่องเปาหมาย นโยบาย กฎเกณฑ ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

และการกระจายอํานาจขององคการ โครงสรางองคการน้ัน หมายถึง การรับรูของครูผูสอนที่เกี่ยวกับ

ความชัดเจนในเรื่องเปาหมาย นโยบาย กฎเกณฑ ข้ันตอนในการดําเนินงาน และการกระจายขององคการ 

 สาวิตรี ศรีรักษ (2558 : 26) กลาววา โครงสรางคือขนาดองคการ ระบบการทํางานโครงสราง

มีผลกระทบตอพฤติกรรมระหวางบคุคล และพฤติกรรมของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน ดังน้ัน ผูบริหารจะตอง

ปรับปรุงแบบโครงสรางใหเรียบรอย ลื่นไหลตอกระบวนการดําเนินงาน 

 Ayers (2002) ไดกลาววา จุดหมายที่สําคัญของการพัฒนาองคการ คือ การทําความเขาใจ

สภาพบรรยากาศองคการ ซึ่งจะมีผลตอการกาวไปสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขององคการไดเสนอ

องคประกอบของบรรยากาศองคการเปน 5 มิติ ไดแก 1) โครงสรางองคการ (Organization Structure) 

2) การเพิ่มอํานาจของงาน (Empowermant) 3) การติดตอสื่อสาร (Communication) 4) ความรวมมือ

รวมใจ (Interdependence) 5) การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 

 Litwin and Burmeister (1992) ไดแบงมิติบรรยากาศองคการออกเปน 12 มิติ ดังน้ี  

  1. ความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย (Clarify) หมายถึง องคการมีเปาหมายและ

นโยบายที่กําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการ มีความกระชับ งายตอการเขาใจ 

สามารถนํามาเปนแนวทางการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีความสอดคลองกับพันธะกิจ  

  2. ขอตกลงที่มุงสูความสําเร็จ (Commitment) หมายถึง องคการไดมีการสนับสนุนให

บุคลากรเกิดความยึดมั่นผูกพันตอองคการ โดยการอุทิศตนเพื่อมุงสูความสําเร็จขององคการ  

  3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) หมายถึง องคการไดกําหนดข้ันตอนและแนวทาง

ในการปฏิบัติสําหรับใหบุคคลไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

และนําผลจากการตรวจสอบประเมินคุณภาพพัฒนางาน เพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน  

  4. โครงสรางองคการ (Structure) หมายถึง องคการไดจัดระบบโครงสรางขององคการ

ที่เอื้อตอการดําเนินงาน มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงาน มีการติดตอสื่อสารและการประสานงาน

ที่คลองตัว เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ  

  5. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Conformity) หมายถึง องคการมีการกําหนดกฎระเบียบ

และขอปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรใหบุคคลในองคการไดรับทราบอยางทั่วถึง สามารถปฏิบัติตามได

และเปนระเบียบที่ใชกับบุคคลอยางเทาเทียมกัน  
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  6. ยกยอง ชมเชย และใหรางวัล (Rewards) หมายถึง องคการไดใหแรงกระตุนจูงใจ 

โดยการกลาวคํายกยอง ชมเชย เมื่อบุคลากรไดปฏิบัติหนาที่เปนที่นาพอใจตามความเหมาะสมแลวน้ัน

ก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจงใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบ  

  7. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) หมายถึง องคการไดรับมอบหมายภาระ

รับผิดชอบใหบุคลากรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ในแตละตําแหนง  

  8. การเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง (Trial and Error) หมายถึง องคการไดเปด

โอกาสใหบุคลากรทดลองเรียนรูสิ่งใหม หรือแสดงออกในดานสรางสรรค เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน 

แมวาการทดลองริเริ่มสิ่งใหมน้ันไมประสบผลสําเร็จก็ตาม บุคลากรก็จะไมถูกลงโทษ ถูกตําหนิ หรือมี

ผลกระทบตอตําแหนงหนาที่  

  9. ความจงรักภักดีในองคการ (Royalty) องคการไดมีกลยุทธใหบุคลากร มีความรูสึก

เปนเจาของและมีคุณคาในตนเอง โดยคํานึงถึงความเปนบุคคลของผูปฏิบัติงาน  

  10. การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน (Working Supportive) หมายถึง องคการไดให

การสนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือบุคลากรในดานสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องใช งบประมาณ และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  

  11. ความอบอุนในการปฏิบัติงาน (Warmth) หมายถึง ผูบังคับบัญชาขององคการให

ความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา โดยที่ผูใตบังคับบัญชาสามารถขอคําปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา

เมื่อมีปญหาหรือตองการคําแนะนําปรึกษา รวมถึงการไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา  

  12. การทํางานเปนทีม (Team) หมายถึง องคการไดสนับสนุนใหบุคลากรมีการทํางาน

เปนทีม มีการเอื้อเฟอแบงปนในทีมงาน พรอมที่จะเผยแพรและใหความรูที่เปนประโยชนตอกัน โดยมี

ความรูสึกเปนเจาของทีม เต็มใจและเสียสละเพื่อความสําเร็จของทีม 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา โครงสรางองคการ หมายถึง สภาวะการแสดงออกของบุคลากร

ในองคการ ที่แสดงออกถึงความชัดเจนในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจน วิธีการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลในองคการ ความชัดเจนของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดการ

โครงสราง นโยบาย เปาหมาย วีการแบงงาน ระดับการบังคับบัญชา มีการกําหนดบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา รวมถึงความชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

คํานึงถึงอํานาจในการตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี 

 การใหรางวัลและการลงโทษ 

 การใหรางวัลและการลงโทษน้ีจะมาคูกัน การใหผลตอบแทนหลังจากบุคลากรทํางานนับเปน

เรื่องสําคัญ และการใหรางวัลหรอืการลงโทษน้ันจะตองใชเปนตัวกระตุนใหบคุลากรทํางาน ดังน้ัน การทีจ่ะ

ใหพนักงานในองคการทํางานดวยความมุงมั่น จึงตองมีการออกแบบการใหรางวัลและการลงโทษที่เหมาะสม 

การใหรางวัลดังกลาวขางตน มีอิทธิพลหรือกอใหเกิดเปนแรงจูงใจที่จะกระตุนใหพนักงานทุมเทกําลังกาย
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และเวลาปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง มีขวัญกําลังใจที่ดี รักและหวงแหนองคการ ถึงอยางไรก็ตาม แมวา  

การใหรางวัลจะเปนการสรางแรงจงูใจใหพนักงานปฏิบัติงานที่มปีระสทิธิภาพเพิ่มข้ึนกต็าม แตรางวัลก็อาจ

เปนเพียงการสรางแรงจูงใจสวนหน่ึงเทาน้ัน การใหรางวัลจึงตองระมัดระวังใหเหมาะสม และมีคุณคา 

มีความความหมายตอผูปฏิบัติงาน และใหความเปนธรรมกับทุกคนในองคการ ไมเชนน้ันจะเกิดความ

แตกแยกในองคการ เพราะมุงรางวัลมากกวาการทํางานดวยใจรัก นอกจากน้ันองคการยังตองจายเงิน

จํานวนมาก แตไมสามารถผูกยึดจิตใจของพนักงานไวได ซึ่งพบวาหลายครั้งพนักงานหลายคนไมยอม

ออกจากบริษัท แมวาบรษัิทอืน่ใหคาตอบแทนที่สูงกวาก็ตาม เน่ืองจากเกิดความรักและผูกพันกับองคการ 

ดังน้ัน การใหรางวัลจึงจะตองเช่ือมโยงใหเกิดความตระหนักเห็นคุณคาของตนเองตอบริษัท และทุมเท

การทํางานอยางเต็มที่ ซึ่งสามารถแบงการมอบรางวัลออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 รางวัลท่ีจับตองได ซึ่งแบงออกเปน จายเปนเงิน ไดแก คาจาง เงินเดือน คาตอบแทน กําไร

จากการเปนหุนสวน โบนัส และใหผลประโยชน ไดแก การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต รถประจําตําแหนง

ใหกูยืมเปนกรณีพิเศษ ใหเงินตอบแทนเมื่อเกษียณ 

 รางวัลท่ีจับตองไมได จะไมไดจายเปนเงิน ไดแก การยกยองใหเปนพนักงานดีเดนประจําป 

ใหลดหยอนช่ัวโมงทํางาน ใหทํางานที่ทาทาย กลุมทํางานเปนอันหน่ึงอันเดียว  

 การใหรางวัลดังกลาวขางตน มีอิทธิพลหรอืกอใหเกิดเปนแรงจงูใจที่จะกระตุนใหพนักงานน้ัน

ทุมเทกําลังกายและเวลาปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง มีขวัญกําลังใจที่ดี รักและหวงแหนองคการ ถึงอยางไร

ก็ตาม แมวาการใหรางวัลจะเปนการสรางแรงจงูใจใหพนักงานปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนก็ตาม 

แตรางวัลก็อาจเปนเพียงการสรางแรงจงูใจสวนหน่ึงเทาน้ัน การใหรางวัลจึงตองระมัดระวังใหเหมาะสม 

และมีคุณคา มีความความหมายตอผูปฏิบัติงาน และใหความเปนธรรมกับทุกคนในองคการ ไมเชนน้ัน

ก็จะเกิดความแตกแยกในองคการ เพราะมุงรางวัลมากกวาการทํางานดวยใจรัก นอกจากน้ันองคการ

ยังตองจายเงินจํานวนมาก แตไมสามารถผูกยึดจิตใจของพนักงานไวได ซึ่งพบวา หลายครั้งที่พนักงาน

หลายคนไมยอมออกจากบริษัท แมวาบริษัทอื่นใหคาตอบแทนที่สงูกวากต็าม เน่ืองจากเกดิความรกัและ

ผูกพันกับองคการ ดังน้ัน การใหรางวัลจะตองเช่ือมโยงใหเกิดความตระหนักเห็นคุณคาของตนเองตอ

บริษัทและทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ 

 ผลกระทบของการใหรางวัล 

 องคการจะตองพิจารณาถึงผลกระทบที่มขีองการใหรางวัลแกพนักงาน โดยผลกระทบของการให

รางวัลพนักงานสามารถแบงได 2 ดาน คือ 

  1. ผลกระทบของการใหรางวัลดานทัศนคติ ไดแก 

   1.1 ความพึงพอใจที่ถือไดวาเปนอิทธิพลของการใหรางวัล เพราะพนักงานจะทําการ

เปรียบเทียบในสิ่งที่เขาไดรับกับสิ่งที่ควรจะไดรับจากองคการ 

   1.2 ความพึงพอใจที่เกิดจากการเปรียบเทียบพนักงานอื่นในการไดรางวัล 
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   1.3 การใหรางวัลประเภทอื่น ๆ ขององคการที่อาจไมอยูในความตองการของพนักงาน 

   1.4 ความพึงพอใจโดยรวมในงาน เปนผลมาจากความพึงพอใจของพนักงานที่ไดรับ

รางวัลทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน 

  2. ผลกระทบของการใหรางวัลดานพฤติกรรม ไดแก 

   2.1 การใหรางวัลที่จดัวาเปนคาจาง เงินเดือน ที่ใหกับพนักงาน สงผลตอความพึงพอใจ

ในงานและลดอัตราการเขาออกจากงาน 

   2.2 การใหรางวัลมีอิทธิพลตอรูปแบบของการทํางานและการขาดงานของพนักงาน

   2.3 พนักงานต้ังใจที่จะทํางานหนักใหกับองคการ เพื่อสําหรับรางวัลที่มาจากผลงาน

ของตนเอง 

   2.4 การใหรางวัลมีผลตอการจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงาน 

   2.5 พนักงานจะทํางานหนักเมื่อมีการวัดและประเมินผลงาน 

   2.6 พนักงานพรอมที่จะทาํงานหนัก เมื่อผลการปฏิบติังานใกลเคียงกับรางวัลทีพ่นักงาน

ไดรับ 

 รางวัลจูงใจในการทํางาน 

 ปจจุบันองคการตาง ๆ  มีแรงจูงใจที่ดึงดูดทรพัยากรบุคคลเขาสูองคการ การจายรางวัลใชเปน

เครื่องจูงใจพนักงานได ดังน้ัน หากพิจารณาจากการจายรางวัลจูงใจสวนบุคคลมีหลักการ ดังน้ี 

  1. การพิจารณาตามชิ้นงาน (Piecework) 

   วิธีน้ีนับไดวาเปนวิธีที่เกาแกที่สดุวิธีหน่ึง โดยพิจารณาจากช้ินงานทีพ่นักงานทําไดจรงิ

โดยพนักงานจะไดรับคาตอบแทนตามอัตราของหนวยที่ผลิตได สวนรางวัลจูงใจที่จะไดรับน้ันจะพิจารณา

จากจํานวนของหนวยที่พวกเขาสามารถผลิตไดในชวงเวลาที่กําหนด พนักงานที่ไดรับรางวัลสูงกวาปกติ

จะเปนพนักงานที่สามารถผลิตสินคาไดเกินมาตรฐานที่ต้ังไว 

   จุดออนของการพิจารณาตามช้ินงาน คือ ความพยายามในการปฏิบัติงานของพนักงาน

แตละคนทีไ่มเทากัน อาจสงผลใหผูปฏิบัติงานตามระบบไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งถาหากพนักงานมีความเช่ือที่วา การเพิ่มผลผลิตของตนน้ันอาจทําใหเกิดปญหาแกเพื่อนรวมงานได 

จึงเปนผลใหพนักงานเหลาน้ี ไมอยากทีจ่ะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถในชวงเวลาหน่ึง การใชระบบ

การจูงใจตามอัตราของช้ินงานที่ไดน้ันเกิดภาวะลมเหลว โดยพบวา ที่เปนเชนน้ันก็เพราะแรงกดดันในตัว

พนักงาน หรือพนักงานอาจคนพบวิธีที่ตนเองจะปฏิบัติงานนอยลงกวามาตรฐานของเวลาที่กําหนดไว 

นอกจากน้ันยังมีอีกกรณีหน่ึง คือ พนักงานไมมีความตองการหรือปรารถนาในเรือ่งของเงนิรางวัลที่ทาง

บริษัทจูงใจ จึงทําใหมูลคาของแรงจูงใจที่ใชน้ันลดลง 
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  2. แผนงานตามมาตรฐานเวลา (Standard Hour Plan) 

   เทคนิคการใชแผนงานที่มุงไปที่มาตรฐานของเวลาน้ัน เปนเทคนิคอีกอยางหน่ึงที่ใช

เปนแรงจูงใจ โดยมุงไปที่พื้นฐานของเรื่องเวลาเปนสวนใหญ ซึ่งเวลาที่กลาวน้ี คือ ชวงระยะเวลาที่งาน

เสร็จสมบูรณ ซึ่งถาหากพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จสมบูรณกอนชวงเวลาที่กําหนดไว พวกเขา

ก็จะไดรับคาจางมาตรฐานที่ไดรับอยางแนนอนในแตละเดือน และยังไดรับคาจางตามอัตราของช่ัวโมง

ที่ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนอีกเปน 2 เทา เชน หากมีการกําหนดชวงเวลามาตรฐานในการติดต้ังเครื่องยนต

รถบรรทุกขนาดครึ่งตันไว 5 ช่ัวโมง และฝายชางสามารถปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในชวงเวลา 4 ช่ัวโมงครึ่ง 

ดังน้ัน คาจางที่แทจริงที่ฝายชางไดรับก็ยังคงตามมาตรฐานเวลาทีก่ําหนดไว คือ 5 ช่ัวโมงน่ันเอง มาตรฐาน

ของการใชแผนงานน้ีจะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ใชชวงเวลาในการปฏิบัติที่คอนขางยาวนาน หรือ

อาจเปนงานที่ตองใชทักษะในการปฏิบัติงานอยางหลากหลาย 

  3. เงินรางวัลพิเศษ (Bonus) 

   โบนัส คือ เงินรางวัลพิเศษที่ลกูจางจะไดรับ ซึ่งไมใชฐานเงินเดือนปกติ โดยปกติแลว

พนักงานจะไดรับในชวงสิ้นป ซึ่งในขณะเดียวกันพนักงานก็ยังไดรับคาจางตามปกติ ในชวงแรก ๆ น้ัน 

พนักงานที่จะไดรับเงินโบนัสชนิดน้ีจะเปนพวกที่ทําหนาที่บริหาร แตในปจจุบันพนักงานทุกคนในองคการ

สามารถไดรับโบนัสน้ีดวยเชนกัน 

   ทั้งน้ีเงินโบนัสที่จะไดรับอาจข้ึนอยูกับการตัดสินใจและพิจารณา โดยคํานึงถึงการลด

ตนทุนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ หรือกฎเกณฑในการปฏิบัติงานที่องคการไดต้ังไว สวนในระดับ

ของการบริหาร เชน เกณฑการปฏิบัติงานน้ันข้ึนอยูกับความเติบโตในการขยายรายได หรือจุดประสงค

ที่กําหนดไวโดยเฉพาะ  

  4. การจายคาจางท่ียุติธรรม (Merit Pay) 

   การพิจารณาการจายคาจางน้ี โดยจะมีความเกี่ยวของกับการเพิ่มฐานของเงินเดือน

ตามความสําเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งโดยปกติการจายคาจางแบบน้ี จะพิจารณาวาพนักงาน

มีความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคที่ไดมาตรฐานหรือไม ถึงแมวาการพิจารณาจะมุงเนน

ไปที่ความสามารถเปนสาํคัญก็ตาม วิธีน้ีจะใชเปนตัวกระตุนใหพนักงานกระตือรือรนที่จะทํางานมากข้ึน 

  ทฤษฎีการสรางแรงจูงใจน้ันยังรวมไปถึงการวิจัยดานพฤติกรรมศาสตร ทั้งน้ีตองอาศัย

การวางแผนจัดโปรแกรมการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม ซึ่งโดยสวนที่ตองสัมพันธกันอยูเสมอน้ันก็คือ

ตัวพนักงานกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งน้ีพนักงานตองมีความเขาใจในโปรแกรมน้ีดวย อยางไร

ก็ตามการพิจารณาการปฏิบัติงานตองตรงกับเกณฑวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว และถาหากการพิจารณาน้ัน

กระทําโดยผูปฏิบัติงานที่มีตําแหนงสูงกวาก็จะตองใหความยุติธรรม และพนักงานทุกคนจะตองสามารถ

ไววางใจไดดวยวาในการพิจารณาน้ันจะมีความยุติธรรม สิ่งที่สําคัญสูงสุด คือ การจายคาจางน้ันจะตอง

สามารถไววางใจไดดวยวา การพิจารณาน้ันจะมีความยุติธรรม และตองพิจารณารวมไปถึงฐานเงินเดือน
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ปกติของพนักงาน รวมทั้ง คาใชจายในการดํารงชีพหรือสวนประกอบอื่น ๆ ดวย เชนกัน และถาหาก

ความสามารถของพนักงานลดลงก็สามารถอนุมัติยับย้ังเงินพิเศษน้ีได 

 การลงโทษ 

 กระบวนการลงโทษพนักงานที่ฝาฝนกฎขององคการ คือ วินัยขององคการ ดังน้ัน หากศึกษา

เรื่องกระบวนการลงโทษ จําเปนตองเขาใจวินัยขององคการ ซึ่งมีผูใหความหมายของวินัยไว ดังน้ี 

 Stahl (1962) ไดกลาววา วินัย คือ การฝกหัดหรือการปฏิบัติที่สม่ําเสมอเพื่อใหผูปฏิบัติงาน

เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง งานจักไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 Flippo (1966) กลาววา วินัย หมายถึง การใชมาตรการลงโทษพนักงานที่ประพฤติในสิ่งที่

องคการไมพึงปรารถนา การลงโทษเชนน้ีนับวาเปนการจงูใจในทางลบ อยางไรก็ตามการลงโทษทางวินัย

อาจจะกระทําไดโดยการวากลาวตักเตือน ตําหนิ ใหพักงาน ตัดเงินเดือน เปนตน ซึ่งเปนวิธีที่ตรงขาม

กับการจงูใจในทางบวกที่ใชวิธีการกลาวชม เลื่อนตําแหนง เลื่อนข้ันเงินเดือน เปนตน แมวาทางองคการ

จะใหคิดหามาตรการปองกันและกําหนดโทษในการที่มีผูประพฤติละเมิดก็ตาม แตก็ยังคงมีผูกระทํา

การฝาฝนอยูจนได ดังน้ัน การกําหนดระเบยีบขอบงัคับ ตลอดจนมาตรการการลงโทษไวน้ีเรียกวา วินัย 

 Jucius (1968 อางถึงใน พิจักษณ ภูตระกูล, 2557) ไดกลาวไววา วินัย ซึ่งหมายถึง ทัศนคติ

ของพนักงานเจาหนาที่ที่มตีอระเบยีบขอบังคับขององคการ ของผูบังคับบัญชาดวยความสมัครใจก็เรียกวา

บุคคลน้ันมีระเบียบวินัยดี ในทางตรงขามบุคคลใดมีความรูสึกที่ฝนใจที่จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 

หรือฝาฝนละเมิดแลว ยอมจะเรียกไดวาบุคคลน้ันขาดระเบียบวินัย 

 Kingsbury (1975) กลาววา วินัย หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมของบุคคล อาจทําได 2 วิธี 

คือ  

  1. โดยทางกฎขอบังคับ คําสั่ง และบังคับโดยใชการลงโทษเปนเครื่องหนุนหลัง หรือ 

  2. โดยการสั่งสอน การฝกอบรม และประสบการณในการมีความรับผิดชอบ  

 Megginson (1977) ไดกลาวไววา คําวา “Discipline” มาจาก คําวา “Disciple” แปลวา 

“a Follower” (ผูปฏิบัติตาม) ซึ่งมีความหมายบอกเปนนัยวา วินัยดีเปนผลมาจากภาวะผูนําทีดี่ (Good 

Leadership) เมื่อพูดถึง “Discipline” จะมีความหมายตามแตจะมองในแงใด ซึ่งแตกตางกันแบงเปน 

3 แนวทาง คือ 

  1. Discipline ในลักษณะที่เปน การควบคุมตนเอง (Self Control) การมอง Discipline 

ในแงน้ี มุงไปที่การพัฒนาตนเองเพื่อการปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปน และความตองการ ซึ่งอาจ

เรียกวา “Self - Discipline” (อัตวินัย) 

  2. Discipline ในลักษณะที่เปน “เงื่อนไขที่ทําใหมพีฤติกรรมอันเปนระเบียบ” (Condition 

for Orderly Behavior) การมอง “Discipline” ในแงน้ีมุงไปที่การควบคุมคนในองคการใหมีความเปน
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ระเบียบเรยีบรอยในพฤติกรรม โดยใชวิธีการสรางเงื่อนไข ชักนําตาง ๆ เชน การสรางขวัญกําลังใจและ

ความสามัคคี เปนตน 

  3. Discipline ในลักษณะที่เปน “กระบวนการทางนิติกรรม” (Judicial Due Process) 

การมอง Discipline ในแงน้ีมุงไปที่กระบวนการตามกาํหนดกฎเกณฑในการพิจารณาความผิดทางวินัย 

ซึ่งจะมีการออกกฎหรือระเบยีบกําหนดการอันพึงปฏิบัติและหามไมใหปฏิบัติ กําหนดโทษของการฝาฝน 

และการดําเนินการเพื่อลงโทษผูทําผิด 

 วิเชียร วิทยอุดม (2555) กลาววา วินัย เปนกระบวนการลงโทษพนักงานที่ฝาฝนกฎขององคการ 

หรือมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไข หรือกรณีที่พนักงานฝาฝน กฎระเบียบ 

ขอบังคับขององคการ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 

ดังน้ัน ผูบริหารขององคการจะเปนผูพิจารณาดําเนินการช้ีขาดทางวินัย ไมวาจะเปนการพิจารณาบทลงโทษ 

หรือการใหออกจากงาน นอกจากน้ี วินัยองคการเปนโอกาสในการเรียนรู เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนา 

การผลติและแรงงานสัมพันธ รวมถึงเปนการเพิม่ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองคการใหอยู

ในระดับที่สูงข้ึนมากกวาที่จะเปนการมุงเนนการลงโทษ 

 ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ (2550) ไดกลาววา วินัย หมายถึง การควบคุม

ความประพฤติใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน นอกจากน้ีแลว วินัย หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรม

ที่แสดงออกมาวา สามารถควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของวินัยตามที่กําหนดไวในกฎหมายดวย 

 เมื่อนําวินัยขององคการมาใชมักมีปญหาเกิดข้ึนวา ทําไมตองมีการกําหนดวินัยข้ึนมาควบคุม

พนักงาน ผูบริหารจาํนวนมากที่ประสบปญหาเกี่ยวกับวินัยองคการ มักจะคํานึงถึงบทลงโทษเปนลําดับ

แรก เหตุใดพนักงานจึงตองถูกลงโทษ เปนคําถามที่มักจะเกิดข้ึนอยูเสมอในองคการ 

 การลงโทษทางวินัย เปนกระบวนการสาํคัญอีกอันหน่ึงในการบรหิารงานบคุคลภาครัฐ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสรมิคุณภาพและประสิทธิภาพของขาราชการ และมีจุดมุงหมายเพื่อธํารงคศักด์ิศรี

ของขาราชการดวย การลงโทษทางวินัยถูกนํามาใชเปนมาตรการเชิงลบควบคูกับการใหรางวัล ซึ่งเปน

มาตรการเชิงบวก ภายใตแนวคิดที่วา ขาราชการที่ดีมีประสิทธิภาพควรไดรับการยกยองและใหรางวัล

เพื่อเปนขวัญกําลังใจและเปนตัวอยางที่ดี ขาราชการที่กระทําความผิดสมควรไดรับการลงโทษตามควร

แกกรณี เพื่อมิใหเปนเย่ียงอยางแกขาราชการอื่น 

 จากแนวคิดที่กลาวมาพอสรุปไดวา วินัย หมายถึง การอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ

ของสังคม ความสามารถของบุคคลในการกระทําและควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่มุงหวัง

และเปนพฤติกรรมที่เกิดจากสามัญสํานึกข้ึนมาเอง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีงามที่มีอยูในตัวบุคคลเกิดจาก

การไดรับการอบรม ปลูกฝงของมนุษยดวยความสมคัรใจ และมุงมั่นที่จะทําในสิ่งที่ดีงาม แมจะมีสิ่งเรา

ภายนอกหรือภายในตนเองพฤติกรรมก็ยังไมเปลี่ยนแปลง โดยพฤติกรรมที่แสดงออกน้ันจะตองไมขัดกับ

ระเบียบของสังคมดวย 
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 ความสําคัญของวินัย 

 วินัย เปนขอปฏิบัติที่ใชควบคุมความประพฤติของคนดังที่กลาวมาในความหมายของ วินัย

เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบในสังคม ดังน้ัน ระเบียบวินัยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน ดังจะไดกลาวตอไปน้ี 

 ยุรพร ศุทธรัตน (2552) กลาววา วินัยชวยเสริมสรางใหผูปฏิบัติตามเกิดความรูสึกสํานึกและ

ความเคยชินที่ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดีงาม เปนมาตรฐานระหวางความประพฤติของกลุมบุคคล 

ผูปฏิบัติงานในองคการชวยเตรียมตัวบุคลากร สําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคตจะไดใชสิทธิ เสรีภาพ

และ ความรับผิดชอบอยางถูกตอง ชวยสรางและรักษาไวซึ่งสภาพการณอันจําเปนตอความเจริญกาวหนา

ขององคการ หากขาดระเบียบวินัยการดําเนินงานขององคการจะเต็มไปดวยอุปสรรค 

 ยุทธพงษ กิ่งวิชิต (2555) กลาวถึง ความสําคัญของวินัยพอสรุปไดวา การฝกทางวินัย โดยมี

จุดประสงคเพื่อใหมีนิสัยประจําใจดี คือ ใหมีความเคารพ มีมารยาท และความประพฤติอันดีงาม และ

มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความรวมมือซึ่งกันและกัน ความสําคัญของวินัยมี ดังน้ี 

  1. วินัยทําใหผูรักษาเปนคนดี เปนเครื่องมือปกปองความเสื่อมเสีย 

  2. วินัยเปนเครื่องมือวัดความดีของคน ใครจะเปนคนดีหรือคนเลว ดีมาก ดีนอย และไมมี

อะไรที่เปนเครื่องมือวัดไดอยางแมนยํา เทากับการสังเกตวินัยของผูน้ันวา เครงครัดในวินัยของตนเอง

เพียงใด 

  3. วินัยเปนเครื่องแสดงความแตกตางระหวางบุคคล 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การใหรางวัลและการลงโทษ หมายถึง สภาวะการแสดงออก

ของบุคลากรในองคการ ที่ไดแสดงออกถึงองคการใหมีความชัดเจนและความเหมาะสมในการใหรางวัล

ผลตอบแทน มีนโยบายในการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่มีความยุติธรรม ตลอดจนการที่บุคลากร

รับรูวาตนจะไดรับรางวัลตอบแทน เมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับระบบการใหรางวัลขององคการ 

รวมไปถึงการรับรูในความยุติธรรมของนโยบายในการจายเงินเดือน และการสนับสนุนความกาวหนา

ของบุคลากร 

 การสรางบรรยากาศเชิงบวก 

 บรรยากาศเชิงบวก เปนบรรยากาศที่อยูในสภาพที่ดีที่บุคลากรภายในองคการมีความสบาย

ทั้งดานรางกายและจติใจ มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูบรหิารและบุคลากร ผูรวมงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 

มีความสัมพันธเชิงบวก มีความรูสึกอบอุนและเปนมติร เปนกันเอง มีการสื่อสารที่ดีระหวางกัน ซึ่งเปน

บรรยากาศที่พึงประสงคและกอใหเกิดประสทิธิภาพในการทํางาน การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน

จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึงในการทาํงานรวมกนั ซึ่งบรรยากาศของกลุมเปนลกัษณะทางจติวิทยา

สําหรับการทํางานรวมกัน จะมีสวนชวยใหสมาชิกในทีมน้ันสามารถทํางานรวมกันได โดยบรรยากาศ

ในการทํางานจะเปนองคประกอบสําคัญที่จะสงผลใหองคกรเกิดความสําเร็จหรือลมเหลว เกิดผลผลิต
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สูงหรือตํ่า บรรยากาศในการทํางานจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการรับรูของสมาชิกในกลุมที่เกี่ยวของกับเรื่อง

ตาง ๆ ซึ่งมีผูที่ไดศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศเชิงบวกที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานไว ดังน้ี 

 Halpin (1966) ไดกลาวไววา บรรยากาศองคการน้ันเปนสภาพการณอันเปนผลรวมระหวาง

พฤติกรรมของผูบริหารและพฤติกรรมของผูรวมงาน ซึ่งมีอิทธิพลตอแรงจูงใจหรือเปนแรงกดดันทําให

บุคลากรในองคการแสดงพฤติกรรมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บรรยากาศของสถานศึกษาประกอบข้ึนจาก

พฤติกรรมของครรูวมกับพฤติกรรมของผูบรหิาร โดยมีพฤติกรรมของคณะครูรวมกับพฤติกรรมของคณะ

ผูบริหาร โดยมีพฤติกรรมของคร ู4 มิติ ไดแก มิติอุปสรรค มิติขาดความผูกพัน มิติขวัญ มิติมิตรสัมพันธ 

และพฤติกรรมของผูบริหาร 4 มิติ ไดแก มิติหางเหิน มิติมุงผลงาน มิติกรุณาปราณี มิติเปนแบบอยาง 

จากบรรยากาศองคการทั้ง 8 มิติน้ี สามารถจัดเปนลักษณะเฉพาะของบรรยากาศองคการได 6 แบบ

คือ บรรยากาศแจมใส บรรยากาศอิสระ บรรยากาศควบคุม บรรยากาศรวมอํานาจ และบรรยากาศซึมเซา 

ตามรายละเอียด ดังน้ี 

  พฤติกรรมของครู (Teacher Behavior) มี 4 มิติ คือ 

   1. การไมใหความรวมมือ (Disengagement) หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกหรือ

ผูรวมงานที่ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาที่มอบหมายใหอยางไมเต็มใจ นอกจากน้ี ยังเปนความรูสึก

ของสมาชิกในลักษณะที่มีตอเพื่อนรวมงานวาไมคอยใหความรวมมือ ขาดการประสานงานตางคนตางทํา 

ไมประสานสัมพันธกัน 

   2. มิติอุปสรรค (Hindrance) หมายถึง บุคลากรรูสึกวาผูบริหารมอบหมายงานประจํา

ใหมากเกินไป มอบหมายงานคณะกรรมการและงานอื่น ๆ จนบุคลากรมีความรูสึก “มีงานที่ไมจําเปน 

ตองทํา” เปนจํานวนมาก และกาวกายตองานประจํา ทําใหรูสึกอึดอัด รูสึกวาขาดความคลองตัวและ

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากระเบียบขอบังคับอื่น ๆ และงานพิเศษมากเกินไป 

   3. มิติขวัญ (Esprit) หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกหรือของผูรวมงานที่มีพฤติกรรม

ในการปฏิบัติภารกิจ โดยมีขวัญกําลังใจดี ความรักในทีมงานเพราะไดรับความพึงพอใจจากการตอบสนอง

ทางสังคมและความสําเร็จในหนาที่การงาน 

   4. มิติการสนิทสนม (Intimacy) หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกหรือผูรวมงานในองคการ

มีตอเพื่อนรวมงานและองคการที่วา มีระบบการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี ทุกคนรักและเปนกันเอง โดย

แสดงออกถึงการมีความสัมพันธอยางสนิทสนมกลมเกลียว มีความไววางใจ และเช่ือมั่นซึ่งกันและกัน

ในการทํางาน 

  พฤติกรรมผูบริหาร (Principle’s Behavior) มี 4 มิติ คือ 

   1. มิติหางเหิน (Aloofness) หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกหรอืผูรวมงานในองคการ

ที่มีตอผูบริหารวา ผูบริหารมีพฤติกรรมที่คํานึงถึงความสัมพันธระหวางตนเอง และสมาชิกในองคการ

เฉพาะแตที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ผูบริหารมักจะเครงครัดตอกฎระเบียบและนโยบาย 
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   2. มิติการเนนผลงาน (Production Emphasis) หมายถึง พฤติกรรมของการสั่งการ 

การบังคับและติดตามผลการปฏิบัติงานอยางเครงครัด สมาชิกหรือผูรวมงานในองคการที่ตองปฏิบัติ

ตามคําสั่งของผูบริหารอยางเครงครัด ปราศจากปฏิกิริยาหรือความคิดเห็นอื่นใด 

   3. มิติการใหความชวยเหลือ (Thrust) หมายถึง ผูบริหารที่ใหการสนับสนุน และให

กําลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกหรือผูรวมงานในองคการ นอกจากน้ีผูบริหารยังใหคําแนะนําและ

จะกระตุนและจูงใจผูรวมงานในองคการ โดยไมใชวิธีการควบคุม ตรวจตรา โดยจะแสดงถึงพฤติกรรม

ซึ่งเปนแบบอยางที่ดี มาเชากลับเย็น ทํางานหนัก กระตือรือรน และสนใจดานการพัฒนาทางการศึกษา 

เพื่อใหสมาชิกหรือผูรวมงานในองคการถือเปนแบบอยาง และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

   4. มิติมิตรสัมพันธ (Consideration) หมายถึง ผูบริหารแสดงถึงความมีเมตตากรณุา 

ชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ผูบริหารจะมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอสมาชิกหรือผูรวมงาน

ในองคการแลว ยังคํานึงถึงความตองการและเหตุผลความจําเปนตาง ๆ เพื่อใชเปนเหตุผลประกอบกัน

ในการพิจารณาตัดสินใจดวย 

 จาก 8 มิติของพฤติกรรมผูใตบังคับบัญชาและพฤติกรรมของผูบริหาร ฮัลปน และคอรฟ จึงได

จัดกลุมบรรยากาศองคการเปน 6 บรรยากาศ จากเปดไปถึงปด คือ 

  1. บรรยากาศแจมใส หรือแบบเปด เปนบรรยากาศที่สมาชิกมีขวัญและกําลังใจดีมาก

มีความสามัคคีชวยเหลือการงานเปนอยางดี มีงานทําพอเหมาะกาสภาพความสามารถของแตละบุคคล 

ซึ่งมีความภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกขององคการ กฎเกณฑ ระเบียบที่มีความจําเปนสําหรับการอํานวยการ

บริหารงานและควบคุมยังมีอยู แตยืดหยุนไดตามสถานการณ จึงทําใหผลผลิตของงานมีประสิทธิภาพ 

บรรยากาศการปฏิบัติงานแบบน้ีเปนแบบที่พึงประสงคแกบุคลากรมากที่สุด 

  2. บรรยากาศแบบอิสระ เปนบรรยากาศที่มีแนวโนมที่จะใหบุคลากรมีความพึงพอใจ

ในการสรางความสัมพันธฉันมิตรมากกวาความพงึพอใจที่เกิดจากผลสําเรจ็ของงาน ผูบริหารเปดโอกาส

ใหบุคลากรทํางานอยางอิสระ 

  3. บรรยากาศแบบควบคุม เปนบรรยากาศที่ผูบริหารเนนความสําเร็จของงาน มีการควบคุม 

ตรวจตรา และสั่งการใหบุคลากรทําเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการทํางาน ถึงแมบุคลากรจะไมคอยมีโอกาส

ในการสรางความสัมพันธกัน แตเน่ืองจากมีผลงานก็สรางความภาคภูมิใจและพอใจกับบุคลากร 

  4. บรรยากาศแบบสนิทสนม เปนบรรยากาศที่มีความสัมพันธฉันมิตรสหาย ผูบริหาร

สนใจผลงานนอย และจะละเลยคําสั่ง กฎเกณฑ ระเบียบ หรือนิเทศงาน บุคลากรไมคอยสนใจทํางาน

แตจะมีความสัมพันธในดานสวนตัวดี 

  5. บรรยากาศแบบรวมอํานาจ จะเปนบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชาบริหาร

โดยการออกคําสัง่ ควบคุม ตรวจตรา และนิเทศการปฏิบติังานอยางใกลชิด ผูบริหารพยายามที่จะสราง
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ถึงความสัมพันธฉันมิตร แตบุคลากรไมยอมรับนับถือความสามารถของผูบริหาร ทําใหเกิดขวัญและ

กําลังใจตํ่า 

  6. บรรยากาศแบบปด เปนบรรยากาศที่มีการบริหารงานโดยขาดความรู ไมมีสมรรถภาพ

ในการบริหารบุคคล บุคลากรเสียขวัญกําลังในในการทํางาน เพราะขาดความสัมพันธฉันมิตร และขาด

ความภาคภูมิใจในการทํางาน เปนบรรยากาศที่ไมพึงประสงคและตองรีบแกไข 

 Wilson (2001) ไดศึกษาถึง บรรยากาศองคการและพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองคการ

โดยการวิเคราะหองคประกอบ จากผลการศึกษาไดองคประกอบบรรยากาศองคการโรงเรียน 8 มิติ คือ  

  1. ความสัมพันธเชิงบวกระหวางครแูละนักเรยีน (Positive Student-Teacher Relationship)  

  2. ความเกี่ยวของกับโรงเรียน (School Connectedness)  

  3. การสนับสนุนดานวิชาการ (Academic Support)  

  4. คําสั่งและระเบียบวินัย (Order and Discipline)  

  5. สิ่งแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียน (Physical Environment)  

  6. สิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Environment)  

  7. ความรับรูการเลือกปฏ ิบัติ / สิทธิประโยชน (Perceived Exclusion / Privilege) 

  8. ความพึงพอใจดานวิชาการ (Academic Satisfaction) 

 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบบรรยากาศองคการ ซึ่งไดพบวามีอยู 

5 องคประกอบ ไดแก  

  1. ความคาดหวังสูง (High Expectation) มีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพของ

นักเรียนที่ทาทาย การมุงเนนความสาํเร็จของงาน ทั้งในระดับบคุคล ระดับช้ัน และระดับโรงเรยีนตลอดจน

การใหความสําคัญกับการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ  

  2. บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน (Positive School Climate) การเสริมสรางบรรยากาศ

แหงมิตรภาพ การจัดบรรยากาศที่สงเสริมการมีปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกัน การสงเสริมบรรยากาศ

การทํางานเปนทีมและหมูคณะ และสงเสริมแหงการทดลอง กลาคิด กลาทําสิ่งใหม ๆ เปนตน  

  3. การใหความเปนกันเอง ไววางใจซึ่งกันและกัน (Trust Subtlety and Intimacy)  

  4. การสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวม (Shared Control and Decision Making) การประชุม

ปรึกษาหารือกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ และการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการรวมคิด

รวมทํา รวมประเมินและรวมตัดสนิใจในองคการ นอกจากน้ี ผูบริหารจะตองทราบถึงวิธีการที่จะทําให

บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพดวย  

  5. การจัดระบบการจูงใจ (Motivation) การจัดระบบการจูงใจ เปนการจัดกิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
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 นิกัญชลา ลนเหลือ (2554) กลาววา การสรางบรรยากาศองคการประกอบดวย 4 องคประกอบ 

ไดแก การสรางบรรยากาศเชิงบวก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน การสงเสริมใหมีการตัดสินใจ

รวมกัน และการสรางแรงจูงใจ 

 ณฐกร รักษธรรม (2557) กลาววา การสรางบรรยากาศองคการทางการศึกษาน้ันแบงออก 

เปน 4 มิติ ไดแก การเสรมิสรางใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ การเสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน 

การใหความชวยเหลือสนับสนุน และการสรางบรรยากาศเชิงบวก 

 ณัฏฐา บุตรเผียน (2554) กลาววา การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานวา เปนการสราง

บรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกนั ความไววางใจตอกันในทีมงานเกดิข้ึนจากการที่สมาชิกปฏิบัติตอกัน

ดวยความเช่ือมั่น ซื่อสัตยตอกันอยางเปดเผย มีความเสมอตนเสมอปลายและใหความนับถือซึ่งกันและกนั

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยที่ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เกิดการแกปญหารวมกัน ใหการรับฟง

ซึ่งกันและกัน มีความสะดวกใจตอการเสี่ยง และชวยเสริมในสวนที่คนอื่นยังขาดอยูดวยความเต็มใจ 

 สุนันทา เลาหนันท (2554) กลาววา การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน วาเปนบรรยากาศ

การทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง การทํางานเปนไปอยางเรียบงายไมเปนทางการ บรรยากาศอบอุน สบาย

เปนกันเอง ไมเบื่อหนายการทํางาน เมื่อถึงเวลาประชุมทุกคนมาพรอมเพรียงกันดวยใบหนาที่ย้ิมแยม 

สมาชิกในทีมงานชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ไมเปนทางการ โดยการจัดหาสิ่งของที่จําเปน

สําหรับทีมงานใหโดยไมตองรอใหมีการรองขอ เต็มใจที่จะแสดงความยินดีดวยความจริงใจเมื่อทีมงาน

ประสบความสําเรจ็ แนะนําใหสมาชิกรูจักและจดักิจกรรมรวมกัน การมีอารมณขัน และมีการอภิปราย

เขาแทรก เปนการผอนคลายในตอนที่มีบรรยากาศมีความตึงเครียด 

 พิมพพร ศรีสังข (2556) ไดกลาววา การเสรมิสรางบรรยากาศในการทํางานวา เปนการสราง

บรรยากาศในการทํางานเปนทีม โดยการไววางใจซึ่งกันและกัน ตามสภาพบรรยากาศในการทํางาน 

โดยปราศจากความขัดแยง การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมาย 

 พัทยา บุญมาก (2557) กลาววา การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานเปนการเปดโอกาส

ใหทุกคนในองคกรไดทํางานรวมกันอยางเปดเผย เกิดบรรยากาศความเปนกันเองในการทํางานสมาชิก

ปฏิบัติตอกันดวยความเช่ือมั่น ซื่อสัตยตอกันอยางเปดเผย มีความเสมอตนเสมอปลายและใหความนับถือ

ซึ่งกันและกัน 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การสรางบรรยากาศเชิงบวก หมายถึง สภาวะการแสดงออก

ของบุคลากรในองคการ ที่จะแสดงออกถึงการสรางบรรยากาศแบบเปด โดยการเปดโอกาสใหบุคลากร

สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออํานาจในการทํางานไดอยางอิสระในตามบทบาทหนาที่ของตน มีสวนรวม

ในการตัดสินใจแกปญหาที่เกิดข้ึนในการทํางาน ตลอดจนเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสราง
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บรรยากาศแหงมติรภาพ สงเสริมการมีปฏิสัมพันธและเรยีนรูรวมกนั การสรางบรรยากาศในการทํางาน

เปนทีม และการเสริมสรางบรรยากาศการสรางนวัตกรรมรวมกัน 

 การเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 การมีสวนรวมคือการเขารวมกันทํากิจกรรมของบุคคลหรอืคณะบุคคล เพื่อชวยเหลือสนับสนุน

ใหงานที่รวมกันทําบรรลผุลอยางมีประสิทธิภาพ เปาหมายของการทาํงาน เปนสิ่งสําคัญที่สมาชิกทุกคน

ในทีม ตองรับรูและมีความเขาใจเปนอันหน่ึงอนัเดียวกนั ซึ่งเปนทิศทางใหทุกคนที่ทํางานรวมกันมุงไปสู

จุดหมายเดียวกัน ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมายของคําวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจไว ดังน้ี 

 ธารีรัตน เวชพราหมณ (2551) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนการมีสวนรวม คือ 1) การมี

สวนรวมในการวางแผน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผน 3) การมีสวนรวมในการแบงปนถึง

ผลประโยชน จากการดําเนินการซึ่งปจจัยที่ทําไดเกิดการมีสวนรวม จะเห็นการมีสวนรวมชวยใหไดรับ

ความรวมมือ การยอมรับและการชวยเหลือซึ่งกันและกนั อันจะนํามาซึ่งประสิทธิผลของงานกระบวนการ

มีสวนรวม จะตองเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดความตองการ 

การมีสวนรวมของบุคคลอาจจะมีสวนรวมในข้ันตอนหน่ึงหรือหลายข้ันตอน หรือทุก ๆ ข้ันตอนก็ได 

โดยเฉพาะการบริหารการศึกษา หากผูรวมงานผูใตบังคับบัญชาหรือประชาชนที่เกี่ยวของไดเขามามี

สวนรวมในการดําเนินงานกจ็ะชวยเพิม่คุณภาพของงาน และชวยใหบรรยากาศในการทํางานดีข้ึน ซึ่งได

มีการศึกษาเกีย่วกับบรรยากาศการทํางานทีเ่ปดโอกาสใหมีสวนรวม จะชวยใหการทํางานสําเร็จ ราบรื่น 

เกิดประสิทธิผล 

 ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2551) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมในการทํางานเปนการรวมมือกัน

ของสมาชิกของทีม ควรมีบทบาทในการมีสวนรวมในการทํางาน โดยเขารวมกิจกรรมและอภิปรายตาง  ๆ

อยางมีคุณภาพ ซึ่งการมีสวนรวมน้ีอาจแสดงออกใหรับรูทางวาจา หรือทาทาง เชน การพยักหนา การจด

บันทึก  

 นิรันดร สุภศร (2551) กลาววา การมีสวนรวมในการทํางานเปนการบริหารงานในโรงเรียน

เพื่อใหไดถึงผลสําเร็จตามความมุงหมายได คน เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการดําเนินงาน แตเน่ืองจากวา

ความแตกตางระหวางบุคคลไมวาจะเปนทัศนคติ ความเช่ือ ความนิยม ความรู ความสามารถในการทํางาน

หรือเปาหมายในการทํางาน การทํางานที่ตางกันเหลาน้ีมีสวนทําใหเกิดความขัดแยงในการทํางานได 

ผูบริหารทุกระดับจึงตองเผชิญหนากับปญหาความขัดแยงในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได เพื่อเปน

การแกไขปญหาความขัดแยงใหเปนไปในลักษณะสรางสรรค และเปนประโยชนกับหนวยงานดวยการให

สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม รวมรับผิดชอบรวมกัน 

 สมิต สัชฌุกร (2552) กลาววา การมีสวนรวมในการทํางาน คือ พฤติกรรมของบุคคลหรือคนอื่น

ในหนวยงานหรือองคกรในทางตาง ๆ ที่ทํารวมกันดวยความเต็มใจของแตละคนในการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันดวยความเต็มใจ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน 
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 สมจิต สงสาร (2552) ไดทําการศึกษาเกีย่วกับองคประกอบบรรยากาศองคการ ซึ่งพบวามีถึง 

3 องคประกอบ ไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และ 

3) การใหความอบอุนและการสนับสนุน 

 องอาจ วรรณสิทธ์ิ (2553) ไดนําเสนอแบบบรรยากาศองคการ ซึ่งไดเสนอแบบบรรยากาศ

องคการ 4 แบบ คือ 

  1. บรรยากาศแบบเผด็จการ (Exploitive Authoritative) ซึ่งเปนบรรยากาศที่ผูบริหาร

มีความเช่ือมั่น มีความจริงใจ และมีความไววางใจตอผูใตบังคับบัญชาเพียงเล็กนอยหรือแทบไมมีเลย

มีการใชอํานาจและปฏิปกษ การติดตอสื่อสารเริ่มจากเบื้องบนมาสูเบื้องลาง นโยบาย กฎเกณฑ และ

การตัดสินใจถูกกําหนดโดยผูบริหาร มีการปลอยใหผูรวมกันรับผิดชอบในการตัดสินใจไดเพียงเล็กนอย

และตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารกําหนดไว 

  2. บรรยากาศแบบบูรณาธิปไตย (Benevolent Authoritative) ผูบริหารแสดงถึงทาที

ไววางใจและมีความจริงใจตอบุคคลในองคการ มีวิธีการจูงใจดวยการใหรางวัลบาง แตบางครั้งน้ันก็มี

การบังคับ มีการใหความชวยเหลือและความรวมมือกันในองคการระหวางผูบริหารกับบุคคลในองคการ

ผูบริหารยอมรบัฟงความคิดเหน็และยอมใหมีการติดตอสื่อสารจากเบื้องลางไดบาง และมีความพึงพอใจ

ในการเปนสมาชิกขององคการ การบังคับบัญชาและความสําเร็จของตนปานกลาง 

  3. บรรยากาศแบบปรึกษาหารือ (Consultative Climate) ผูบริหารมีพฤติกรรมในการ

ไววางใจและมคีวามจรงิใจตอบคุคลในองคการ มีการขอคําแนะนําและใหคําปรึกษาเพือ่กําหนดแนวทาง

หรือใชในการตัดสินใจอยูเสมอ มีการยกยองและมีการปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคการ 

มีการรวมมือรวมใจกันในองคการ มีความขัดแยงเปนครั้งคราว 

  4. บรรยากาศแบบมีสวนรวม (Participative Climate) ผูบริหารมีการใหการสนับสนุน

ไววางใจและจริงใจตอบุคคลในองคการ โดยสงเสริมใหมีการนําความคิดในเชิงสรางสรรค มีการจูงใจ

ในการทํางานดวยการใหรางวัล และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสนิใจ การติดตอสื่อสารผานเครอืขาย

จากเบื้องบนสูเบื้องลาง และแบบแนวนอน ทั้งจากบุคคลในองคการดวยกันและผูบริหารมีปฏิสัมพันธ

ที่แนนแฟน มีความอบอุนฉันทมิตร มีความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553) กลาววา การมีสวนรวมในการทํางานน้ันจะประสบความสําเร็จ

ไดตองเกิดจากความเขาใจถึงหลักที่สําคัญในการทํางานรวมกัน ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ  

  1. สมาชิกและผูนําทีมงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน และแกไขปญหารวมกัน 

  2. มีการจัดโครงสรางของทีมงานโดยพิจารณาโครงสรางหลกัขององคการผสมผสานกับ

โครงสรางทีมงานที่พึงประสงค 

  3. ผูนําทีมทําหนาที่เสมือนเปนผูนําขององคกร ใหความชวยเหลือ สนับสนุน และสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
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  4. มีการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

  5. ผูนําตองสรางแรงจงูใจ และมีการเสริมแรงใหสมาชิกอยากทํางานรวมกันอยางจริงใจ

และยังกลาววา การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมที่จะประสบความสําเรจ็ไดน้ันตองมีองคประกอบ 5 

ประการ ดังน้ี 

   5.1 การมีเปาหมายเดียวกัน หมายถึง ทิศทางการทํางานที่สมาชิกทุกคน ไดรวมกัน

กําหนดข้ึน เพื่อเขาใจวัตถุประสงคของการทํางานที่ตรงกัน และพยายามทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 

   5.2 ความไววางใจซึ่งกัน หมายถึง ความรูสึกระหวางบุคคล โดยรวมไวซึ่งความรัก 

ความนิยมชมชอบ ความเช่ือมั่นจนเกิดความเช่ือถือ ไวใจบุคคลน้ันดวยใจจริง 

   5.3 การมีสวนรวม หมายถึง การสรางความรวมมือ เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม

ในการรับรู รวมคิด รวมทํา และรวมแกปญหา แสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทํางาน ต้ังแตการวางแผน 

การดําเนินงาน การติดตาม และปรับปรุงแกไขเพื่อใหการทํางานเกิดความสําเร็จ 

   5.4 การยอมรับนับถือ หมายถึง การรับฟงซึง่กนัและกัน เคารพในบทบาทหนาที่ของกัน

และกัน การใหเกียรติ การยอมรับในความสามารถและความแตกตางของกันและกัน ดวยความจริงใจ 

   5.5 การมีปฏิสัมพันธ หมายถึง การแสดงความรูสึกระหวางบุคคลที่มีตอกันในลักษณะ

ของความเขาใจซึ่งกันและกัน มีนํ้าใจตอกัน สนับสนุน เกื้อกูล และมีความสัมพันธอันดีตอกัน 

 สมหมาย เทศขํา (2554) ไดกลาววา การมีสวนรวมในการทํางาน คือ การสรางความรวมมือ

อยางแข็งขัน โดยผูบริหารสถานศึกษามีสวนสงเสริม สนับสนุนใหครูเกิดการพัฒนาตนเองใหสูงข้ึน ไดแก 

การพัฒนาความคิดแบบสรางสรรค การสนับสนุนดานเทคโนโลยี การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

และการกําหนดขอบเขตบทบาทหนาที่ที่เหมาะสมของแตละคนเพื่อประสิทธิภาพของผลงาน 

 นิศากร สนศิริ (2554) ไดสรุปไววา บรรยากาศของสถานศึกษาประกอบข้ึนจากพฤติกรรม

ของคณะครูรวมกับพฤติกรรมของผูบริหาร โดยมีพฤติกรรมของครู 4 มิติ ไดแก มิติขาดความสามัคคี 

มิติอุปสรรค มิติขวัญ มิติมิตรสัมพันธ และพฤติกรรมของผูบริหาร 4 มิติ ไดแก มิติหางเหิน มิติมุงผลงาน 

มิติเปนแบบอยาง และมิติกรุณาปราณี จากบรรยากาศองคการทั้ง 8 มิติน้ี สามารถจัดเปนลักษณะเฉพาะ

ของบรรยากาศองคการได 6 แบบ คือ บรรยากาศแจมใสหรือแบบเปด บรรยากาศแบบอิสระ บรรยากาศ

แบบควบคุม บรรยากาศแบบสนิทสนม บรรยากาศแบบรวมอํานาจ และบรรยากาศแบบปด  

 บรรจบ ชุมแกน (2554) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การใหประชาชนสมัครใจเขามา

มีสวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และประเมินผลเพื่อดําเนินการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการ 

 กัญญา ริยาพันธ (2554) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนคือการที่ประชาชนแสดงออก

ทางพฤติกรรมรวมกับชุมชน ซึง่เริ่มจากการที่ประชาชนเขาใจสภาพที่แทจริงของชุมชน และเปนชองทาง

ที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน เมื่อประชาชนกลุมใดกลุมหน่ึงมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ก็จะแสดงออก
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ทางพฤติกรรมรวมในลักษณะตาง ๆ รวมกันคิดแกปญหาและตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม เพื่อใหบรรลุ

เปาประสงค 

 ธีระ ไชยสิทธ์ิ (2555) กลาววา การมีสวนรวมในการทํางาน คือ การเปดโอกาสใหบุคคล หรือ

สมาชิกทีมมีสวนรวมในการคิด รวมตัดสินใจในการวางแผนงาน การทํางาน รวมติดตาม และการประเมินผล

การทํางาน รวมรับผิดชอบการทํางานต้ังแตข้ันตอนแรกถึงข้ันตอนสุดทาย ทําใหเกิดขอผูกพันในสิ่งที่

ตกลงรวมกนัของทีม หรืออาจกลาวไดวา การมีสวนรวมมคีวามสาํคัญตอทมีงานทั้งน้ีเปนการเปดโอกาส

ใหสมาชิกเขามามสีวนในการระดมความคิด ความสามารถในการทํางานสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดตรง

ประเด็น ทําใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันเวลา 

 วิยะดา วิจารณ (2556) กลาววา การมีสวนรวมเปนกระบวนการในการทาํงานรวมกันในทกุ ๆ  

ข้ันตอน เพื่อใหผลของงานน้ันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา

เกิดจากกระบวนการคิดแบบมสีวนรวม เพื่อใหเกิดการทํางานที่เปนระบบมีการรับผิดชอบรวมกัน และ 

กอใหเกิดผลสําเร็จในการทํางานที่มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ดาน 

 พัทยา บุญมาก (2557) กลาววา การมีสวนรวมในการทํางาน หมายถึง การเปดโอกาสเพื่อให

สมาชิกของทีมงานทุกคน หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการทํางานเปนทีม ดวยการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในการทํางาน เริ่มต้ังแตการวางแผน การดําเนินงาน การกําหนดเปาหมาย การตรวจสอบ 

การประเมินผล และการปรับปรุงแกไข รวมกันรับผิดชอบ เพื่อใหงานน้ันประสบความสาํเร็จและบรรลุ

เปาประสงคที่วางไว 

 Snow (2002) ไดกลาววา บรรยากาศองคการ คือ การรับรูหรือรูสึกถึงสิ่งแวดลอมที่มีสวนรวม

ในการทํางาน หรือบรรยากาศในสถานที่ทํางานที่ประกอบไปดวย การผสมผสานระหวางบรรทัดฐาน 

คุณคา ความคาดหวัง นโยบาย และแนวทางการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลและกลุม และเปน

ปจจัยที่สงเสรมิใหสามารถทํางานไดเปนทีม ประกอบดวย 6 มติิ ดังน้ี 1) ความยืดหยุน 2) ความรับผิดชอบ 

3) มาตรฐาน 4) ระบบรางวัล 5) ความโปรงใส 6) ความยึดมั่นในทีม 

 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การสงเสริมใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง 

สภาวะการแสดงออกของบุคลากรในองคการที่แสดงออกถึงบรรยากาศความรวมมือ การกําหนดแผนการ

ดําเนินงาน การตัดสินในแกปญหา และทํางานรวมกันตลอดจนการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน หรือผูที่มี

สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการทํางาน การทํากิจกรรมตาง ๆ  เริ่มต้ังแตการวางแผน การดําเนินงาน 

การกําหนดเปาหมาย การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรบัปรุงและแกไข โดยรวมกันรับผิดชอบ 

ทําใหสมาชิกทุกคนผูกพันในทีมงาน 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ต้ังอยู ณ อาคารเลขที ่

261/28 ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมอืงสรุาษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี รับผิดชอบการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในจงัหวัดสรุาษฎรธานี 19 อําเภอ ดังน้ี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอเคียนซา อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพะงนั 

อําเภอไชยา อําเภอทาชนะ อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอทาฉาง อําเภอบานนาสาร อําเภอบาน

นาเดิม อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง อําเภอพุนพิน อําเภอชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี มีโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จงัหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 44 โรง รับผิดชอบการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ชวงช้ันที่ 3 - 4 ใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และ

จังหวัดชุมพร ซึ่งมี นายเสริมศักด์ิ ดิษฐปาน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และปจจุบันม ีนายสมบูรณ เรืองแกว ดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตพื้นที่

การศึกษา 

 ขอมูลดานสถานศึกษา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 44 แหง 

 

ตารางท่ี 2.1 จํานวนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี จําแนกตามขนาด ปการศึกษา 2558 

 

จังหวัด แบงตามขนาดโรงเรียน รวม 

สุราษฎรธานี เล็ก 

(< = 499 คน) 

กลาง 

(500 - 999 คน) 

ใหญ 

(1,000 - 1,499 คน) 

ใหญพิเศษ 

(> = 1,500 คน) 
44 

รวม 18 10 8 8 

รอยละ 40.90 22.73 18.18 18.18 
 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (2558) 
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 แนวทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัด

สุราษฎรธานี 

 วิสัยทัศน (Vision) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

ซึ่งเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาใหมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาสูความเปนเลิศ ในระดับสากลบนพื้นฐานความรู

คูคุณธรรมและความเปนไทย 

 พันธกิจ (Mission) การพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษาทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสูระดับสากล เพื่อใหผูเรียนเปนบคุคล

ที่มีความรูคูคุณธรรม และความเปนไทย 

 เปาหมายการดําเนินงาน 

 ดานคุณภาพผูเรียน มีดังน้ี  

  1. ผูเรียนไดมีความรู ความสมารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนา

สูความเปนเลิศ ไดมาตรฐานระดับสากล  

  2. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ

อื่น ๆ รวมถึง การสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิตอล (Digital Literacy) อยางมีคุณภาพ  

  3. ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห ริเริ่ม

สรางสรรค แกปญหาและกลาตัดสินใจ  

  4. ผูเรียนสามารถคิดคนออกแบบพัฒนาช้ินงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือ

ทางเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม มีทักษะการวางแผน การจัดการ ทํางานเปนทมี และเห็นชองทางสรางอาชีพ

ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)  

  5. ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจ

บริการ มีความเปนพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง และ

มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 ดานระบบการเรียนรู มีดังน้ี  

  1. โรงเรยีนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมารฐานสากล (World - Class Standard 

Curriculum and Instruction)  

  2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสารและการเรียนรู  

  3. โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิตอล (Digital Literacy) และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึง มีคุณภาพ  

  4. โรงเรยีนจัดกระบวนการเรยีนรูอิงมาตรฐาน ใหเช่ือมประสานกับการศึกษา ประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก  
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  5. ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและจริยธรรมทางวิชาชีพครูยุคใหม 

 ดานระบบบริหารจัดการ มีดังน้ี  

  1. โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

  2. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหพัฒนาตน

เต็มตามศักยภาพ  

  3. โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถ่ิน 

ระดับประเทศ และระหวางประเทศ  

  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

 ดานคุณภาพแหลงเรียนรู มีดังน้ี  

  1. โรงเรียนพัฒนาและจดับรกิารแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพ เอื้อตอการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุมคา  

  2. โรงเรียนใหชุมชนเปนแหลงเรียนรู โดยมีสถาบัน และองคการตาง ๆ ในทุกภาคสวน

เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 จากขอมูลสารสนเทศกลุมนโยบายและแผนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 11 ในปการศึกษา 2558 พบวา โรงเรียนภายใตการควบคุมดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนโรงเรยีนขนาดเล็กเพิ่มข้ึน นักเรียนมีจํานวนลดลง 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ประเด็นที่เปนอุปสรรค คือ ประชาชน / ผูปกครองสวนใหญ

ยังไมไดรับขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและสถานศึกษาอยางครบดาน สภาพชุมชน

รอบโรงเรียนบางโรงเรียนมีแหลงอบายมุข และสิ่งเสพติดเพิ่มข้ึน สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบ 

ยากตอการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ผูปกครองบางสวนขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการอบรม 

ดูแลเอาใจใสบตุลหลาน การอพยพยายถ่ินฐานของแรงงานตางถ่ิน ตางดาว ไมเอื้อตอการจัดบรรยากาศ

การเรียนการสอนในสถานศึกษาในทางบวก นอกจากน้ี ระบบการควบคุมในเรื่อง การใชเทคโนโลยี 

ขาดประสิทธิภาพ สงผลใหนําไปใชในทางที่ไมพงึประสงค การเปลีย่นแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเรว็ 

สงผลใหอุปกรณและเทคโนโลยีของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาลาสมัย โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

ตองมีคาใชจายในการปรับปรุงพัฒนาข้ึน สงผลตอบรรยากาศในการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา 

ทั้งน้ีเปนหนาที่ของผูบริหารทั้งระบบ ทั้งระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา ตองมีภาวะผูนําและบุคลากร

ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาบรรยากาศในการเรียนรูตอไป (สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11, 2558 : 17) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 จากการศึกษาความสมัพันธของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบรหิารที่สงผลตอบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีนักวิจัย

ไดศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่แตกตางกันหลายทัศนะ ดังน้ี 

 งานวิจัยในประเทศ 

 สุธาสินี แสงมุกดา (2554) ไดศึกษาการวิจัย เรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผูนําที่แทจริง

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดองคประกอบภาวะผูนําที่แทจริง

ของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน และไดกําหนดเกณฑปกติ วิสัย (Norm) ของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 849 คน ผลการวิจัย พบวา  

  1. องคประกอบภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มี 5 องคประกอบ 

ไดแก 1) การตระหนักในตนเอง 2) การมีกฎเกณฑศีลธรรมของตนเอง 3) ความโปรงใสเชิงสัมพันธ 

4) กระบวนการที่สมดุล และ 5) การเรียนรูสูอนาคต โดยโมเดลองคประกอบภาวะผูนําที่แทจริงของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคลอง กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยองคประกอบที่ 5 มีคา

นํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด รองลงมา คือ องคประกอบที่ 3, 1, 4 และ 2 ตามลําดับ  

  2. เครื่องมือวัดภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนมาตรประมาณ

คา 5 ระดับ ซึ่งสามารถวัดไดทั้งการแยกแตละองคประกอบ และแบบรวมทั้ง 5 องคประกอบ โดยแบง

ออกเปน 2 ชุด คือ แบบวัดภาวะผูนําที่แทจริงของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับผูบริหารและ

สําหรับครู ผลการประเมินแบบวัด พบวา มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก คาความเที่ยง รวมทั้งฉบับมีคา 

0.90  

  3. เกณฑปกติวิสัย (Norm) ของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พบวา เกณฑปกติรวม ผูบริหารสวนใหญ (รอยละ 26.88) ซึ่งมีคะแนนภาวะผูนําที่แทจริงอยูในระดับ

คอนขางสงู สวนเกณฑปกติขององคประกอบยอย พบวา องคประกอบที่ 1 และ 3 ผูบริหารสวนใหญ 

(รอยละ 28.06 และ 29.25 ตามลําดับ) มีคะแนนภาวะผูนําที่แทจริงอยูในระดับตํ่า สวนองคประกอบ

ที่ 2, 4 และ 5 ผูบริหารสวนใหญ (รอยละ 32.94, 27.47 และ 32.58 ตามลําดับ) มีคะแนนภาวะผูนํา

ที่แทจริงอยูในระดับคอนขางสูง  

  4. ผลการประเมินคูมือการใชแบบวัดภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

พบวา คูมือการใชมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.83 
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 อรวรรณ เหมนวล (2554) ไดทําการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับ

ความพึงพอใจในงานตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงาน ตามการรับรูของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาล จํานวน 70 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศองคการโดยรวมอยูในระดับดี 

ความพึงพอใจในงาน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางบรรยากาศ

องคการมีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพอยางม ีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ <.001 (r = .78) 

 รัชนู เรืองโอชา (2554) ไดทําการวิจัยเรือ่ง ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ 

การสรางพลงัอํานาจในงานเชิงโครงสราง และความพงึพอใจของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาบรรยากาศองคการ การสรางพลังอํานาจในงานเชิงโครงสราง

และความพึงพอใจของบุคลากรเอ็มเทค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ 

การสรางพลงัอํานาจในงานเชิงโครงสราง และความพงึพอใจของบุคลากรเอ็มเทค และเพื่อสรางสมการ

บรรยากาศการความพึงพอใจในงาน ดวยการรับรูบรรยากาศองคกรและเสริมสรางพลังอํานาจในงาน

เชิงโครงสราง กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ จํานวน 

500 คน ซึ่งตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ บรรยากาศภายในองคกรดานการมีสวนรวม ดานโครงสราง 

ดานการใหรางวัล ดานความอบอุนการสนับสนุน ดานความเจริญกาวหนาและการพัฒนา และในดาน

การควบคุม ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ การสรางพลังอํานาจ

ในงานเชิงโครงสราง และความพงึพอใจของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับปานกลาง เรียนลําดับดังน้ี ดานความอบอุนการสนับสนุน ดานโครงสราง ดานการมี

สวนรวม ดานความเจริญกาวหนาและการพัฒนา ดานการควบคุม และดานการใหรางวัล 

 จารุวัฒน ตายเทศ (2554) ไดทําการวิจัยถึงในเรื่อง บรรยากาศองคกรที่มีผลตอประสิทธิผล

ขององคกร โดยการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบรรยากาศองคกรที่มผีลตอประสิทธิผลขององคกร 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทเอกชนแบบไมม ีโรงงานและแบบมโีรงงาน ประเภทละ 

200 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ตัวแปรตน คือ บรรยากาศองคกรดานโครงสราง ดานมาตรฐานงาน

ดานความรับผิดชอบ ดานการสนับสนุน ดานความผูกพันตอองคกร ดานภาวะผูนํา สวนตัวแปรตาม

ไดแก ประสิทธิผลขององคกรในดานการเจริญเติบโตขององคกร และดานการสรางสรรค นวัตกรรม 

ผลการวิจัย พบวา พนักงานบรษัิทเอกชนโดยรวม เปนแบบไมมีโรงงานและแบบมีโรงงาน มีบรรยากาศ 

องคกรดานโครงสราง ดานมาตรฐานงาน ดานความรับผิดชอบ ดานการสนับสนุน ดานความผูกพันตอ 

องคกร ดานภาวะผูนํา ประสิทธิผลขององคกร ดานการเจรญิเติบโตขององคกร และดานการสรางสรรค 

นวัตกรรม โดยรวมอยูในระดับมาก พนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมและแบบไมมีโรงงาน มีบรรยากาศ 
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องคกรดานการยอมรับการใหรางวัล โดยรวมอยูในระดับมาก และพนักงานบริษัทเอกชนแบบมโีรงงาน 

มีบรรยากาศองคกรดานการยอมรับการใหรางวัล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา บริษัทเอกชนที่ไมมีโรงงานและมีโรงงาน มีบรรยากาศองคกรดาน โครงสราง ดานมาตรฐานงาน 

ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับการใหรางวัล ดานการสนับสนุน และดานความผูกพันตอองคกร 

แตกตางกัน บริษัทโดยรวม มีบรรยากาศองคกร ในดานมาตรฐานงาน และดานภาวะผูนําสัมพันธกับ 

ประสิทธิผลขององคกร ดานการเจริญเติบโตขององคกร และการสรางสรรคนวัตกรรม ดานโครงสราง

และดานการสนับสนุนสัมพันธกับการสรางสรรคนวัตกรรม ดานการยอมรับการใหรางวัลสัมพันธกับ

การเจริญเติบโตขององคกร และบริษัทที่ไมมีโรงงานมีบรรยากาศองคกร ดานมาตรฐานงาน และดาน

ภาวะผูนําสมัพันธกับประสิทธิผลขององคกร ดานการสรางสรรคนวัตกรรม ดานการยอมรับ การให

รางวัลสัมพันธกับการเจริญเติบโตขององคกร บริษัทที่มีโรงงานมีบรรยากาศองคกร ดานการยอมรับ

การใหรางวัลและดานภาวะผูนําสมัพันธ กับประสิทธิผลขององคกรดานการเจริญเติบโตขององคกร และ

การสรางสรรคนวัตกรรม ดานมาตรฐานงาน และดานภาวะผูนําสัมพันธกับการสรางสรรคนวัตกรรม 

 สุวภัทร ชางชนะ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบรหิาร

สถานศึกษากับบรรยากาศองคการของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา บรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน และความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองคการ 

กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอน จํานวน 285 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 

ดานการใชอํานาจจากการควบคุมขอมูลขาวสาร ดานการใชอํานาจตามกฎหมาย และดานการใชอํานาจ

จากการใหรางวัล บรรยากาศองคการของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรยีงลําดับจากมากไปหา

นอย คือ ดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและความจงรักภักดี ดานโครงสรางองคการ ดานความทาทาย

และความรับผิดชอบ และดานการใหรางวัลและการลงโทษ ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษากับบรรยากาศองคการของโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 วารีรัตน ทองหมู (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารประถมศึกษาเลย เขต 2 วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การประถมศึกษาเลย เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 64 คน 

และครูผูสอน จํานวน 274 คน รวมกลุมตัวอยาง จํานวน 338 คน ผลการศึกษา พบวา สภาพภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเลย 

เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีการปฏิบัติในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยการปฏิบัติจากสงู
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ไปหาตํ่า ดังน้ี ดานพฤติกรรมการเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน ดานการจูงใจ ดานการวางแผนปฏิบัติงาน ดานวิชาการ ดานการสนับสนุนการวัดผลและ

การประเมินผลการเรยีนของนักเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการสนับสนุนการจัดการ

ในช้ันเรียน ดานการพัฒนาและการใชหลักสูตร และดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ผลการเปรยีบเทียบ

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดจําแนกตามตําแหนงหนาที่ โดยภาพรวม พบวา 

มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0. 5 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา 

ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ไมแตกตางกัน นอกน้ันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 สวนผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกไดตาม

ประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 ภัธรภร ปยุสุวรรณ และคณะ (2556) ไดทําการวิจยัเรือ่งแนวทางการมสีวนรวมในการบรหิาร

จัดการสถานศึกษาของสมาคมผูปกครองและครทูี่เหมาะสมกบัสังคมไทย การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษา  

  1. องคประกอบการมสีวนรวมในการบริหารจัดการ สถานศึกษาของสมาคมผูปกครอง

และครูทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย  

  2. รูปแบบการมีสวนรวมในการบรหิาร จัดการสถานศึกษาของสมาคมผูปกครองและครู

ที่เหมาะสมกบัสงัคมไทย  

  3. แนวทางการมีสวนรวมในการบริหารจดัการสถานศึกษาของสมาคมผูปกครองและครู

ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย สมาคมผูปกครองและครู

จํานวน 280 สมาคม ผูใหขอมูล ไดแก นายก สมาคม อุปนายกสมาคม และเลขานุการสมาคมผูปกครอง

และครู เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 

3) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ และยืนยันแนวทางที่เหมาะสมสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory 

Factor Analysis) การวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) และการวิเคราะหเน้ือหา 

(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบของการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ของสมาคมผูปกครองและครูทีเ่หมาะสมกับสงัคมไทย ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1.1) การสราง

ภาคีเครือขาย 1.2) บรรยากาศองคการ 1.3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 1.4) การมีสวนรวม

ของสมาชิก 1.5) การประเมินผล 1.6) การสนับสนุนทรพัยากร 2) รูปแบบการมีสวนรวมในการบรหิาร

จัดการสถานศึกษาของสมาคมผูปกครองและครูที่เหมาะสมกับสงัคมไทย โดยไดวิเคราะหองคประกอบ

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งมีความสัมพันธทางตรงระหวางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

และชุมชน (Factors 3) การประเมินผล (Factors 5) การสนับสนุนทรพัยากร (Factors 6) กับการสราง
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ภาคีเครือขาย (Factors 1) บรรยากาศองคการ (Factors 2) การมีสวนรวมของสมาชิก (Factors 4) และ

ความสัมพันธทางออมระหวางบรรยากาศองคการ (Factors 2) และการสรางภาคีเครือขาย (Factors 1) 

3) พบแนวทางที่เหมาะสมในทางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของสมาคมผูปกครอง

และครูที่เหมาะสมกับสังคมไทย จํานวน 28 แนวทาง และผลการตรวจสอบแนวทางที่เหมาะสมในทาง 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของสมาคมผูปกครองและครูที่เหมาะสมกับสังคมไทย

โดยผูเช่ียวชาญ พบวา มีความเหมาะสมกับบรบิทเปนไปไดในการนําไปใช มีความถูกตองเชิงทฤษฎีและ

เปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาสถานศึกษา 

 ธีรภัทร กุโลภาส (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องอิทธิพลของภาวะผูนําที่แทจริงที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน โดยไดมีการมองโลกในเชิงบวกทางวิชาการและมีความยึดมั่นผูกพันของครู

เปนตัวแปรสงผานและขนาดโรงเรียนเปนตัวแปรการวิจัยแบบผสมวิธี มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารโรงเรียน การมองโลกเชิงบวกทางวิชาการของครู ความยึดมั่น

ผูกพันของครู และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนที่มขีนาดโรงเรียนแตกตางกนั พัฒนาและตรวจสอบ

ความตรงของโมเดลความสมัพันธเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนทีม่ีภาวะผูนําที่แทจริง

ของผูบริหารโรงเรยีนเปนตัวแปรเชิงสาเหตุ โดยมกีลุมตัวอยางเปนครูระดับประถมศึกษา จํานวน 605 คน 

ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนจากโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีคาเฉลี่ยของภาวะผูนําที่แทจริงไม

แตกตางกัน ครูที่มาจากโรงเรียนขนาดที่ตางกัน มีคาเฉลี่ยของการมองโลกเชิงบวกในทางวิชาการและ

ความยึดมั่นผูกพันของครูไมแตกตางกัน และโรงเรียนขนาดตางกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ไมแตกตางกัน โมเดลความสัมพันธในเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีภาวะผูนํา

ที่แทจริงของผูบริหารโรงเรยีนเปนตัวแปรเชิงสาเหตุ การมองโลกเชิงบวก วิชาการ และความยึดมั่นผูกพัน

ของครู เปนตัวแปรสงผานที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ตัวแปรอิสระในโมเดล

ทั้ง 3 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรยีนไดรอยละ 3.9 

และพบวา ภาวะผูนําที่แทจริงสงอทิธิพลไปยังผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน โดยผานการมองโลก

เชิงบวกทางวิชาการ และความยึดมั่นผูกพันของครไูมมอีิทธิพลสงผาน ไมพบอิทธิพลการปรับของขนาด

โรงเรียน เน่ืองจากโมเดลสมมติฐานวิจัยที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน มีความไมแปรเปลี่ยนในดานรูปแบบ

โมเดล คาพารามิเตอรอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน (GA) และ

คาพารามิเตอรของอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายใน (BE) และผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะ

ผูนําที่แทจริง สามารถใชภาวะผูนําที่แทจริงของตนในการสรางบรรยากาศการทํางานในโรงเรียนที่เอื้อ

ตอการพัฒนาการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการและความยึดมั่นผูกพันของครู มากกวาการเนนวิชาการ

โดยตรง โดยครูที่มีการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการและความยึดมั่นผูกพันของครูมากกวาการเนนวิชาการ

โดยตรง โดยครูที่มีการมองโลกในเชิงบวกทางวิชาการสูง ทําตนเปนตัวอยางในการพัฒนาตนเองใหกับ

นักเรียนและรวมมือกับผูปกครองและนักเรียน ในการแกปญหาทางการเรียนของนักเรียน แตปญหา
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การขาดครเูปนอปุสรรคที่ทําใหครูมภีาระหนาที่มากข้ึน และมีเวลาในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

นอยลง ทําใหครูที่มีความยึดมั่นผูกพันสูงอาจไมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได 

 วิไล กวางคีรี (2556) ไดทําการวิจัยในเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดบรรยากาศองคการ

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบบรรยากาศองคการ

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาความสัมพันธขององคประกอบบรรยากาศองคการของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน และผลการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดบรรยากาศองคการของสถานศึกษาในข้ันพื้นฐาน ในกลุม

ตัวอยางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 200 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานวิชาการ

และคร ูผลการวิจัยพบวา องคประกอบบรรยากาศองคการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในดานวิชาการ 

นโยบายและการปฏิบัติของฝายวิชาการ และสภาพแวดลอมการเรียนรูอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของผูใหขอมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไดพบวา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีใ่นระดับ .5 ความสัมพันธขององคประกอบบรรยากาศองคการ

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ประกอบดวย องคประกอบ คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร การจัดองคการ

และการบริหารความเปนมืออาชีพของคร ูการสนับสนุนองคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธกับองคประกอบ

ดานนโยบายและการปฏิบัติของฝายบริหาร โดยที่ภาวะผูนําของผูบริหารและผลการศึกษาเครื่องมือ

ตรวจวัดบรรยากาศองคการของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน คือ ตัวแปรที่สังเกตไดขององคประกอบ การจัด

องคการและการบริหาร ความเปนมืออาชีพของครู และภาวะผูนําของผูบริหาร สงผลตอนโยบายและ

การปฏิบัติของฝายบริหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปนัดดา ปนทัศน (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารกับบรรยากาศองคการ

ของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ

ทราบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 บรรยากาศองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 ความสมัพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชเปนโรงเรียนจํานวน 89 แหง 

ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือ

ผูปฏิบัติงานแทนรองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครูผูสอน 2 คน รวมผูใหขอมูล 356 คน ผลการวิจัย 

พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 โดยภาพรวมและรายไดอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี 

ดานความรับผิดชอบ ดานความสามารถในการตัดสินใจ ความมีชีวิตชีวาและความทนทาน ความฉลาด

มีไหวพริบ และความสามารถในการจงูใจ บรรยากาศองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่งโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี ความอิสระ ความรวมมือ ความเปดเผย การทดลอง การเผชิญ



75 

ความจริง การวางใจ ความจริงใจ และการดําเนินงานเชิงรุก คุณลักษณะของผูบริหารกับบรรยากาศ

องคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 มีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 โฉมฤทัย ทองนุช (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ

ความเครียดในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาโรงพยาบาล

ในเขตจังหวัดปทุมธานี การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับการรับรูบรรยากาศองคการ

ความเครียดในการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อศึกษาถึงปจจัย

สวนบุคคลที่มีตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู

บรรยากาศกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ในระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ

ความเครียดในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย ไดแก พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 311 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก การติดตอสื่อสารภายใน

องคกร การมีสวนรวมในการตัดสอนใจ การเอาใจใสผูปฏิบัติงาน การมีอิทธิพลในองคกร เทคโนโลยีที่ใช

ในองคกร การสรางแรงจูงใจในการทํางาน ผลการวิจยัพบวา ระดับการรับรูบรรยากาศองคการความเครียด

ในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก ปจจัยสวนบคุคลทีม่ีตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ศึกษาความสัมพันธระหวาง

การรับรูบรรยากาศกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก และมี

ความสัมพันธกันทางบวก 

 อภิพงศ โชติรัตน (2557) ไดทําการวิจัยเรือ่งการศึกษาการรบัรูบรรยากาศองคการที่สงผลตอ

ความผูกพันในการทํางานของพนักงานยานอโศก กรุงเทพมหานคร การศึกษาครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาสภาพแวดลอมภายในภายนอกองคกรยานอโศก และเพื่อศึกษาการรับรูบรรยากาศในการทํางาน

ที่สงผลตอความผูกพันในการทาํงานของพนักงาน กลุมตัวอยางที่วิจยั ไดแก พนักงานยานอโศก จํานวน 

400 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ การรับรูบรรยากาศองคกร ไดแก ดานการมีสวนรวม ดานโครงสราง 

ดานการใหรางวัล ดานความอบอุนและการสนับสนุน ดานการเจริญกาวหนาและการพัฒนา และดาน

การควบคุม ตัวแปรตาม ไดแก ความผกูพันในการทํางาน ประกอบดวย ความผูกพันในดานความรูสึก 

ความผูกพันตอเน่ือง และความผูกพันดานบรรทัดฐานของสงัคม ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทยีบ

ระดับความผูกพันในการทํางานของพนักงานยานอโศก เมื่อจําแนกตามเพศพนักงานเพศชาย และเพศ

หญิง มีความผูกพันในงานไมตางกัน ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันในการทํางานของพนักงาน

ยานอโศก เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา พนักงานยานอโศกทีม่ีอายุแตกตางกันมีความผูกพันในงานไมตางกัน

พนักงานยานอโศกที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันในงานแตกตางกัน พนักงานยานอโศก

ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพนัในการทํางานแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยการรับรูบรรยากาศองคการดานการใหรางวัล และดานความเจริญกาวหนาและการพัฒนา มีผล
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ตอความผูกพันในการทํางานของพนักงานยานอโศก ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสอง

มีผลตอความผูกพันในการทํางานรอยละ 65.2 โดยตัวแปรการรับรูบรรยากาศองคการดานการใหรางวัล

สัมประสทิธ์ิการถดถอย เทากับ 3.48 และดานความเจรญิกาวหนาและการพฒันามีสมัประสทิธ์ิการถดถอย

เทากับ 29.1 สวนการรับรูบรรยากาศองคการ ดานการมีสวนรวม ดานโครงสราง ดานความอบอุนและ

การสนับสนุน และดานการควบคุมไมมีผลตอความผูกพันในการทํางานของพนักงานยานอโศก 

 สุภาพ สิกขาพันธ (2557) ไดทําการศึกษาวิจยัในเรื่องโมเดลภาวะผูนําทีแ่ทจรงิและภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล ที่สงผลตอประสิทธิผลโรงพยาบาล

สงเสริมตําบลในภาคใต : การทดสอบปฏิสัมพันธและการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของตัวแปรเพศ 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาถึงโมเดลภาวะผูนําที่แทจริงและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล ทดสอบปฏิสัมพันธของภาวะผูนําที่แทจริงและภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในภาคใต จํานวน 400 คน เพศชาย 200 คน และเพศหญิง 

200 คน ผลการวิจัย พบวา  

  1. โมเดลภาวะผูนําที่แทจริงและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา ตัวแปรการ

สนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนตัวแปรเดียวที่สงผลตอภาวะผูนํา

อยางแทจริง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวน้ันจะสงผลตอภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง  

  2. ปฏิสัมพันธของภาวะผูนําที่แทจริงและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลตอประสิทธิภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา ตัวแปร

เชิงเหตุภาวะผูนําที่แทจริง 4 ตัว จะไมปฏิสัมพันธกับตัวแปรเชิงผล ในขณะที่ตัวแปรเชิงเหตุ ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงมปีฏิสมัพนัธกับตัวแปรเชิงผลทั้ง 4 ตัว สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001  

  3. ผลการทดสอบ ความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลภาวะผูนําที่แทจริงและภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา 

คาสัมประสิทธ์ิเสนทางของโมเดลภาวะผูนําที่แทจริงและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในกลุมเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน กลาวคือ โมเดลภาวะผูนํา

ที่แทจริงและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ัน ไมมี

ความแปรเปลี่ยนระหวางเพศ 
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 สาวิตร ีศรีรักษ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สงผลตอบรรยากาศองคการในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ บรรยากาศ

องคการ ความสัมพันธของความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองคการ และ

อํานาจการทํานายของความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอบรรยากาศองคการ

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน จํานวน 227 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย

พบวา ฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก บรรยากาศองคการ

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศ

องคการ มีความสัมพันธกันในทางบวก อยูในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาสามารถทํานายผลตอบรรยากาศองคการ คิดเปนรอยละ 65.60 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปาลิดา ยงทวี (2558) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ที่ประสบความสําเร็จ วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ประสบ

ความสําเร็จ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 ที่ไดรับรางวัลประราชทานป 255 1- 2557 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 237 คน ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 

ดานการเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรยีนรู และดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มากที่สดุ คือ ดานการเสรมิสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู

รองลงมา ไดแก ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน และดานการบริหารจัดการสถานศึกษามีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด  

 ดารณี คงกระพันธ (2558) ไดทําการวิจัย เรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศ

องคการที่สงผลตอประสทิธิภาพของสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาเปรยีบเทียบภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงบรรยากาศ

องคการที่สงผลตอประสิทธิภาพของสถานศึกษา และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองคการ

ที่สงผลตอประสิทธิภาพของสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี 

เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ขาราชการครู จํานวน 384 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก 

ภาวะผูนําของผูบรหิาร ดานการระบวิุสัยทัศนอยางชัดเจน การเกื้อกูลยอมรับเปาหมายของกลุม การให

การสนับสนุนและติดตามรายบุคคล การกระตุนทางสติปญญา การเปนแบบอยางทีดี และการคาดหวัง
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ผลการปฏิบัติงานของผูตามในระดับสงู สวนคําถามเกี่ยวกับบรรยากาศในโรงเรียน ไดแก มิติโครงสราง

องคกร มิติความทายทายและความรับผิดชอบ มิติความอบอุนและการสนับสนุน มิติการใหรางวัลและ

การลงโทษ มิติความขัดแยง มิติมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและความคาดหวัง มิติความเปนหน่ึงเดียว

และมิติการเสี่ยงภัย การยอมรับนับถือ ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถ

ผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดานความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก 

ดานความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาใหเขากับสิ่งแวดลอม และดานความสามารถแกปญหา

ภายในสถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองคการที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณการทํางานและประเภทของสถานศึกษา โดยรวมน้ันมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนบรรยากาศองคการของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

จําแนกตามประสบการณการทํางานและประเภทของสถานศึกษา โดยรวมมีความแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณการทํางานและ

ประเภทของสถานศึกษา โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองคการที่สงผลตอประสิทธิภาพของสถานศึกษามีความสัมพันธกัน 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Passhiardis (2008) ไดศึกษาการมุงสูพื้นฐานความรูสําหรับบรรยากาศโรงเรียน ในโรงเรียน

ของชาวไซปรสั จุดมุงหมายของการศึกษา คือ เพื่อสํารวจและวิเคราะหความเขาใจของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนใน 3 ปจจัย ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพ สิ่งแวดลอมทาง

สังคมและการเรยีนรูสิง่แวดลอม แบบสอบถามประกอบดวย 53 ขอ คําถามเกี่ยวกบับรรยากาศโรงเรยีน 

แบบสอบถามวัดโดยใชการแบงสเกลแบบลิเคิรท ระดับคะแนน 1 - 5 (1 หมายถึง ไมทั้งหมด และ 5 

หมายถึง ระดับดีเย่ียม) ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน ช้ีใหเห็นวา นักเรียน

มีความพอใจระดับปานกลางกับบรรยากาศโรงเรยีนของพวกเรา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางสังคมมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสดุเทากับ 3.12 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับ 2 เทากับ 3.32 และการเรียนรู

สิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 3.26 และในระหวางน้ัน นักเรียนที่ตอบคําถามช้ีใหเห็นวา พวกเขา

ไมพึงพอใจกับขอคําถาม 3 ปจจัยของบรรยากาศองคการที่มีความเฉพาะเจาะจงเกินไป ซึ่งควรที่จะนําไป

พิจารณาในอนาคต เพื่อที่จะปรับปรุงโครงการของชาวไซปรัส 

 Zulig and Others (2010) ไดศึกษาความเปนบรรยากาศของโรงเรียน และพฒันาเครือ่งมือ

ประเมินบรรยากาศโรงเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพือ่  

  1. ตรวจสอบวรรณกรรมเกี่ยวกับบรรยากาศของโรงเรียน รวบรวมคําจํากัดความของ

บรรยากาศโรงเรียนจากวรรณกรรมในอดีต  

  2. สรางเครือ่งมอืวัดบรรยากาศโรงเรยีนสําหรบันักเรียนที่มีความเทีย่งตรง และเช่ือถือได 
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 นักเรียนกลุมตัวอยางที่ใชทดลองจรงิ จํานวน 2,049 คน โดยใชการวิเคราะหปจจัยและเทคนิค

รูปแบบสมการเชิงเสน (Structure Equation Modeling Techniques) ผลจากการวิเคราะหปจจัยได

องคประกอบบรรยากาศของโรงเรียน 8 องคประกอบ คือ  

  1. ความสมัพันธเชิงบวกระหวางนักเรียน (Positive Student-teacher Relationship) 

  2. ความเกี่ยวของกับโรงเรียน (School Connect Endness)  

  3. การสนับสนุนดานวิชาการ (Academic Support)  

  4. คําสั่งและระเบียบวินัย (Order and Discipline)  

  5. สิ่งแวดลอมทางสังคม (Social Environment)  

  7. ความรับรูการเลือกปฏิบัติ/สทิธิ และองคประกอบมีคา Loading ระหวาง .42 - .87 

คาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธระหวาง .65 - .91  

 การวิเคราะหความสมดุลของเน้ือหาทีม่ีในเด็ก และกระบวนการพัฒนามาตราสวนรูปแบบใหม 

(รูปแบบสมการเชิงโครงสราง) เพือ่ทีจ่ะวัดบรรยากาศของโรงเรียน 

 Lembert (2004) ไดทําการศึกษาเรื่อง Servant Leadership Qualities of Principals 

Organizations Climates and Student Achievement. A Correlation Study โดยมีความมุงหมาย

เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา บรรยากาศองคการและผลสัมฤทธ์ิของนักเรยีน เพื่อศึกษา

ความสัมพันธของพฤติกรรมของผูบริหารแบบผูรบัใชและทาทขีองผูบรหิาร รวมถึงความสําเรจ็ขององคการ

โดยวัดจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบอิงมาตรฐานและผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนํา

แบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการโรงเรียน 

 Cambell, RJowers & Weber (2005) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ

กับความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในอนามัยทองถ่ินตอนลางของรัฐ 

อิลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษา พบวา บรรยากาศองคการและความพึงพอใจในการทํางาน

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 Walumbwa (2008) ใชทฤษฎีที่พัฒนาข้ึนเปนพื้นฐานในการสรางมาตรวัดผูนําที่แทจริงและ

ไดทดสอบความตรงเชิงโครงสรางและความตรงเชิงพยากรณ กับตัวอยางที่เปนนักศึกษาภาคคํ่า ที่ทํางาน

ประจํา จํานวน 236 คน และเก็บขอมูล 3 ครั้ง หางกันครั้งละ 1 สัปดาห เพื่อลดปญหาความลําเอียง

และแหลงรวม จากการวิเคราะห พบวา ผลการวิจัยสนับสนุนโครงสรางตัวแปรแบบตัวแปรแฝงอันดับ

ที่ประกอบดวย องคประกอบตามที่กลาวมา ผลการวิเคราะหพบวา ภาวะผูนําที่แทจริงสามารถทํานาย

เจตคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับงานของผูตาม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานของผูตาม ตามการรับรู

ของหัวหนาไดดีกวาการใชองคประกอบแตละตัวแยกจากกัน โดยภาวะผูนําที่แทจริงแบบตัวแปรแฝง

อับดับทีส่ามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ความผูกพันตอองคการและความพึงพอใจ

ของผูตามตอหวัหนา เมื่อควบคุมอิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจรยิธรรมในขณะเดียวกันเมือ่ควบคุมอิทธิพล



80 

ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําที่แทจริงแบบตัวแปรแฝงอันดับที่สามารถทํานายพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ความผกูพนัตอองคการและความพึงพอใจของผูตามตอหัวหนา นอกจากน้ี

ยังพบวา ภาวะผูนําที่แทจริงของหัวหนามีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจในงาน และผลในการ

ปฏิบัติงานของผูตามเมื่อควบคุมอิทธิพลของบรรยากาศองคการดวย 

 Jensen and Luthans (2006) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนจิตวิทยาเชิงบวก 

(Psychological Capital : PsyCap) และภาวะผูนําที่แทจริง มีพื้นฐานจากจิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรม

องคการเชิงบวก ซึ่งใหความสาํคัญกบัการทําสิง่ทีถู่กตองเหมาะสมกับบคุลากรและมจีุดเนนทีค่วามเขมแข็ง

ทางจิตใจในการเปดรบัการพัฒนาและการทําใหบคุลากรพัฒนาตนเอง และนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน

งานวิจัยน้ีใชกลุมตัวอยางที่เปนนักลงทุนบรษัิทใหมที่มขีนาดเล็ก จํานวน 76 คน ทําการวัดระดับตนทุน

ทางจิตวิทยาเชิงบวก กับภาวะผูนําที่แทจริง ดวยการประเมินตนเอง โดยการใชการวิเคราะหแบบถอย

เชิงเสนแบบ ผลการวิจัยสนับสนุนสมติฐานที่วา องคประกอบของตนทุนจิตวิทยาเชิงบวก ไดแก ความหวัง 

การมองโลกเชิงบวก และการฟนคืนได ซึ่งเปนปจจัยที่อิทธิพลเชิงบวกตอภาวะผูนําที่แทจริง โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิเทากับ 47.23 และ 138 ตามลําดับ คาอิทธิพลที่มีตอระดับภาวะผูนําที่แทจริงเทากับ 412 

ขอจํากัดของงานวิจัยน้ี คือ การใชรายงานดวยตนเองในการวัดระดับของตัวแปรที่ศึกษา อยางไรก็ตาม 

ผลการวิจัยสะทอนใหเหน็ถึงความสอดคลองของการมองตนเองของนักลงทุนในดาน Psycap และภาวะ

ผูนําที่แทจริง 

 Wong and Cummings (2009) ไดศึกษาเกี่ยวอับอิทธิพลของพฤติกรรมภาวะผูนําที่แทจริง 

ที่มีตอความไวใจและผลการปฏิบัติงานของพนักงานดานสาธารณสุขในประเทศแคนาดา นักวิจัยไดใช

กรอบแนวคิดของภาวะผูนําที่แทจริงของ Avolio and Other (2004) ในการพัฒนามาตรวัดสําหรับการวิจัย

ตัวอยางที่ไดจากการสุมพนักงานในสถาบันมะเร็ง 17 แหง จํานวน 335 คน และแบงออกเปน 2 กลุม 

คือ กลุม Clinic และ Non - Clinic โมเดลความสมัพันธเชิงสาเหตุที่ผูวิจัยเลอืกใชเปนรปูแบบภาวะผูนํา

ที่แทจริงแบบพิจารณาแยกองคประกอบ ผลการวิจัย พบวา ในกลุมพนักงาน Clinic ไมพบวามีองคประกอบ

ใดของภาวะผูนําที่แทจริง สงผลตอตัวแปรตามที่ศึกษา แตในกลุม Non - Clinic พบวา องคประกอบ

ความโปรงใสเชิงสมัพนัธมีอิทธิพลทางตรงตอความไววางใจในฝายบรหิาร และมีอิทธิพลทางออมทีส่งผล

ตอความไววางใจไปยังพฤติกรรมการแสดงออกทางคําพูด องคประกอบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีอิทธิพล

ทางตรงตอผลการปฏิบัติงานและองคประกอบ กระบวนการที่สมดุลมีอิทธิพลทางลบตอความเบื่อหนาย 

ของผูตามผานความไวใจในฝายบริหาร 

 Toor and Ofori (2009) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําที่แทจริงตอสุขภาวะ

และเห็นคุณคาแหงตนเชิงสถานการณในอุตสาหกรรมกอสรางของประเทศสิงคโปร วิธีการเก็บขอมูลที่ใช

คือ การสัมภาษณ ตัวอยางไดมาจากการไดตัวอยางแบบสโนวบอลหรอืแบบลูกโซ โดยผูนํากลุมแรกที่ได

เลือกจากผูทีเ่คยหรือกําลงัดํารงตําแหนงประธานสถาบันหรือองคการทางการคน จากน้ันทําการสัมภาษณ
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กลุมที่ไดรับการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก 45 คน จาก 45 คนน้ีจะเสนอช่ือผูนําเพิ่มเติมรวม 90 คน เพื่อเปน

ตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจาก อัตราการ

ตอบกลับที่ตํ่า ทําใหไดแบบสอบถามกลับทั้งสิน้ 32 ฉบับ มาตรวัดที่ใชในการวัดภาวะผูนําที่แทจริง คือ 

The Authenticity Inventory (AI : 3) ที่พัฒนาโดย Kemis และ Goldman (2005 อางถึงใน Toor 

and Ofori, 2009) ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวา ความจริงแทมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ในเชิงบวกกับสุขภาพจิตและในเชิงลบกับการเล็งเห็นคุณคาแหงตนเชิงสถานการณ ผลการวิเคราะห

สมการถดถอย พบวา ความจริงแทน้ันสามารถทํานายระดับสุขภาวะทางจิต โดยตัวแปรแฝงภาวะผูนํา

ที่แทจริงสามารถทํานายสุขภาวะทางจิตใจไดดีกวาองคประกอบแตละตัวของภาวะผูนําที่แทจริง 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา ภาวะผูนําที่แทจริง

และบรรยากาศองคการเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอบรรยากาศองคการ ภาวะผูนําที่แทจริงมีความจําเปน

สําหรับผูบรหิารโดยเฉพาะผูนําสงูสดุ ภาวะผูนําที่แทจริงจึงมีความสาํคัญเพิม่ข้ึน นอกจากน้ีบรรยากาศ

องคการกเ็ปนสวนสาํคัญอีกประการหน่ึงที่สงผลตอความรูสกึดานจติใจของบคุลากร ซึ่งจะชวยเพิ่มหรือ

ลดความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับผูบริหารที่จะใชความสามารถ 

ความจริงใจ ความมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเองของผูบริหารในการโนมนาวจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานภายใตเปาหมายเดียวกันได เพื่อใหบรรยากาศองคการอยูในสภาวะที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

และมีบรรยากาศเชิงบวก ทั้งภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารและบรรยากาศองคการลวนแลวแตเปนพลัง

สําคัญในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสิ้น ทั้งน้ี องคการจะบรรลุผลไดตาม

เปาหมายมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการบริหารและจัดการของผูบริหารองคการน้ัน ๆ 

 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาความสมัพันธของภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศ

องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูวิจัยไดวิเคราะห และสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่ไดสงผลตอ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน รวมทั้งศึกษาผลการวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารจาก Walumbwa 

(2008); Northouse (2010); Kruse (2013); ชัยวัฒน ถิระพันธ (2550); พิพัฒน นนทนาธรณ (2556); 

ธีรภัทร กุโลภาส (2556); สุธาสินี แสงมุกดา (2554); ปยนันท สวัสด์ิศฤงฆาร (2557); และ สุภาพ 

สิกขาพันธ (2557) ทําใหผูวิจัยเห็นวาตัวแปรตนที่นักวิจัยศึกษาประกอบไปดวยคุณลักษณะ 5 ดานซึ่ง

ผูวิจัยไดถือเปนแนวทางในการวิจัยในครั้งน้ี ดังตารางที่ 2.2  

 

 

 

 



82 

ตารางท่ี 2.2  แนวความคิดท่ีนํามาประยุกตเปนตัวแปรตน 
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การตระหนักในตนเอง           8 

ความโปรงใส           5 

ความยุติธรรม           5 

มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน           5 

เปดเผย ตรงไปตรงมา           1 

มุงขับเคลื่อนพันธกจิ และหวังผลสําเรจ็           2 

นําดวยหัวใจ           1 

ใหความสําคัญกบัการทํางานระยะยาว           1 

สรางทีมงานสนับสนุน           2 

ฝกฝนคานิยมหลักภายใตความกดดัน           1 

มีศีลธรรมในตนเอง           1 

มีการเรียนรูสูอนาคต           3 

สรางสมดุลระหวางแรงจงูใจภายในและภายนอก           1 

มีทักษะการคิดที่ซบัซอน           1 

มีความเมตตากรุณา           1 

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย           1 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารน้ัน ภาวะผูนํา

ของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่สุด และไดวิเคราะหวาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสามารถสรุปไดเปน 

5 ดาน ไดแก 1) ดานการตระหนักในตน 2) ดานความโปรงใส 3) ดานความยุติธรรม 4) ดานมุมมองเชิง

จริยธรรมภายในตน และ 5) ดานการเรียนรูสูอนาคต  
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 ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียนจาก 

Litwin and Stringer (1968); Hoy and Miskel (1991); สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551); สมจิต สงสาร (2552); 

รัชนู เรืองโอชา (2554); นิศากร สนศิริ (2554); นิกัญชลา ลนเหลือ (2554); วิไล กวางคีรี (2556); 

ณฐกร รักษธรรม (2557) และสาวิตร ีศรีรักษ (2558) ดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3  ผลการสังเคราะหองคประกอบการสรางบรรยากาศองคการ 

 

รายการ 

Li
tw

in
 a

nd
 S

tr
in

ge
r 

(2
00

1)
 

H
oy

 a
nd

 M
isk

el
 (2

00
2)

 

สัม
ฤท

ธิ์ 
กา

งเ
พ็

ง 
(2

55
1)

 

สม
จิต

 ส
งส

าร
 (2

55
2)

 

รัช
นู 

เร
ือง

โอ
ชา

 (2
55

4)
 

นิศ
าก

ร 
สน

ศิร
ิ (2

55
4)

 

นิกั
ญ

ชล
า 

ลน
เห

ลือ
 (2

55
4)

 

วิไ
ล 

กว
าง

คีร
ี (2

55
6)

 

ณ
ฐก

ร 
รัก

ษธ
รร

ม 
(2

55
7)

 

สา
วิต

ร ี
ศร

รีัก
ษ 

(2
55

8)
 

ผูวิ
จัย

 

รว
ม 

โครงสรางองคการ            4 

บรรยากาศแบบเปด (แจมใส)            3 

การใหรางวัลและการลงโทษ            4 

การเสรมิสรางความอบอุน และให

การสนับสนุน            4 

การเสรมิสรางความไววางใจ 

ซึ่งกันและกัน            3 

การเสรมิสรางการมสีวนรวม 

ในการตัดสินใจ            4 

พฤติกรรมผูบังคับบัญชา            1 

พฤติกรรของผูรวมงาน            1 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน            1 

บรรยากาศเชิงบวก            4 

ความรับผิดชอบ            2 

การสรางแรงจูงใจ            2 

ความอิสระ            2 

การควบคุม            2 
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ตารางท่ี 2.3  (ตอ) 
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การรวมอํานาจ            1 

ความขัดแยง            2 

การทํางานเปนทีม            1 

ขวัญและการสื่อสาร            1 

ความสนิทสนม            1 

บรรยากาศแบบปด            2 

ความเสี่ยง            1 

ความคาดหวังสูง            1 

ความผูกพันทีม่ีตอองคการ            1 

บรรยากาศแบบปลดเปลื้อง            1 

บรรยากาศแบบผูกมัด            1 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการ หมายถึง ลักษณะของ

องคประกอบตาง ๆ ภายในองคการ สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวผูปฏิบัติงาน พฤติกรรมที่กอใหเกิดการรับรู

ทางตรงและทางออม การรับรูหรือความรูสึก หรือความเขาใจที่บุคคลมีตอลักษณะขององคการที่ตนกําลัง

ปฏิบัติงานอยู อันจะสงผลตอพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน พบวา องคประกอบที่มีความถ่ีสูงสุดที่ผูวิจัย

ไดยึดถือเปนแนวทางในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) การเสริมสรางความอบอุน

และใหการสนับสนุน 2) โครงสรางองคการ 3) การใหรางวัลและการลงโทษ 4) การสรางบรรยากาศ

เชิงบวก และ 5) การสงเสริมใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

 



บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง

ความสัมพันธของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน ในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจงัหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ

ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร   

 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ีคือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,789 คน 

 กลุมตัวอยาง   

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 357 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970 : 608 อางถึงใน วรรณะ บรรจง, 2558 : 219) 

กําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอ แลวดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวย

วิธีการจบัสลาก แสดงสัดสวนดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงสัดสวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
 

อําเภอ 
 

จํานวนประชากร (คน)  

 

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)  

เมืองสรุาษฎรธานี 556  89  

กาญจนดิษฐ 116  23  

ดอนสัก 21  4  

เกาะสมุย 88  18  

เกาะพะงัน 20  4  

ไชยา 123  31  

ทาชนะ 77  19  

คีรีรัฐนิคม 49  10  

บานตาขุน 49  10  

พนม 28  7  

ทาฉาง 32  8  

บานนาสาร 113  22  

บานนาเดิม 48  12  

เคียนซา 57  14  

เวียงสระ 89  22  

พระแสง 120  24  

พุนพิน 140  24  

ชัยบุร ี 35  9  

วิภาวดี 28  7  

รวม 1,789  357  
 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (2558) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนเพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะ

ผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ถามเกี่ยวเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

  1. การตระหนักในตน 

  2. ความโปรงใส 

  3. ความยุติธรรม 

  4. มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน 

  5. การเรียนรูสูอนาคต 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบับรรยากาศองคการของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน 

ไดแก 

  1. การเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน 

  2. โครงสรางองคการ 

  3. การใหรางวัลและการลงโทษ 

  4. การสรางบรรยากาศเชิงบวก 

  5. การเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี

เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 และลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 3 เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี

เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
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การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ

ของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการในโรงเรียน 

  2. ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําที่แทจริง

ของผูบริหาร 

  3. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับนิยามศัพทของการวิจัย

  4. สรางแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัย จากขอมูลที่ศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ แลวมาสรางเครื่องมือวิจัย ใหครอบคลุมตามกรอบแนวคิด 

  5. เสนอรางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจพิจารณาแลวแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

  6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปตรวจสอบคุณภาพ หาคาความเที่ยงตรงตาม

เน้ือหา (Content Validity) โดยนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 คน ประกอบไปดวย ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 

ดานการบริหาร ดานการศึกษา ดังน้ี 

   6.1 ผูเช่ียวชาญทางดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 คน 

   6.2 ผูเช่ียวชาญทางดานภาษา จํานวน 1 คน 

   6.3 ผูเช่ียวชาญทางดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 1 คน 

  เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม และใหคําแนะนําสิ่งที่ควรปรบัปรุง

แกไขใหถูกตองสมบูรณย่ิงข้ึน โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามน้ันกับประเด็นหลักของเน้ือหา

(Index of Item - Objective Congruence : IOC) ที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.60 เปนตนไป 

ตามวิธีการของ Rovinelli and Hambleton 

   +1 เมื่อเห็นวาขอคําถามตรงกับขอบขายเน้ือหาตามที่ระบุไว 

     0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายเน้ือหาตามที่ระบุไว 

   - 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมตรงกับขอบขายเน้ือหาตามที่ระบุไว 

  7. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอน

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาทําการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยใชวิธีหาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (พิสณุ ฟองศร,ี 2553 : 140) ซึ่งมีคาความเช่ือมั่น

ทั้งฉบับเทากับ 0.98 ซึ่งถือไดวาเปนแบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่นเหมาะสมแกการนําไปใชในการเก็บ

ขอมูลจริง 

  8. ไดเครื่องมือวิจัยฉบับที่สมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

ที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจงัหวัด

สุราษฎรธานี  

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ออกหนังสือขอความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 

  2. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยวิธีการใหครูผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม  

  3. นําแบบสอบถามที่ไดรบักลบัมาตรวจสอบความเรยีบรอย สมบูรณและถูกตอง เพื่อนําไป

วิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

  1. ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 

  2. วิเคราะหขอมูลทั้งหมด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล 

   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร ซึ่งประกอบดวย 

5 ดาน จํานวน 49 ขอ 

   ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบับรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 5 ดาน จํานวน 39 ขอ 

แบบสอบถามตอนที ่2 ใชการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ผองศรี 

วาณิชยศุภวงศ, 2546) ใชเกณฑการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 4.50 – 5.00 หมายความวา ภาวะผูนําที่แทจริงอยูในระดับมากที่สุด 

 3.50 – 4.49 หมายความวา ภาวะผูนําที่แทจริงอยูในระดับมาก 

 2.50 – 3.49 หมายความวา ภาวะผูนําที่แทจริงอยูในระดับปานกลาง 

 1.50 – 2.49 หมายความวา ภาวะผูนําที่แทจริงอยูในระดับนอย 

 1.00 – 1.49 หมายความวา ภาวะผูนําที่แทจริงอยูในระดับนอยที่สุด 
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   และแบบสอบถามตอนที่ 3 ใชการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) (ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2546) ใชเกณฑการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 4.50 – 5.00 หมายความวา บรรยากาศองคการอยูในระดับมากที่สุด 

 3.50 – 4.49 หมายความวา บรรยากาศองคการอยูในระดับมาก 

 2.50 – 3.49 หมายความวา บรรยากาศองคการอยูในระดับปานกลาง 

 1.50 – 2.49 หมายความวา บรรยากาศองคการอยูในระดับนอย 

 1.00 – 1.49 หมายความวา บรรยากาศองคการอยูในระดับนอยที่สุด 

   ตอนที่ 4 หาคาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอถึง

บรรยากาศองคการของโรงเรียน โดยการวิเคราะห โดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) แบบเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553) 

   ระดับความสัมพันธ (r) ใชเกณฑ ดังน้ี 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธกันสูง 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธกันปานกลาง 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.01 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธกันตํ่า 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.00 หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งน้ีมีดังน้ี 

  1. สถิติพื้นฐาน 

   1.1 คาเฉลี่ย (Mean)  

   1.2 คารอยละ (Percentage) 

   1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ 

   2.1 หาความเที่ยงตรงทางเน้ือหา โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) 

   2.2 หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยเปนการหาคาสัมประสิทธ์ิของแอลฟา 

(α Coefficient) ของ Cronbach 

 

 

 



91 

  3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานได คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการในโรงเรียน โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  

  4. การวิเคราะหอํานาจการทาํนาย โดยใชการวิเคราะหแบบถดถอยอยางงาย (Multiple 

Regresion Analysis)  



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร 

ศึกษาบรรยากาศองคการของโรงเรียน ศึกษาถึงความสัมพันธของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน และเพื่อหาอาํนาจการทํานายของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

กับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี โดยผูวิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอนตอไปน้ี  

  1. สัญลกัษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลู 

  2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

  3. ผลการวิเคราะหขอมลู 

 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลู  

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห ดังตอไปน้ี 

 Χ  หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 Df หมายถึง คาความเปนอิสระ (Degree of Freedom)   

 SS หมายถึง คาผลรวมกําลงัสอง (Sum of Squares) 

 MS หมายถึง คาเฉลี่ยกําลังสอง (Mean of Squares) 

 Sig หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติ (Significanf) 

 ** หมายถึง คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 R หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธพหุคูณ 

 R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 

 Adj. R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) 

 B หมายถึง คาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธความถดถอย (Regression Coefficients) 

 Beta หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธความถดถอยมาตรฐาน  

   (Standardized Regression Coeffcients) 
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 S.E. หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

   (Standard Error of the Estimate) 

 X หมายถึง ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบรหิารสถานศึกษา 

 X1 หมายถึง ภาวะผูนําที่แทจริงดานการตระหนักในตน 

 X2  หมายถึง ภาวะผูนําที่แทจริงดานความโปรงใส 

 X3 หมายถึง ภาวะผูนําที่แทจริงดานความยุติธรรม  

 X4  หมายถึง ภาวะผูนําที่แทจริงดานมมุมองเชิงจริยธรรมภายในตน 

 X5  หมายถึง ภาวะผูนําที่แทจริงดานการเรียนรูสูอนาคต 

 Y  หมายถึง บรรยากาศองคการในโรงเรียน 

 Y1 หมายถึง บรรยากาศองคการในโรงเรียนดานการเสริมสรางความอบอุนและ

ใหการสนับสนุน 

 Y2  หมายถึง บรรยากาศองคการในโรงเรียนดานโครงสรางองคการ 

 Y3  หมายถึง บรรยากาศองคการในโรงเรียนดานการใหรางวัลและการลงโทษ 

 Y4 หมายถึง บรรยากาศองคการในโรงเรียนดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก 

 Y5  หมายถึง บรรยากาศองคการในโรงเรียนดานการเสริมสรางการมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ

การทํางาน ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตารางที่ 4.1 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา และประสบการณการทํางาน 

 

ตัวแปร กลุมตัวอยาง รอยละ 

1. เพศ     

    1.1 ชาย 154  43.13  

    1.2 หญิง 203  56.87  

 รวม 357  100.00  
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

ตัวแปร กลุมตัวอยาง รอยละ 

2. อายุ     

    2.1 ตํ่ากวา 30 ป 78  21.84  

    2.2 30 – 40 ป 132  36.97  

    2.2 41 – 50 ป 115  32.21  

    2.2 51 ปข้ึนไป 32  8.96  

 รวม 357  100.00  

3. วุฒิการศึกษา     

    3.1 ปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตร ี 182  50.98  

    3.2 สูงกวาปรญิญาตรีข้ึนไป 175  49.01  

 รวม 357  100.00  

4. ประสบการณการทํางาน     

    4.1 ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป 122  34.17  

    4.2 ประสบการณการทํางาน  6 – 10 ป 172  48.17  

    4.3 ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป 63  17.64  

 รวม 357  100.00  

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเพศหญิง อายุระหวาง 30 – 40 ป 

ระดับการศึกษาปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตร ีและประสบการณการทํางาน  6 – 10 ป ตามลําดับ 

 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดาน ผลการ

วิเคราะหปรากฏตามตารางท่ี 4.2 – 4.7 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการศึกษาภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี 
 

ภาวะผูนําท่ีแทจริง Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. ดานการตระหนักในตน 3.63 .69 มาก 

2. ดานความโปรงใส 3.82 .75 มาก 

3. ดานความยุติธรรม 3.79 .64 มาก 

4. ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน 3.53 .72 มาก 

5. ดานการเรียนรูสูอนาคต 3.64 .46 มาก 

รวม 3.69 .50 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

ดังน้ี ดานความโปรงใส ดานความยุติธรรม ดานการเรียนรูสูอนาคต ดานการตระหนักในตน และดาน

มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดานการตระหนักในตน 
 

ดานการตระหนักในตน Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. ผูบริหารพยามยามคนหาเสียงสะทอนกลบั เพื่อใช 

ในการปรับปรงุสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 

 

3.84 

 

.62 

 

มาก 

2. ผูบริหารสามารถแสดงออกใหคนอื่นมองเห็นความสามารถ

ในตัวของผูบริหาร 

 

3.65 

 

.71 

 

มาก 

3. ผูบริหารรูเวลาใดเหมาะสมในการประเมินตนเองในเรื่องที่

เกี่ยวกับตําแหนงของทาน 

 

3.67 

 

.64 

 

มาก 

4. ผูบริหารมีเอกลักษณและคานิยมของตนเองในการทํางาน

ที่ชัดเจน 

 

3.74 

 

.68 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 

ดานการตระหนักในตน (ตอ) Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

5. ผูบริหารเขาใจและระมัดระวังการกระทําที่มผีลกระทบ

ตอผูอื่น 3.79 .71 มาก 

6. ผูบริหารสามารถปรับปรงุจุดยืนของตนเองตอปญหา 

ที่สําคัญในการทํางาน 

 

3.72 

 

.69 

 

มาก 

7. ผูบริหารสามารถรูถึงจุดเดนหรอืจุดดอยในภาระงาน 

ของตนเอง 3.74 .74 มาก 

8. ผูบริหารสามารถปรับตนเองใหอยูในภาวะปกติ แมเกิด

ความรูสึกหรืออารมณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

 

3.63 

 

.86 

 

มาก 

9. ผูบริหารสามารถควบคุมตนเองได และแสดงพฤติกรรม

ใด ๆ ออกไปดวยความมีสติและรูตัวทุกครัง้ 

 

3.56 

 

.86 

 

มาก 

10. ผูบริหารเขาใจจุดแข็ง-จุดออนรวมทัง้ธรรมชาติ 

ที่หลากหลายของตนเอง 

 

3.79 

 

.71 

 

มาก 

รวม 3.63 .69 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบรหิารสถานศึกษา ดานการตระหนักในตน 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารพยามยามคนหาเสียงสะทอนกลับ

เพื่อใชในการปรับปรุงสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารเขาใจและ

ระมัดระวังการกระทําที่มีผลกระทบตอผูอื่น และผูบริหารเขาใจจุดแข็ง - จุดออน รวมทั้งธรรมชาติที่

หลากหลายของตนเอง สวนผูบริหารสามารถควบคุมตนเองได และแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกไปดวย

ความมีสติและรูตัวทุกครั้ง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดานความโปรงใส 

 

ดานความโปรงใส Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. ผูบริหารมีความกลาที่จะพูดในสิง่ที่ต้ังใจจะทํา 

ดวยความมั่นใจ ชัดเจน ตรงไปตรงมา 3.73 .74 มาก 

2. ผูบริหารสงเสรมิใหผูรวมงานรับทราบขอมลู 

ตามความเปนจริงอยางทั่วถึง 3.82 .85 มาก 

3. ผูบริหารรวมแกปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของผูอื่น

ที่ต้ังใจทําเต็มที่แลว 3.95 .92 มาก 

4. ผูบริหารคอยสนับสนุนใหผูอื่นแสดงความคิดเห็น 

ในงานที่รบัผิดชอบ 3.73 .78 มาก 

5. ผูบริหารทําใหผูอื่นกลาบอกความจริง แมวาความจรงิน้ัน

เต็มไปดวยปญหา 3.83 .71 มาก 

6. ผูบริหารเปนคนที่กลาจะแสดงอารมณความรูสึกออกมา

อยางชัดเจน 3.81 .87 มาก 

7. ผูบริหารมีการสือ่สารอยางเปดกวาง โดยยึดหลัก 

ของเหตุผลและประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ัง 3.73 .79 มาก 

8. ผูบริหารมีการกระตุนและเสริมสรางแรงบันดาลใจ 

ใหผูอื่นกลาแสดงออกทางความคิด 3.76 .71 มาก 

9. ผูบริหารมีการสงเสรมิใหมกีารทํางานตามขอตกลง 

ในที่ประชุมที่เปนที่ยอมรบัของสมาชิกสวนใหญ 3.89 .80 มาก 

10. ผูบริหารเปดรบัการเรียนรูและขอมูลยอนกลับ 

ในการพัฒนาภาระงาน 3.65 .87 มาก 

รวม 3.82 .75 มาก 
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 จากตารางที ่4.4 พบวา ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา ดานความโปรงใส โดยรวม 

ของผูอื่นที่ต้ังใจทําเต็มที่แลวมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการสงเสริมใหมีการทํางานตาม

ขอตกลงในที่ประชุมที่เปนที่ยอมรับของสมาชิกสวนใหญ สวนผูบริหารเปดรับการเรียนรูและขอมูลยอนกลับ

ในการพัฒนาภาระงาน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดานความยุติธรรม 
 

ดานความยุติธรรม Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. ผูบริหารปฏบิัตตินตอบคุคลอ่ืนเทาเทียมกัน ไมใหสิทธิพิเศษ

แกใครเปนพิเศษ 

 

3.70 

 

.70 

 

มาก 

2. ผูบริหารไมปฏิเสธหรือบดิเบอืนขอมูลมีการปฏิบตัติรงไปตรงมา

ในการตัดสินความตาง ๆ 

 

3.88 

 

.76 

 

มาก 

3. บริหารมีเหตุผลท่ีชัดเจนและตัง้อยูบนพ้ืนฐานของศีลธรรม

จริยธรรม 

 

3.66 

 

.68 

 

มาก 

4. ผูบริหารมีความชัดเจนเก่ียวกับขอมูลขาวสารปราศจาก 

การบิดเบือนซอนเรนมีความถูกตองและตัง้อยูบนพ้ืนฐาน 

ของเหตุผล 

 

3.74 

 

.72 

 

มาก 

5. ผูบริหารมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเอนเอียงเขาขาง 

ฝายใดฝายหน่ึง 

 

3.72 

 

.72 

 

มาก 

6. ผูบริหารยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน ประกอบการ

ตัดสินใจ 3.62 .71 มาก 

7. ผูบริหารใหความสําคัญเก่ียวกับประเด็นเร่ืองราวตาง ๆ  

เทาเทียมกัน 3.66 .74 มาก 

8. ผูบริหารมีการแสดงออกเคารพในเกียรต ิและศักดิ์ศรี 

ของผูอ่ืนเทาเทียมกัน 3.61 .78 มาก 

9. ผูบริหารมีความเสมอภาค มีการปฏิบตัิท่ีไมแตกตางกัน 

กับทุกคนเก่ียวกับผลตอบแทนหรือรางวัล 

 

3.78 

 

.77 มาก 

10. ผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคนท่ีเก่ียวของได แสดงความคดิเห็น

อยางเสรี 3.66 .68 มาก 

รวม 3.79 .64 มาก 
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 จากตารางที่ 4.5 พบวา ภาวะผูที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาดานความยุติธรรม โดยรวม

และรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารไมปฏิเสธหรือบิดเบอืนขอมลู มีการปฏิบัติ

ตรงไปตรงมาในการตัดสินความตาง ๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเสมอภาค มีการ

ปฏิบัติที่ไมแตกตางกันกับทุกคน เกี่ยวกับผลตอบแทนหรือรางวัลสวนผูบริหาร มีการแสดงออกเคารพ

ในเกียรติและศักด์ิศรีของผูอื่นเทาเทียมกัน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน 

 

ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารใชจริยธรรมมาตัดสินในเรือ่งที่ยากตอการตัดสนิใจ 3.73 .73 มาก 

2. ผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 

ความเช่ือ/คานิยมหลกั 

 

3.37 

 

.91 

 

มาก 

3. ผูบริหารแสดงออกซึ่งความเช่ือของทานดวยการกระทํา 3.44 .91 มาก 

4. ผูบริหารตัดสินใจในเรือ่งที่ยากดวยการยึดจรรยาบรรณ

และมาตรฐานสงูสุดในการปฏิบัติงาน 

 

3.37 

 

.95 

 

มาก 

5. ผูบริหารไมสนใจผลประโยชนของตนเองมากกวา

ผลประโยชนขององคการ 

 

3.75 

 

.76 

 

มาก 

6. ผูบริหารมีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณ 

ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม  

 

3.43 

 

.82 

 

มาก 

7. ผูบริหารดําเนินชีวิตโดยยึดหลกัศีลธรรมของศาสนา 

ที่ตนนับถือ 3.40 .92 มาก 

8. ผูบริหารไมใหคนอื่นเผชิญกับความเสี่ยงแทน เพื่อปกปอง

ตัวเองในเรื่องงาน 

 

3.60 

 

.91 

 

มาก 

9. ผูบริหารมีความหนักแนนเที่ยงธรรม ไมออนไหวตอ

ความอารมณ ลาภยศ และคําสรรเสริญเยินยอ 

 

3.58 

 

.96 

 

มาก 

10. ผูบริหารมีความประพฤติปฏิบัติดี เหมาะกับจรรยา

มารยาท 3.73 .73 มาก 

รวม 3.53 .72 มาก 
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 จากตารางที่ 4.6 พบวา ภาวะผูที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา ดานมุมมองเชิงจริยธรรม

ภายในตน โดยรวมและรายขออยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารไมสนใจผลประโยชน

ของตนเองมากกวาผลประโยชนขององคการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารใชจริยธรรมมา

ตัดสินในเรื่องที่ยากตอการตัดสินใจ และผูบริหารมีความประพฤติปฏิบัติดี สวนผูบริหารสนับสนุนให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามความเช่ือ / คานิยมหลัก มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลีย่ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ดานการเรียนรูสูอนาคต 

 

ดานการเรียนรูสูอนาคต Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. ผูบริหารมหีลักคิดทีแ่สดงถึงความเขาใจ ในระบบ 

การบริหารงานทีซ่ับซอน 

 

3.74 

 

.68 

 

มาก 

2. ผูบริหารนําความรูจากอดีตจนถึงปจจุบัน มาพัฒนา

ความรูของการปฏิบัติในอนาคต 

 

3.79 

 

.71 

 

มาก 

3. ผูบริหารมีวิสัยทัศนแสดงความคิดในลักษณะที่มุงสู

อนาคต โดยกําหนดเปาหมายมุงสูผลลัพธ  

 

3.72 

 

.69 มาก 

4. ผูบรหิารสงเสริมใหผูรวมงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงาน

ไวลวงหนาและดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว 

 

3.74 

 

.74 

 

มาก 

5. ผูบรหิารมีภาวะผูนําในการบรหิารงานที่ยุงยากและซบัซอน 3.73 .72 มาก 

6. ผูบริหารมีความรูความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยี

ใหม ๆ ได 3.72 .72 มาก 

7. ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต 

ใชได 3.62 .71 มาก 

8. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการทํางานใหทันตอ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกแหงอนาคต 

 

3.66 

 

.74 

 

มาก 

รวม 3.64 .46 มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 พบวา ภาวะผูที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเรียนรูสูอนาคต 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารนําความรูจากอดีตจนถึงปจจุบัน

มาพัฒนาความรูของการปฏิบัติในอนาคต มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีหลักคิดที่แสดงถึง

ความเขาใจระบบการบริหารงานที่ซับซอน และผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการวางแผนการปฏิบัติงาน

ไวลวงหนาและดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว สวนผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใช

ไดมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

 ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมลูเก่ียวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและเปนรายดาน ผลการวิเคราะห

ปรากฏตามตารางท่ี 4.8 – 4.13 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและ

รายดาน 

 

บรรยากาศองคการของโรงเรียน Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. ดานการเสรมิสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน 3.75 .65 มาก 

2. ดานโครงสรางองคการ 3.60 .63 มาก 

3. ดานการใหรางวัลและการลงโทษ 3.73 .62 มาก 

4. ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก 3.70 .64 มาก 

5. ดานการเสรมิสรางการมสีวนรวมในการตัดสินใจ 3.71 68 มาก 

รวม 3.69 .53 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับไดดังน้ี 

การเสรมิสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน การใหรางวัลและการลงโทษ การเสริมสรางการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ การสรางบรรยากาศเชิงบวก และโครงสรางองคการ  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการเสริมสราง 

  ความอบอุนและใหการสนับสนุน  

 

ดานการเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. บุคลากรที่ไดรบัการยอมรบัจากเพือ่นรวมงานและไดรบั

ความไววางใจจากผูบงัคับบัญชา 3.62 .87 มาก 

2. บุคลากรรบัรูไดถึงมิตรภาพที่ดีจากเพือ่นรวมงาน 

และผูบังคับบัญชา 3.60 .86 มาก 

3. บุคลากรมีความรูสึกอบอุนและไดรับความชวยเหลือ

จากเพือ่นรวมงาน และผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 3.57 .90 มาก 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไดรับความเจรญิกาวหนา 3.54 .89 มาก 

5. บุคลากรมีการพบปะพูดคุยชวยเหลือกันทั้ง เรื่องงาน 

และเรื่องสวนตัวระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 3.65 .79 มาก 

6. เมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อนรวมงานและ

ผูบังคับบญัชาจะชวยแกไขปญหา และใหกําลังใจ 

ซึ่งกันและกัน 

 

3.64 

 

.85 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิสรางแรงจูงใจใหแกครู  

ดานขวัญกําลังใจ และผูรวมงานดวยวิธีการทีเ่หมาะสม 3.49 .87 มาก 

8. สถานศึกษาสงเสริมการทํางานของคร ูโดยยกยอง 

การทํางานที่ประสบความสําเรจ็ เพื่อใหครเูกิดความ

ภาคภูมิใจ 3.69 .82 มาก 

9. สถานศึกษาสงเสริมสรางแรงจูงใจใหแกคร ูในดาน 

ขวัญกําลังใจใหแกครู แกทมีงาน ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

 

3.59 

 

.87 มาก 

รวม 3.75 .65 มาก 
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 จากตารางที่ 4.9 พบวา บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน โดยรวม

และรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สถานศึกษาสงเสริมการทํางานของครูโดยยกยอง

การทํางานที่ประสบความสําเร็จเพือ่ใหครูเกิดความภาคภูมิใจมีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ บุคลากรมี

การพบปะพูดคุยชวยเหลือกันทั้งเรื่องงาน และเรื่องสวนตัวระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 

สวนผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสรางแรงจูงใจใหแกครู ในดานขวัญกําลังใจใหแกครู และผูรวมงาน

ดวยวิธีการที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานโครงสรางองคกร  

 

ดานโครงสรางองคกร Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

ในการกําหนดนโยบายและเปาหมายรวมกัน 

 

3.70 

 

.82 

 

มาก 

2. สถานศึกษาจดัโครงสรางในการบรหิารและสายบงัคับบัญชา

อยางชัดเจน 

 

3.66 

 

.80 

 

มาก 

3. สถานศึกษามีแผนภูมิการบริหารและจัดแบงภาระงาน

อยางชัดเจน 

 

3.58 

 

.81 

 

มาก 

4. สถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่การงานและ 

ความรับผิดชอบใหบุคคลากรแตละคนอยางชัดเจน 

ไมมีความซ้ําซอน 

 

3.57 

 

.76 

 

มาก 

5. สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการในการแกปญหา 

อยางชัดเจน 3.62 .78 มาก 

6. สถานศึกษามีการอธิบายรายละเอียดของโครงสราง

องคกรใหบุคลากรไดรบัรูอยางทั่วถึง 

 

3.81 

 

.79 

 

มาก 

7. สถานศึกษามีเปดโอกาสใหทกุคนไดรวมกันแกไขปญหา

ที่เกิดจากการมอบหมายงานอยางชัดเจน 

 

3.61 

 

.83 

 

มาก 

รวม 3.65 .80 มาก 
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 จากตารางที่ 4.10 พบวา บรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานโครงสรางองคกร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สถานศึกษามีการอธิบายรายละเอียดของโครงสรางองคกรใหบุคลากรไดรับรู

อยางทั่วถึงมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือสถานศึกษามีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายและเปาหมายรวมกัน สวนสถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่การงาน และความรับผิดชอบให

บุคคลากรแตละคนอยางชัดเจนไมมีความซ้ําซอนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการใหรางวัล

และการลงโทษ 

 

ดานการใหรางวัลและการลงโทษ Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. ผูบริหารพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนจากการประเมิน

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 

3.75 

 

.84 

 

มาก 

2. ผูบริหารมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเปนไป 

อยางเหมาะสมและยุติธรรม 

 

3.78 

 

.83 

 

มาก 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหสมาชิกทกุคนไดสรางผลงาน 3.62 .88 มาก 

4. บุคลากรไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

ปฏิบัติงานเปนอยางดี 

 

3.47 

 

.86 

 

มาก 

5. โรงเรียนมกีารสนับสนุนใหบุคลากรทีม่ีผลการปฏิบัติงาน

ดีมีความเจริญกาวหนา 

 

3.48 

 

.79 มาก 

6. หนวยงานมีการจัดระบบการเลื่อนตําแหนง เพื่อชวยให

ผูปฏิบัติงานที่เหมาะสมไดข้ึนไปสูตําแหนงสูง 

 

3.59 

 

.87 

 

มาก 

7. หนวยงานสงเสรมิใหผูปฏิบัติงานไดรับรางวัลและ 

สรางแรงจูงใจมากกวาการขมขูและวิพากษวิจารณ 

 

3.61 

 

.78 

 

มาก 

รวม 3.73 .62 มาก 
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 จากตารางที่ 4.11 พบวา บรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการใหรางวัลและการลงโทษ โดยรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอผูบริหารมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางเหมาะสม

และยุติธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนจากการประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนบุคลากรไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

เปนอยางดีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.12  แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางบรรยากาศ

เชิงบวก 

 

ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีการเสรมิสรางบรรยากาศ 

ความเปนมิตรภาพที่ดีตอกัน 

 

3.76 

 

.81 

 

มาก 

2. ผูบริหารจัดบรรยากาศทีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ 

และเรียนรูรวมกัน 

 

3.67 

 

.88 

 

มาก 

3. ผูบริหารสงเสรมิบรรยากาศการทํางานเปนทีม 

และหมูคณะ 3.67 .88 มาก 

4. ผูบริหารสงเสรมิบรรยากาศแหงการสรางนวัตกรรม 3.78 .87 มาก 

5. ผูบริหารใหความสนใจตอผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน

ของคณะคร ูเชน ประกาศยกยองเชิดชูใหครูทุกคน 

ไดทราบโดยทั่วกัน 

 

3.90 

 

.87 มาก 

6. ผูบริหารใหความเห็นหรือวิพากษวิจารณผลงานของครู

อยางสรางสรรค 

 

3.68 

 

.81 

 

มาก 

7. ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีการพฒันาในดานตาง ๆ

เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 

 

3.69 

 

.88 

 

มาก 

8. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรปฏิบัติงานตามที่ไดรบั

มอบหมายอยางอิสระ 

 

3.65 

 

.81 

 

มาก 

รวม 3.70 .64 มาก 
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 จากตารางที่ 4.12 พบวา บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก โดยรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารใหความสนใจตอผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของคณะ

ครู เชน ประกาศยกยองเชิดชูใหครูทุกคนไดทราบโดยทั่วกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร

สถานศึกษามีการเสรมิสรางบรรยากาศความเปนมติรภาพที่ดีตอกัน สวนผูบรหิารเปดโอกาสใหบุคลากร

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางอิสระ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการเสริมสราง

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ Χ  S.D. ระดับการ

ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูปรึกษาหารือกันอยางสม่าํเสมอ 3.76 .81 มาก 

2. สถานศึกษาเปดโอกาสใหคร ูไดมสีวนรวมในการตัดสินใจ

แกไขปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 3.67 .88 

 

มาก 

3. สถานศึกษาเปดโอกาสใหคร ูไดมสีวนรวมในการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเพื่อนครูดวยกัน 3.67 .88 มาก 

4. สถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาหารือกับคณะคร ู

อยางสม่าํเสมอ 3.78 .87 มาก 

5. สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และบริหาร

แบบมีสวนรวม 3.60 .88 มาก 

6. สถานศึกษาเสริมสรางใหผูมีสวนไดสวนเสีย รวมประเมิน 

ผลงาน 3.43 .84 

 

มาก 

7. สถานศึกษาจัดใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมคิดในการวางแผน 

การทาํงาน 

 

3.50 

 

.76 

 

มาก 

8. สถานศึกษาโรงเรียนจัดใหมีเทคโนโลยีสมัยใหม ที่เอ้ือตอ

การทาํงานใหแกบคุลากรไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ในการพฒันา

งาน 

 

3.46 

 

.87 

 

มาก 

9. สถานศึกษาเปดโอกาสใหบคุลากรมอิีสระในการกําหนด

วิธีการทํางานตามภาระหนาที ่

 

3.42 .90 

 

มาก 

รวม 3.71 .68 มาก 
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 จากตารางที่ 4.13 พบวา บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวม

และรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สถานศึกษามกีารประชุมปรึกษาหารือ กับคณะครู

อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมา คือ สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ

สวนสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการกําหนดวิธีการทํางานตามภาระหนาที่ มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด 

 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธของภาวะผูนําท่ีแทจริงของ

ผูบริหารท่ีสงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางท่ี 4.14 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศ

องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี 

 

ภาวะผูนําทีแ่ทจริงของ

ผูบริหารสถานศึกษา (X) 

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจงัหวัด 

สุราษฎรธานี (Y) 

รวม 

(Y) 

การเสริมสราง

ความอบอุน

และใหการ

สนับสนุน 

(Y1) 

โครงสราง

องคการ 

(Y2) 

การให

รางวัลและ

การลงโทษ 

(Y3) 

การสราง

บรรยากาศ

เชิงบวก 

(Y4) 

การ 

เสริมสราง

การมีสวน

รวมในการ

ตัดสินใจ 

(Y5) 

1. ดานการตระหนักในตน (X1) .43** .41** .56** .43** .41** .44** 

2. ดานความโปรงใส (X2) .63** .41** .65** .43** .41** .50** 

3. ดานความยุติธรรม (X3) .37** .41** .65** .43** .41** .45** 

4. ดานมุมมองเชงิจริยธรรม 

ภายในตน (X4) .41** .41** .65** .43** .41** .46** 

5. ดานการเรียนรูสูอนาคต (X5) .46** .41** .65** .43** .41** .47** 

รวม (X) .46** .41** .63** .43** .41** .46** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
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 จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

กับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี พบวา มีคาความสัมพันธ (r) อยูระหวาง .37 - .65 และภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

กับบรรยากาศองคการของโรงเรยีนอยูในระดับปานกลาง (r = .46**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 เมื่อพิจารณาคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําทีแ่ทจริงของผูบรหิารกับบรรยากาศ

องคการของโรงเรียนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี

เปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําทีแ่ทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของโรงเรียนโรงเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีใ่นระดับ .01 ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการตระหนักในตน (X1) ดาน

ความโปรงใส (X2) ดานความยุติธรรม (X3) ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (X4) ดานการเรียนรูสู

อนาคต (X5) r = .44, .50, .45, .46 และ .47 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาคาสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบรหิารกับบรรยากาศ

องคการของโรงเรียนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี

เปนรายดาน พบวา ระหวางภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของโรงเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 5 ดาน คือ การเสริมสรางความอบอุนและใหการ

สนับสนุน (Y1) โครงสรางองคการ (Y2) การใหรางวัลและการลงโทษ (Y3) การสรางบรรยากาศเชิงบวก

(Y4) และการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Y5) r = .46, .41, .63, .43 และ .41 ตามลําดับ 

 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาอํานาจการทํานายของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร

กับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางท่ี 4.15 – 4.20 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงคาอํานาจการทํานายของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี 

 

*Sig < 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.15 การวิเคราะหอํานาจในการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ตามตัวแปรภาวะผูนําที่แทจริง โดยที่คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว Adj. R2 

เทากับ 0.419 กลาวไดวา ความเปนไปไดของการต้ังสมมุติฐานวา ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

สถานศึกษาสงผลตอบรรยากาศองคการในโรงเรียน ไดรอยละ 41.90 สวนที่เหลืออีก รอยละ 58.10 

เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ดังน้ันภาวะผูนําที่แทจริงทีที่มีความสัมพันธกับตอบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน ที่ระดับ 0.000 คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธพหุคูณ (R เทากับ 0.663) คาประสิทธิภาพของ

การทํานาย (R2 เทากับ 0.439) (F เทากับ 21.156) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

(S.E. เทากับ 0.42241) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญคือ ดานการตระหนักในตน (0.000) ดานความโปรงใส 

(0.195) ดานความยุติธรรม (0.125) ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (0.357) ดานการเรียนรูสูอนาคต 

(0.609) จากการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการของ

โรงเรียน สามารถเขียนเปนสมการทํานายได ดังน้ี 

ภาวะผูนําท่ีแทจริง 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่(Constant) .512 .379  1.352 .179 

 ดานการตระหนักในตน (X1) .000 .130 .000 -.003 .997 

 ดานความโปรงใส (X2) .195 .156 .227 1.248 .215 

 ดานความยุติธรรม (X3) .125 .071 .165 1.768 .080 

 ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน

(X4) .357 .095 .413 3.649 .097 

 ดานการเรียนรูสูอนาคต (X5) .609 .087 .515 6.981  .000* 

R = .663  R2 = .439  Adj.  R2 = .419  S.E. = .42241  F = 21.156  Sig = .000 
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 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนดิบ  

  Y = 0.512 + 0.000(X1) + 0.195(X2) + 0.125(X3) + 0.357(X4) + 0.609(X5) 
 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

  Z = 0.000(Y1) + 0.227(Y2) + 0.165(Y3) + 0.413(Y4) + 0.515(Y5) 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงคาอํานาจการทํานายของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ตามตัวแปรบรรยากาศองคการ ดานการเสริมสรางความอบอุนและ

ใหการสนับสนุน 

 

*Sig < 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.16 การวิเคราะหอํานาจในการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ดานการเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน โดยที่คาประสิทธิภาพในการทํานาย

ที่ปรับแลว Adj. R2 เทากับ 0.204 กลาวไดวา ความเปนไปไดของการต้ังสมมุติฐานวา ภาวะผูนําที่แทจริง

ของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอบรรยากาศองคการในโรงเรียน ไดรอยละ 20.40 สวนที่เหลืออีกรอยละ 

79.60 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ดังน้ันภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศ

องคการของโรงเรียนที่ระดับ 0.000 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R เทากับ 0.517) คาประสิทธิภาพ

ภาวะผูนําท่ีแทจริง 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t    Sig 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่(Constant) 1.009 .486  2.078   .040* 

 ดานการตระหนักในตน (X1) -.004 .166 -.005 -.022   .982 

 ดานความโปรงใส (X2) .164 .200 .191 .920   .360 

 ดานความยุติธรรม (X3) .133 .091 .156 1.461   .147 

 ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน

(X4) .145 .137 .211 .873  

 

.274 

 ดานการเรียนรูสูอนาคต (X5) .494 .112 .373 4.426   .000* 

R = .517  R2 = .267  Adj. R2 = .240  S.E. = .54121  F = 9.839  Sig.000 
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ของการทํานาย (R2 เทากับ 0.267) (F เทากับ 9.839) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

(S.E. เทากับ 0.54121) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญคือ ดานการตระหนักในตน (-0.004) ดานความโปรงใส 

(0.164) ดานความยุติธรรม (0.133) ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (0.145) ดานการเรียนรูสูอนาคต 

(0.494) จากการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน

สามารถเขียนเปนสมการทํานายได ดังน้ี 

 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนดิบ  

  Y = 1.001 + -0.004(X1) + 0.164(X2) + 0.133(X3) + 0.145(X4) + 0.494(X5) 
 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

  Z = -0.005(Y1) + 0.191(Y2) + 0.156(Y3) + 0.211(Y4) + 0.373(Y5) 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาอํานาจการทํานายของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ตามตัวแปรดานโครงสรางองคการ 

 

*Sig < 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.17 การวิเคราะหอํานาจในการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ดานโครงสรางองคการ โดยที่คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว Adj. R2 เทากับ 

ภาวะผูนําท่ีแทจริง 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t    Sig 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่(Constant) .894 .488  1.831   .070 

 ดานการตระหนักในตน (X1) -.051 .167 -.061 -.303   .763 

 ดานความโปรงใส (X2) .273 .201 .278 1.359   .177 

 ดานความยุติธรรม (X3) .214 .232 .218 1.253   .188 

 ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน

(X4) .183 .091 .211 2.002  

 

.048* 

 ดานการเรียนรูสูอนาคต (X5) .422 .112 .313 3.566   .000* 

R = .517  R2 = .267  Adj. R2 = .240  S.E. = .54121  F = 9.839  Sig.000 
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0.260 กลาวไดวา ความเปนไปไดของการต้ังสมมุติฐานวา ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา

สงผลตอบรรยากาศองคการในโรงเรยีนไดรอยละ 26.00 สวนที่เหลืออีก รอยละ 74.00 เกิดจากอิทธิพล

ของตัวแปรอื่น ดังน้ัน ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบรหิารที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน

ที่ระดับ 0.000 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R เทากับ 0.535) คาประสิทธิภาพของการทํานาย 

(R2 เทากับ 0.286) (F เทากับ 10.817) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (S.E. เทากับ 0.54411) 

โดยมีตัวทํานายที่สําคัญคือ ดานการตระหนักในตน (-0.051) ดานความโปรงใส (0.273) ดานความยุติธรรม

(0.214) ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (0.183) ดานการเรียนรูสูอนาคต (0.422) จากการทํานาย

ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มคีวามสัมพนัธกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน สามารถเขียนเปน

สมการทํานายได ดังน้ี 

 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนดิบ  

  Y = 0.894 + -0.051(X1) + 0.273(X2) + 0.183(X3) + 0.183(X4) + 0.422(X5) 
 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

  Z = -0.061(Y1) + 0.278(Y2) + 0.211(Y3) + 0.211(Y4) + 0.313(Y5) 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงคาอํานาจการทํานายของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ตามตัวแปรดานการใหรางวัลและการลงโทษ 
 

*Sig < 0.05 

ภาวะผูนําท่ีแทจริง 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t    Sig 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่(Constant) .316 .466  .678   .499 

 ดานการตระหนักในตน (X1) .181 .160 .213 1.134   .259 

 ดานความโปรงใส (X2) .120 .192 .120 .624   .534 

 ดานความยุติธรรม (X3) .081 -.087 .092 .935   .352 

 ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน

(X4) .487 .093 .103 .864  

 

.412 

 ดานการเรียนรูสูอนาคต (X5) .598 .107 .436 5.580   .000* 

R = 2.611  R2 = .373  Adj. R2 = .350  S.E. = .51941  F = 16.047  Sig.000 
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 จากตารางที่ 4.18 การวิเคราะหอํานาจในการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ดานการใหรางวัลและการลงโทษ โดยที่คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว Adj. R2 

เทากับ 0.350 ซึ่งกลาวไดวา ความเปนไปไดของการต้ังสมมุติฐานวา ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

สถานศึกษาสงผลตอบรรยากาศองคการในโรงเรียนไดรอยละ 35.00 สวนที่เหลืออีก รอยละ 65.00 

เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ดังน้ัน ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศ

องคการของโรงเรียนทีร่ะดับ 0.000 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R เทากับ 2.611) คาประสิทธิภาพ

ของการทํานาย (R2 เทากับ 0.373) (F เทากับ 16.047) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

(S.E. เทากับ 0.51941) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญคือ ดานการตระหนักในตน (0.181) ดานความโปรงใส 

(0.120) ดานความยุติธรรม (0.081) ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (0.487) ดานการเรียนรูสูอนาคต 

(0.598) จากการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน

สามารถเขียนเปนสมการทํานายได ดังน้ี  

 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนดิบ  

  Y = 0.316 + 0.181(X1) + 0.120(X2) + 0.081(X3) + 0.487(X4) + 0.598(X5) 
 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

  Z = -0.213 (Y1) + 0.120(Y2) + 0.092(Y3) + 0.103(Y4) + 0.436(Y5) 
 

ตารางท่ี 4.19 แสดงคาอํานาจการทํานายของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ตามตัวแปรดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก 

 

*Sig < 0.05 

ภาวะผูนําท่ีแทจริง 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t    Sig 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่(Constant) .352 .433  .814   .417 

 ดานการตระหนักในตน (X1) -.013 .148 -.016 -.087   .931 

 ดานความโปรงใส (X2) .203 .178 .214 1.136   .259 

 ดานความยุติธรรม (X3) .131 .081 .157 1.623   .107 

 ดานมมุมองเชิงจรยิธรรมภายในตน (X4) .395 .127 .182 1.659   .128 

 ดานการเรียนรูสูอนาคต (X5) .649 .100 .499 6.513   .000* 

R = 630  R2 = .397  Adj. R2 = .374  S.E.  = .48254  F = 17.739  Sig.000 
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 จากตารางที่ 4.19 การวิเคราะหอํานาจในการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก โดยที่คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว Adj. R2

เทากับ 0.374 ซึ่งกลาวไดวา ความเปนไปไดของการต้ังสมมุติฐานวา ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

สถานศึกษาสงผลตอบรรยากาศองคการในโรงเรียนไดรอยละ 37.40 สวนที่เหลืออีก รอยละ 62.60 

เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ดังน้ัน ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศ

องคการของโรงเรียนที่ระดับ 0.000 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R เทากับ .630) คาประสิทธิภาพ

ของการทํานาย (R2 เทากับ 0.397) (F เทากับ 17.379) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

(S.E. เทากับ 0.48254) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญคือ ดานการตระหนักในตน (-0.013) ดานความโปรงใส 

(0.203) ดานความยุติธรรม (0.131) ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (0.395) ดานการเรียนรูสูอนาคต 

(0.649) จากการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน 

สามารถเขียนเปนสมการทํานายได ดังน้ี 

 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนดิบ  

  Y = 0.352 + -0.031(X1) + 0.203(X2) + 0.131(X3) + 0.395(X4) + 0.649(X5) 
 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

  Z = -0.016(Y1) + 0.214(Y2) + 0.157(Y3) + 0.182(Y4) + 0.499(Y5) 
 

ตารางท่ี 4.20 แสดงคาอํานาจการทํานายของภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ตามตัวแปรดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

*Sig < 0.05 

ภาวะผูนําท่ีแทจริง 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t    Sig 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่(Constant) -.223 .431  -.518   .605 

 ดานการตระหนักในตน (X1) -.090 .148 -.104 -.609   .544 

 ดานความโปรงใส (X2) .212 .178 .208 1.194   .235 

 ดานความยุติธรรม (X3) .133 .081 .148 1.653   .101 

 ดานมมุมองเชิงจรยิธรรมภายในตน (X4) .097 .083 .110 1.085   .280 

 ดานการเรียนรูสูอนาคต (X5) .865 .099 .617 8.720   .000* 

R = 694  R2  = .485   Adj.  R2  = .466  S.E.  = .48069  F = 25.417  Sig.000 
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 จากตารางที่ 4.20 การวิเคราะหอํานาจในการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยที่คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับ

แลว Adj. R2 เทากับ 0.466 ซึ่งกลาวไดวา ความเปนไปไดของการต้ังสมมุติฐานวา ภาวะผูนําที่แทจริง

ของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอบรรยากาศองคการในโรงเรียนได รอยละ 46.60 และสวนที่เหลืออีก 

รอยละ 53.40 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ดังน้ันภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มีความสัมพันธ

กับบรรยากาศองคการของโรงเรียนที่ระดับ 0.000 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R เทากับ .694) 

คาประสิทธิภาพของการทาํนาย (R2 เทากับ 0.485) (F เทากับ 25.417) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ในการทํานาย (S.E. เทากับ 0.48069) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ดานการตระหนักในตน (-0.090) 

ดานความโปรงใส (0.213) ดานความยุติธรรม (0.113) ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (0.097) 

ดานการเรียนรูสูอนาคต (0.865) จากการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สามารถเขียนเปนสมการทํานายได ดังน้ี 

 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนดิบ  

  Y = -0.223 + -0.090(X1) + 0.212(X2) + 0.133(X3) + 0.097(X4) + 0.865(X5) 
 สมการในการทํานายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

  Z = -0.104(Y1) + 0.208(Y2) + 0.148(Y3) + 0.110(Y4) + 0.617(Y5) 

 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบรหิารสถานศึกษากับบรรยากาศองคการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อได

ศึกษาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาบรรยากาศองคการของโรงเรียน ศึกษาความสัมพันธ

ของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน และเพื่อหาอํานาจการ

ทํานายของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบรหิารที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 

357 คน โดยใชแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของ Likert จํานวน 88 ขอ 

หามีคาความเช่ือมั่น 0.93 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Χ ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product - 

Moment Correlation Coefficient) 

 

สรปุผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบรหิารสถานศึกษากับบรรยากาศ

องคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

สรุปผลได ดังน้ี 

  1. ภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยจัดเรียงลําดับไดดังน้ี 

ดานความโปรงใส ดานความยุติธรรม ดานการเรียนรูสูอนาคต ดายการตระหนักในตนและดานมุมมอง

เชิงจริยธรรมภายในตน เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังน้ี 

   1.1 ดานการตระหนักในตน โดยรวมและรายขออยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอ

ผูบริหารพยามยามคนหาเสียงสะทอนกลบัเพือ่ใชในการปรบัปรงุสมัพันธภาพกับบุคคลอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด

รองลงมาคือ ผูบริหารเขาใจและระมัดระวังการกระทาํที่มีผลกระทบตอผูอื่น และผูบริหารเขาใจจุดแข็ง –

จุดออน รวมทั้งธรรมชาติทีห่ลากหลายของตนเอง และสวนผูบริหารสามารถควบคุมตนเองไดและแสดง

พฤติกรรมใด ๆ ออกไปดวยความมีสติและรูตัวทุกครั้งมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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   1.2 ดานความโปรงใส โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ผูบริหารรมแกปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของผูอื่นที่ต้ังใจทําเต็มที่แลว มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

คือ ผูบริหารมีการสงเสรมิใหมีการทํางานตามขอตกลงในที่ประชุมที่เปนที่ยอมรับของสมาชิกสวนใหญ 

สวนผูบริหารเปดรับการเรียนรู และขอมูลยอนกลับในการพัฒนาภาระงานมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.3 ดานความยุติธรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ผูบริหารไมปฏิเสธหรือบดิเบือนขอมูล มีการปฏิบัติตรงไปตรงมาในการตัดสินความตาง ๆ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด

รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเสมอภาค มีการปฏิบัติที่ไมแตกตางกนักับทุกคนเกี่ยวกบัผลตอบแทนหรอื

รางวัลสวนผูบริหารมีการแสดงออกเคารพในเกียรติ และศักด์ิศรีของผูอื่นเทาเทียมกันมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.4 ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน โดยรวมและรายขออยูในระดับมากเมื่อพิจารณา

เปนรายขอ ผูบริหารไมสนใจผลประโยชนของตนเองมากกวาผลประโยชนขององคการ มีคาเฉลี่ยสงูสดุ 

รองลงมา คือ ผูบริหารใชจริยธรรมมาตัดสนิในเรือ่งทีย่ากตอการตัดสนิใจและผูบรหิารมีความประพฤติ

ปฏิบัติดี สวนผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามความเช่ือ / คานิยมหลักมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.5 ดานการเรียนรูสูอนาคต โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ ผูบริหารนําความรูจากอดีตจนถึงปจจุบันมาพัฒนาความรูของการปฏิบัติในอนาคต มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีหลักคิดที่แสดงถึงความเขาใจระบบการบริหารงานที่ซับซอน และผูบรหิาร

สงเสริมใหผูรวมงานไดมีการวางแผนการปฏิบัติงานไวลวงหนาและดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว สวน

ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชได มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  2. บรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังน้ี การเสริมสราง

ความอบอุนและใหการสนับสนุน การใหรางวัลและการลงโทษ การเสรมิสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

การสรางบรรยากาศเชิงบวก และโครงสรางองคการเมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังน้ี 

   2.1 ดานการเสรมิสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน โดยรวมและรายขออยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษาสงเสริมในการทํางานของครู โดยยกยองการทํางาน

ที่ประสบความสําเร็จเพื่อใหครูเกิดความภาคภูมิใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ บุคลากรมีการพบปะ

พูดคุยชวยเหลือกันทั้งเรื่องงานและเรือ่งสวนตัวระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา สวนผูบริหาร

สถานศึกษาสงเสริมสรางแรงจูงใจใหแกครใูนดานขวัญกําลังใจใหแกครแูละผูรวมงาน ดวยวิธีการที่เหมาะสม

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   2.2 ดานโครงสรางองคกร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

สถานศึกษามีการอธิบายรายละเอียดของโครงสรางองคกรใหบคุลากรไดรับรูอยางทั่วถึง มีคาเฉลี่ยสูงสุด

รองลงมา คือ สถานศึกษามีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและเปาหมาย
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รวมกัน สวนสถานศึกษาไดมีการมอบหมายหนาที่การงานและความรับผิดชอบใหบุคคลากรแตละคน

อยางชัดเจนไมมีความซ้ําซอนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   2.3 ดานการใหรางวัลและการลงโทษ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ ผูบริหารมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางเหมาะสมและยุติธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด

รองลงมา คือ ผูบริหารจะพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน สวนบุคลากรไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด 

   2.4 ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ ผูบริหารใหความสนใจตอผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของคณะคร ูเชน ประกาศยกยองเชิดชู

ใหครูทุกคนไดทราบโดยทั่วกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการเสรมิสราง

บรรยากาศความเปนมิตรภาพที่ดีตอกัน สวนผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมายอยางอิสระ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   2.5 ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมและรายขออยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สถานศึกษามีการประชุมปรึกษาหารอืกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ สวนสถานศึกษาเปด

โอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการกําหนดวิธีการทํางานตามภาระหนาที่ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  3.  ผลการศึกษาสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน พบวา มีคาความสัมพันธ (r) อยูระหวาง .37 - .65 และภาวะ

ผูนําที่แทจริงของผูบรหิารสถานศึกษาทีส่งผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 

(r = .46**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   เมื่อพิจารณา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียนโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานีเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน 

โรงเรียนอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการตระหนัก

ในตน (X1) ดานความโปรงใส (X2) ดานความยุติธรรม (X3) ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (X4) 

ดานการเรียนรูสูอนาคต (X5) r = .44, .50, .45, .46 และ .47 ตามลําดับ 

   เมื่อพิจารณา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียนโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี รายดาน พบวา ระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน

อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 5 ดาน คือ การเสริมสรางความอบอุน

และใหการสนับสนุน (Y1) โครงสรางองคการ (Y2) การใหรางวัลและการลงโทษ (Y3) การสรางบรรยากาศ
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ในเชิงบวก (Y4) และการเสรมิสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Y5) r = .46, .41, .63, .43 และ .41 

ตามลําดับ 

  4. แสดงคาอํานาจการทํานายถึงภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน พบวา ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอบรรยากาศ

องคการของโรงเรยีน สามารถทาํนายภาวะผูนําทีแ่ทจริงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอบรรยากาศ

องคการของโรงเรียน ไดรอยละ 41.90  

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัย เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังน้ี 

  1. ภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับได ดังน้ี 

ดานความโปรงใส ดานความยุติธรรม ดานการเรียนรูสูอนาคต ดายการตระหนักในตนและดานมุมมอง

เชิงจริยธรรมภายในตน ผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเน่ืองมาจากภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา

เปนหลักการสําคัญในการบริหารองคการใหประสบความสําเร็จ ความเปนผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

สถานศึกษา จึงเปนกลวิธีหน่ึงในการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะในดานความโปรงใส

ดานความยุติธรรม ดานการเรียนรูสูอนาคต ดานการตระหนักในตน และดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน

ของผูนําเปนสาํคัญในการบริหารงานสถานศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษาเปนองคการที่มีลักษณะแตกตาง

จากองคการโดยทัว่ไป เพราะองคการโดยทั่วไปน้ันจะมีจดุมุงหมายและพันธกิจที่ไมซับซอนเทากับองคการ

ทางการศึกษา องคการทางการศึกษาน้ัน นอกจากจะมีจดุมุงหมายและพันธกิจเหมือนองคกรทั่วไปแลว 

องคการทางการศึกษาหรอืสถานศึกษาน้ันยังจะมเีปาหมายในการจัดการศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา

จะตองคํานึงถึงจุดมุงหมายทั้งสองประการน้ี เพื่อนําใหองคการบรรลุทั้งเปาหมายของการบริหารองคการ 

และบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ การบรรลุถึงคุณภาพของผูเรียนอันเปนเปาหมายที่สูงสุด

ของการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึงภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนู 

เรืองโอชา (2554) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ การสรางพลังอํานาจ

ในงานเชิงโครงสราง และความพงึพอใจของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ผลการวิจัย

พบวา ความสัมพันธระหวางการรบัรูบรรยากาศองคการ การสรางพลงัอํานาจในงานเชิงโครงสราง และ

ความพึงพอใจของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง

เรียนลําดับ ดังน้ี ดานความอบอุนการสนับสนุน ดานโครงสราง ดานการมีสวนรวม ดานความเจริญกาวหนา
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และการพัฒนา ดานการควบคุม และดานการใหรางวัล และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวภัทร ชางชนะ

(2555) ไดทําการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศ

องคการของโรงเรยีนในจังหวัดเพชรบรุ ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการวิจยั

พบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

  จากที่กลาวมาขางตน ถือเปนเหตุผลหลักที่ทําใหภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณารายดานสามารถอภิปรายได ดังน้ี 

   1.1 ภาวะผูนําที่แทจรงิของผูบริหารสถานศึกษา ดานการตระหนักในตน โดยรวมและ

รายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารพยามยามคนหาเสียงสะทอนกลับเพื่อใชในการ

ปรับปรุงสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ มีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมา คือ ผูบริหารเขาใจและระมัดระวังการกระทํา

ที่มีผลกระทบตอผูอืน่ และผูบริหารเขาใจจดุแข็ง – จุดออน รวมทั้ง ธรรมชาติที่หลากหลายของตนเอง 

สวนผูบริหารสามารถควบคุมตนเองไดและแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกไปดวยความมีสติและรูตัวทุกครั้ง

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากภาวะผูนําทีแ่ทจริงของผูบริหารสถานศึกษาในดาน

การตระหนักในตน ในปจจุบันสถานศึกษาตาง ๆ ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิง

การพัฒนาทางดานการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจึงเปน

สิ่งจําเปนอยางย่ิงในการบรหิารจดัการ โดยเฉพาะการคนหาเสียงสะทอนกลับเพื่อใชในการปรับปรุงถึง

สัมพันธภาพกับบุคคล และความเขาใจและระมัดระวังการกระทําที่มีผลกระทบตอผูอื่น โดยผูบริหาร

เขาใจจุดแข็ง – จุดออน รวมทั้ง ธรรมชาติที่หลากหลายของตนเอง เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการบรหิาร

จัดการของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุภาพ สิกขาพันธ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง โมเดล

ภาวะผูนําที่แทจริงและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงพยาบาลสงเสริมตําบลในภาคใต : การทดสอบปฏิสัมพันธและการทดสอบ

ความไมแปรเปลี่ยนของตัวแปรเพศ ผลการวิจัยพบวา ดานการตระหนักในตนอยูในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับแนวคิดของ George (2003) กลาวไววาประโยชนอยางหน่ึงของความฉลาดทางอารมณ 

ตอภาวะผูนําก็คือการทําใหเกิดความตระหนักรูในสภาวะ อารมณของตัวผูนําเอง ดังน้ัน ผูนําที่มีความคิด

เปนของตนเองในเชิงบวก และมีความฉลาดทางอารมณในระดับสูง มีแนวโนมที่จะแสดงออกถึงการตระหนัก

รูในตนในอันที่จะมีผลกระทบ เชิงบวกสําหรับการเปนผูนําที่มีประสทิธิผล และสภาพจิตที่ดีของตัวผูนําเอง 

   1.2 ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา ดานความโปรงใสโดยรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารรวมแกปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของผูอื่นที่ต้ังใจ

ทําเต็มที่แลว มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมกีารสงเสริมใหมีการทาํงานตามขอตกลงในที่ประชุม
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ที่เปนที่ยอมรับของสมาชิกสวนใหญ สวนผูบริหารเปดรับการเรียนรูและขอมูลยอนกลับในการพัฒนา

ภาระงาน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากสถานศึกษาตางใหความสําคัญในการบริหารงาน

บนความโปรงใส โดยเฉพาะอยางย่ิงการแสดงภาวะผูนําที่แทจริง ดานการบริหารจัดการ ดวยความโปรงใส

จะสงผลตอการมีสวนรวมของผูบริหาร โดยอาศัยหลักการรวมแกปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของผูอื่น

ที่ต้ังใจทําอยางเต็มที ่ผูบริหารมีการสงเสริมใหมีการทาํงานตามขอตกลงในที่ประชุมที่เปนที่ยอมรับของ

สมาชิกสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาสินี แสงมุกดา (2554) ไดทําศึกษาการพัฒนาเครื่องมือ

วัดภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัย พบวา องคประกอบภาวะผูนํา

ที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบไปดวยการตระหนักรูในตนเอง การมีกฎเกณฑ

ศีลธรรมของตนเอง ความโปรงใสเชิง สัมพันธ กระบวนการที่สมดุลและการเรียนรูสูอนาคต ผลการศึกษา

พบวา ดานความโปรงใสอยูในระดับมาก 

   1.3 ภาวะผูที่แทจริงของผูบรหิารสถานศึกษา ดานความยุติธรรม โดยรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารไมปฏิเสธหรือบิดเบือนขอมูล ไดมีการปฏิบัติอยาง

ตรงไปตรงมาในการตัดสินความตาง ๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเสมอภาค มีการ

ปฏิบัติที่ไมแตกตางกันกับทุกคนเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือรางวัล สวนผูบริหารมีการแสดงออกเคารพ

ในเกียรติและศักด์ิศรีของผูอื่นเทาเทียมกัน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากคุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญของผูบริหาร 

การแสดงออกถึงภาวะผูนําที่แทจริงจะตองยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม เปนเครื่องยึดเหน่ียวในการ

บริหารจัดการการสถานศึกษา ผูบริหารจะตองไมปฏิเสธหรอืบิดเบือนขอมูล มีการปฏิบัติตรงไปตรงมา

ในการตัดสินความตาง ๆ ตลอดจน มีความเสมอภาค มีการปฏิบัติที่ไมแตกตางกันกับทกุคนซึ่งเกี่ยวกบั

ผลตอบแทนหรือรางวัล ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงของโรงเรียนในการ

เปนแบบอยางที่ดีที่จะนําโรงเรยีนใหมีประสิทธิภาพสูความสําเร็จ ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําที่แทจริง

ที่แสดงออกถึงความยุติธรรม มีความซื่อสัตย มีความมุงมัน่ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสงู มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค มีภาวะของผูนําสงู เปนคนกลาคิด กลาเปลีย่นแปลง กลาตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง เปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความจริงใจ โดยใชหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่อง

ยึดเหน่ียวจิตใจในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจน สารรัตนะ (2557 : 46) กลาววา

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีสององคประกอบที่สําคัญ คือ มีการปฏิบัติและการตัดสินใจอยางมีจริยธรรม 

และมีการนําอยางมีจรยิธรรม ทั้งในสวนที่มองเห็นไดและมองเห็นไมได เชน มีคานิยมหรือหลกัการที่ยึดถือ

จริยธรรมเปนหลกั ซึ่งลักษณะทัง้สองน้ีตองมอียูอยางเปนปกติวิสัยตลอดเวลาเพื่อเปนตนแบบ และเพื่อ

สรางความไววางใจ ความนาเช่ือถือ และความเคารพตอตัวผูนําเองและองคกร ซึง่สิ่งเหลาน้ี มีเพื่อทําให

เกิดความรวมมอืรวมใจ เพื่อสรางบรรยากาศองคกรที่ดี เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม
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เพื่อความเคารพในตนเอง และยังสอดคลองกับแนวคิดของ กร การัตตี (2556 : 1) กลาววา ความยุติธรรม

เปนคุณสมบัติหน่ึงของผูนําที่ดีมีคุณภาพ จําเปนอยางย่ิงที่เราทานตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับตัวเราและ

บุตรหลานของเราใหมีความยุติธรรมอยูในจิตใจ ทั้งน้ีเพราะองคกรและสังคมจะอยูอยางสงบสุขไดก็เพราะ

ความยุติธรรม 

   1.4 ภาวะผูที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา ในดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารไมสนใจผลประโยชนของตนเอง

มากกวาผลประโยชนขององคการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารใชจริยธรรมมาตัดสินในเรื่อง

ที่ยากตอการตัดสินใจและผูบรหิารมีความประพฤติปฏิบติัดี สวนผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติตามความเช่ือ / คานิยมหลักมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากการมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตนเปนการสะทอน

ภายในของผูบริหารสานศึกษาเอง เปนสิ่งที่ผูบริหารควรใหความสําคัญอยางย่ิงสําหรับการเปนผูบริหาร

มืออาชีพ โดยความสามารถในการสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในการบริหาร ซึ่งผูบริหารจะตองไมสนใจ

ผลประโยชนของตนเองมากกวาผลประโยชนขององคการ ผูบริหารใชจริยธรรมมาตัดสินในเรื่องที่ยาก

ตอการตัดสินใจ และผูบริหารมีความประพฤติปฏิบัติดี ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม บริหารบุคคลตาม

แนวคิดของศาสนา การจัดการภูมิปญญาไทย มีความหนักแนนไมหูเบา มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ

ยุติธรรม มีความเสียสละ มีความจริงใจตอผูรวมงาน มีความเมตตาตอผูรวมงานและผูอื่น รูจักใหอภัย 

ไมมีจิตใจอาฆาตพยาบาท มีความอดทนและเยือกเย็นตอคําพูดที่ขัดแยงหรือไมเปนมิตร รูจักถนอมนํ้าใจ

กับผูรวมงาน ไมเอารัดเอาเปรียบผูรวมงาน ไมมีหน้ีสินลนตัว ไมเกี่ยวของกับอบายมุข สิ่งเสพติด และ

เปนผูอุทิศตนใหกับสถานศึกษา ซึ่งสิ่งเหลานน้ี เปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการและการพัฒนางาน

ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Brown, Trevino & Harrison, 2005 : 117 - 134) กลาววา

ภาวะผูนําเชิงจรยิธรรม เปนการแสดงออกแหงความประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมถูกตองตามธรรมนอง

ครองธรรมทางการปฏิบัติของบุคคล และระหวางบุคคลที่มีปฏิสัมพันธกัน และรวมถึงการสงเสริมถึง

ความประพฤติปฏิบัติดังกลาวไปสูผูตามผานการสื่อสารสองทาง การเสริมสรางอุปนิสัย จริยธรรมให

แข็งแกรงและการตัดสนิใจ การแสดงออกอยางถูกตองเหมาะสมตามธรรมนองครองธรรม ประเพณีหรือ

แบบแผนหรือมาตรฐานของสงัคม และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Kohlberg (1976 : 39) ไดกลาวถึง

แนวคิดในการพิจารณาความยุติธรรมของสังคม (Just Community) น้ันวามีขอบงช้ีจากการสอนของ

สถานศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงหลกัการของความยุติธรรม ความเสมอภาค และการยอมรบันับถือในเสรีภาพ

และยังสอดคลองกบัแนวคิกของ ปยนันท สวัสด์ิศฤงฆาร (2557) ไดกลาวถึง การพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริง

วาเกี่ยวของกับปจจัยในดานจริยธรรม (Ethics) ผูนําที่แทจริง คือ ผูนําที่มีจริยธรรมในการพัฒนาตนเอง

ใหมีภาวะผูนําที่แทจริงน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูที่มีความถูกตองดีงามในความประพฤติ
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ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ทั้งน้ี เพื่อกอใหเกิดความเจรญิรุงเรอืงทัง้ใน หนวยงาน องคกรหรือ

ในสังคมการที่จะปฏิบัติใหเปนไปเชนน้ัน ไดผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 

   1.5 ภาวะผูที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเรียนรูสูอนาคต โดยรวมและ

รายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารนําความรูจากอดีตจนถึงปจจบุันมาพัฒนาความรู

ของการปฏิบัติในอนาคต มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีหลักคิดที่แสดงถึงความเขาใจระบบ

การบริหารงานทีซ่ับซอน และผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงานไวลวงหนาและ

ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว สวนผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชได มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากการการเรียนรูสูอนาคตเปนความสามารถของ

เฉพาะตัวของผูบริหารในการมองเห็นถึงสถานการณการบริหารงานในอนาคตขางหนา โดยนําความรู

จากอดีตจนถึงปจจุบันมาพัฒนาความรูของการปฏิบัติในอนาคต อาศัยหลักการคิดที่แสดงถึงความเขาใจ

ระบบการบริหารงานที่ซับซอนและผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงานไวลวงหนา

และดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว สิ่งเหลาน้ี จะชวยใหการบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการบริหารจดัการ โดยอาศัยหลักการประยุกตดานเทคโนโลยีเปนตัวชวยในการบริหาร ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ George (2003) กลาววา ความเปนผูนํานาจะเปนบุคลิกประจําตัวของแตละบุคคลและ

ไมมีใครที่จะเรียกไดวาเปน Authentic Leader จากการพยายามปฏิบัติตนตามแบบผูอื่น ถึงแมผูนํา

จะเรียนรูจากประสบการณของคนอื่นได แตไมมีทางประสบความสําเร็จดวยการพยายามเปนเหมือนผูอื่น

ความเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแตละคนลวนเกิดจากการเรียนรู และจากประสบการณที่ไดลงมือ

ปฏิบัติในสนามจริงน่ันกคื็อ การบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาเอง อันเปนหนทางนําไปสู

ความเปนผูนําที่เรียกวา ภาวะผูนําที่แทจริง และความมีประสิทธิผลของผูนําที่แทจริงมาจากแรงจูงใจ 

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาสินี แสงมุกดา (2554) ไดทําการวิจัยในเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือ

วัดภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ดานการเรียนรูสูอนาคต

อยูในระดับมาก  

  2. บรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสรุาษฎรธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี การเสรมิสรางความอบอุน

และใหการสนับสนุน การใหรางวัลและการลงโทษ การเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การสราง

บรรยากาศเชิงบวก และโครงสรางองคการ  

  เหตุผลที่ทําใหการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเน่ืองมาจากบรรยากาศองคการของโรงเรียน ถือเปน

สิ่งสําคัญตอการบรหิารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาจะเกิดการบริหารที่เกิดประสิทธิภาพไดน้ัน

ผูบริหารจะตองใชกระบวนการบริหารจัดการ โดยอาศัยศาสตรและศิลปในการบริหาร โดยอาศัยหลักการ

สรางบรรยากาศที่ดีในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน
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การใหรางวัลและการลงโทษ การเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ การสรางบรรยากาศเชิงบวก

และโครงสรางองคการเปนสิ่งสาํคัญที่จะสนับสนุนความสําเร็จดานการบรหิาร โดยการสงเสริมการทํางาน

ใหเกิดบรรยากาศในการทํางานรวมกัน หากองคการมีการสรางบรรยากาศที่ดี เอื้อตอการทํางานใหบรรลุ

ตามเปาหมาย การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ใหมีความเพียงพอ และเหมาะสม

กับงานของแตละบุคคล จึงจะสงผลตอความสาํเรจ็ในการทํางานไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Brown and Moberg (1980) กลาววา บรรยากาศองคการ คือ กลุมลักษณะตางภายในองคการ 

ซึ่งรับรูโดยสมาชิกองคการ และคุณลักษณะดังกลาวน้ันตอง 1) บรรยายถึงสภาพขององคการ 2) ช้ีใหเห็น

ความแตกตางระหวางองคการหน่ึงกับอีกองคการหน่ึง 3) เปนลักษณะที่คงทน 4) มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของคนในองคการ นอกจากน้ียังสอดคลองกับของ Haiman, Scott and Conner (1985) ไดกลาวไววา 

บรรยากาศองคการ คือ บรรยากาศที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการ โดยเช่ือวา สามารถ

สรางข้ึนและปรับปรุงไดโดยหัวหนางาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับความตองการของคน

ในองคการ และเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน สวน Katz and Kahn (2006) กลาววา บรรยากาศ

องคการ หมายถึง ความรูสึกทั้งหมดที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพ การปฏิสัมพันธในการมีสวนรวมและ

การประพฤติปฏิบัติตนระหวางสมาชิกในองคการ หรือบุคคลภายนอกองคการ  

  จากที่กลาวมาขางตน นาจะเปนเหตุผลหลักทีท่ําใหบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดาน สามารถอภิปรายได ดังน้ี 

   2.1 บรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี ดานการเสรมิสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน โดยรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สถานศึกษาสงเสริมการทํางานของคร ูโดยยกยองการทํางาน

ที่ประสบความสําเรจ็เพื่อใหครูเกิดความภาคภูมิใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ บุคลากรมีการพบปะ

พูดคุยชวยเหลือกันทั้งเรื่องงานและเรือ่งสวนตัวระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา สวนผูบริหาร

สถานศึกษาสงเสริมสรางแรงจูงใจใหแกครใูนดานขวัญกําลังใจใหแกคร ูและผูรวมงานดวยวิธีการที่เหมาะสม

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากการสรางความอบอุนและการใหการสนับสนุน

ของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญในการสรางการทํางานรวมกันในองคกร มิตรภาพที่ดีจะเกิดข้ึนไดในองคกรน้ัน

ตองอาศัยความรวมมอืในการสรางบรรยากาศในองคกรเปนหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานศึกษาจะตอง

สงเสริมการทํางานของครู โดยยกยองการทํางานที่ประสบความสําเร็จเพื่อใหครูไดเกิดความภาคภูมิใจ

ในบทบาทหนาที่ของตน สงเสริมใหบุคลากรมีการพบปะพูดคุยชวยเหลือกันทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว

ระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิมาภา จันทรหอมกุล (2553) 

ไดทําการวิจัย เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการความผูกพันในงานและ
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ความพึงพอใจในชีวิตของบุคลากร สังกดักรมสารบรรณทหารบก โดยผลการวิจัยพบวา ดานการสราง

ความอบอุนและการใหการสนับสนุนอยูในระดับมาก  

   2.2 บรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสรุาษฎรธานี ดานโครงสรางองคกร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ ซึ่งสถานศึกษามีการอธิบายรายละเอียดของโครงสรางองคกรใหบุคลากรไดรับรูอยางทั่วถึง

มีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมา คือ สถานศึกษามีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

และเปาหมายรวมกัน สวนสถานศึกษามกีารมอบหมายหนาที่การงานและความรับผิดชอบใหบุคคลากร

แตละคนอยางชัดเจนไมมีความซ้ําซอนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากการโครงสรางองคกรเปนสิ่งสําคัญในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา หากสถานศึกษามีโครงสรางขององคการที่ดีก็จะสงผลตอระบบการบริหารจัดการได

เปนอยางดี สถานศึกษาที่มีการอธิบายรายละเอียดของโครงสรางองคกรใหบุคลากรไดรับรูอยางทั่วถึง

และสามารถเขาใจไดงาย ก็จะชวยลดข้ันตอนในการประสานงานตาง ๆ  ไดเปนอยางดี ตลอดจนการเปด

โอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมในการกําหนดนโยบายและเปาหมายรวมกัน เพื่อสะทอนความคิดเห็นและ

ความตองการของสังคม บรรยากาศองคกรดานโครงสรางองคกรจึงมีความสําคัญเพราะการที่องคกรมี

ลักษณะโครงสรางที่ดี มีโครงสรางงานที่เปนระเบยีบ มีการจัดระบบการทํางานที่เหมาะสม งานไมซ้ําซอน

มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาชัดเจน เปนการเอื้ออํานวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได อยางเปน

ระบบและเกิดการคิดคนสิ่งใหม ๆ ที่กอใหเกิดประสิทธิผลแกองคกร สอดคลองกับแนวคิดของ Litwin 

and Stringer (1968 : 46 - 65) ที่กลาวไววา โครงสรางองคการเปนกา ร รับรูของพนักงานตอลักษณะ

โครงสรางองคกร เชน ความชัดเจนของการแบงงาน ขอจํากัดของโครงสรางองคกรตอการปฏิบัติงาน 

ระเบียบตาง ๆ ขององคกรวาเปนอุปสรรคทําใหงานลาชาหรือไม โครงสรางองคกรจึงเปนบรรยากาศ

องคกรลักษณะหน่ึงที่สงผลตอประสิทธิภาพของการทํางาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวัฒน 

ตายเทศ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องบรรยากาศองคกรที่มีผลตอประสิทธิผลขององคกร ผลการวิจัยพบวา 

ดานโครงสรางองคกรอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ สุบิน บุรีเทพ และคณะ (2551) ไดทําการวิจัย

เรื่อง บรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิต การทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช จังหวัดตากผลการวิจัย พบวา ดานโครงสรางองคกรอยูในระดับมาก 

   2.3 บรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการใหรางวัลและการลงโทษ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางเหมาะสมและยุติธรรม 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนจากการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนบุคลากรไดรับสิง่อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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   ผลการวิจัยเชนน้ีนา จะเปนผลมาจากการบริหารสถานศึกษาน้ันตองใชกระบวนการ

สรางแรงจูงใจเขามาเกีย่วของ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหรางวัลและการลงโทษเปนตัวกระตุนการทํางาน

ของบุคลากรในองคกร การสรางระบบการใหผลตอบแทนน้ันเปนกลยุทธที่สําคัญอยางหน่ึง เพราะการให

ผลตอบแทนไมใชเปนเพียงการตอบแทนหลังจากบุคลากรในสถานศึกษาสรางผลงานใหกับองคกร แต

การใหผลตอบแทนเปนเรื่องของการวางแผนเชิงรุก เพราะจะตองออกแบบรางวัลใหเปนที่นาปรารถนา

ของบุคลากรกอน โดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรมของผูบริหารในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเปนไป

อยางเหมาะสมและยุติธรรม มีระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวน

การใหรางวัลน้ัน จะเปนตัวกระตุนและเปนแรงผลักดันใหบุคลากรสามารถสรางผลงานออกมา การให

รางวัลเปนอิทธิพลหรือกอใหเกิดเปนแรงจูงใจที่จะกระตุนใหบุคลากรทุมเทกําลังกายและเวลาปฏิบัติงาน

อยางเต็มกําลัง มีขวัญกําลังใจที่ดี รักและหวงแหนองคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Litwin and 

Stringer (1968 : 14 - 18) ไดกลาวไววา การใหรางวัลสําหรับการปฏิบัติงานดีเย่ียม การประเมินผล

การปฏิบัติงานอยางยุติธรรม จะเปนสิ่งกระตุนใหพนักงานมีความตองการความสําเร็จสูง เชนเดียวกับ 

Maslow (1954 : 80 - 91) ไดกลาวไววา มนุษยจะมีความตองการอยูตลอดเวลาไมมีสิ้นสุด พฤติกรรม

ของมนุษยจะเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการเหลาน้ัน  

   2.4 บรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารใหความสนใจตอผลสําเร็จในการปฏิบติังานของคณะคร ูเชน ประกาศ

ยกยอง เชิดชูใหครูทุกคนไดทราบโดยทั่วกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการ

เสริมสรางบรรยากาศความเปนมิตรภาพที่ดีตอกัน สวนผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรับมอบหมายอยางอิสระ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากการสรางบรรยากาศเชิงบวกเปนการเสริมสราง

การทํางานดานหน่ึงที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ และจะตองใหเกิดข้ึนกับองคกร บรรยากาศเชิงบวก

เปนการกระตุน และสรางแรงเสรมิเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการทํางานของบุคลากรไปสูเปาหมายแหง

ความสําเรจ็ไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Halpin and Croft (1991) กลาววา บรรยากาศ

องคการน้ัน เปนสภาพการณอันเปนผลรวมระหวางพฤติกรรมของผูบรหิารและพฤติกรรมของผูรวมงาน

ซึ่งมีอิทธิพลตอแรงจงูใจหรอืเปนแรงกดดัน ทําใหบุคลากรในองคการแสดงพฤติกรรมทั้งในเชิงบวกและ

เชิงลบ  

   2.5 บรรยากาศองคการของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สถานศึกษามกีารประชุมปรึกษาหารอืกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ
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มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ สวนสถานศึกษา

เปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการกําหนดวิธีการทํางานตามภาระหนาที่ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

เปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน การสรางบรรยากาศในการทํางานรวมกัน ถือเปนสิ่งสําคัญ

อีกประการการเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนการที่ผูบริหารมกีารประชุมปรึกษา 

หารือกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ การเปดโอกาสใหครไูดปรึกษาหารือรวมกัน เปนกิจกรรมหน่ึงที่สามารถ

สงผลดีตอการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีตอกัน หากองคการมีการสรางบรรยากาศที่ดี เอื้อตอการทํางาน

เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย การสนับสนุนในดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ใหมีความเพียงพอ และ

เหมาะสมกับงานของแตละบุคคล จะสงผลตอความสําเร็จในการทํางานไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ โฉมฤทัย ทองนุช (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ

ความเครียดในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาโรงพยาบาล

ในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบวา ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับ

มากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิพงศ โชติรัตน (2557) ไดทําการศึกษาถึงการรับรูบรรยากาศ

องคการที่สงผลตอความผูกพันในการทํางานของพนักงานยานอโศก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา 

ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับมาก  

  3. ผลการศึกษาของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี พบวา มีคาความสัมพันธ (r) อยูระหวาง .37 - .65 และภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

กับบรรยากาศองคการของโรงเรยีนอยูในระดับปานกลาง (r = .46**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

  ผลการวิจัยเชนน้ี นาจะเปนผลมาจากภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหาร

สถานศึกษาน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีทัง้ศาสตรและศิลปในการบรหิารจัดการสถานศึกษา และ

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําที่แทจริง มีความเหมาะสมดานความเปนผูนํา มีการตระหนักในตน

ความโปรงใส มีความยุติธรรม มีมุมมองจริยธรรมภายในตน เกิดการเรียนรูสูอนาคตยอมเปนคุณลักษณะ

ที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน ดังน้ัน พฤติกรรมกระบวนการที่ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงภาวะ

ผูนําที่แทจริงในการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือสิ่งที่ดีที่มีตัวของผูบริหารอันเกิดจากความรูความสามารถ

ที่สามารถปลูกฝงไดเกี่ยวกับภาวะผูนํา เปนสิ่งที่มีสวนในการสงเสริม ผลักดันความสําเร็จของสถานศึกษา

ไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ปนัดดา ปนทัศน (2556) ไดทําการวิจัยในเรื่องคุณลักษณะของ

ผูบริหารกับบรรยากาศองคการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ี

เขต 1 ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายไดอยูในระดับมาก และคุณลักษณะของผูบริหารกับ
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บรรยากาศองคการของสถานศึกษามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลอง

กับงานวิจัยของ วิไล กวางคีรี (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดบรรยากาศองคการ

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจยั พบวา องคประกอบบรรยากาศองคการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ดานวิชาการนโยบายและการปฏิบัติของฝายวิชาการ และสภาพแวดลอมการเรียนรูอยูในระดับมาก และ

ความสัมพันธขององคประกอบบรรยากาศองคการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสัมพันธกันเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4. การหาอํานาจการทํานายภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ภาวะ

ผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน ตามตัวแปร

ภาวะผูนําที่แทจริง ดานการตระหนักในตน ดานความโปรงใส ดานความยุติธรรม ดานการเรียนรูสูอนาคต

สามารถทํานายพยากรณไดรอยละ 41.90 แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษา

ผูบริหารมีผลตอการสรางบรรยากาศภายในองคการ ซึ่งเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความรวมมือ ความรักษา

สามัคคีในการทํางาน การปฏิบัติงานในการบริหารสถานศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัย ดารณี คงกระพันธ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศ

องคการที่สงผลตอประสทิธิภาพของสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองคการที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ของสถานศึกษาโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ

บรรยากาศองคการที่สงผลตอประสทิธิภาพของสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในทางบวก 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัย พบวา การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชและสรุปเปน

ขอเสนอแนะได ดังน้ี 
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 ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมกีารจัดทําแผน นโยบายเพื่อรองรับและสนับสนุน

การดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการใหความรูแกสถานศึกษา เรื่องภาวะผูนําทีแ่ทจริงของผูบริหาร

สถานศึกษา 

  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อใหสถานศึกษาได

ดําเนินงานและจัดการบรรยากาศในช้ันเรียนที่เหมาะสม 

 ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา 

  1. ผูบริหาร ควรแสดงออกซึ่งการสื่อถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมอารมณ

ในการแสดงออกและแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกไป ดวยความมีสติและรูตัวทุกครั้ง โดยจะตองคํานึงถึง

ความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน 

  2. ผูบริหาร ควรเปดรบัการเรียนรูและขอมูลยอนกลับในการพัฒนาภาระงานในดานการ

บริหารสถานศึกษาดานตาง ๆ  

  3. ผูบริหาร ควรสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามความเช่ือ คานิยมหลักของสังคม

ในการปฏิบัติงาน สงเสริม สนับสนุน และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชงานในดาน

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

  4. สถานศึกษาควรสงเสริมการสรางแรงจูงใจ ดานขวัญกําลังใจใหแกคร ูและผูรวมงาน

ดวยวิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนการสงเสรมิการทํางาน และมีระบบการมอบหมายหนาที่การงานและ

ความรับผิดชอบใหบุคคลากรแตละคนอยางชัดเจนไมมีความซ้ําซอน 

  5. สถานศึกษา ควรจัดหาระบบในการอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงานใหกับ

บุคลากรทางการศึกษา 

  6. สถานศึกษา ควรเปดโอกาสใหบคุลากรไดปฏิบัติงานตามที่ไดรบัมอบหมายอยางอิสระ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกับการสราง

บรรยากาศแหงการเรียนรู 

  2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารกบัประสิทธิผลในการบริหารงาน

วิชาการ 
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1. ชื่อ – สกุล นายภักดี  เหมทานนท  

 วิทยฐานะ ผูอํานวยการเช่ียวชาญ 

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  อําเภอเมอืง  จังหวัดนครศรีธรรม 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสรุาษฎรธานี  

 วุฒิการศึกษา พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร 
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 วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ   

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนนาสาร  อําเภอนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

4. ชื่อ – สกุล นางเมตตา  กลิ่นเมฆ 

 วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ 

 ตําแหนง ครูโรงเรียนเทบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา)  อําเภอเมือง 

  จังหวัดสุราษฎรธานี  

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประถมศึกษา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสรุาษฎรธานี 
 

5. ชื่อ – สกุล นางเพ็ญพนา  รักษาแกว  

 วิทยฐานะ ครูชํานาญการพเิศษ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

 เรื่อง ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

คําชี้แจง 

 

 1. แบบสอบถามชุดน้ีผูตอบไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

ที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. แบบสอบถามการศึกษาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี แบงออกเปน  

3 ตอน 

 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร 

 ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 

 3. ผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร

สถานศึกษากับบรรยากาศองคการ และการจดัการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิผล

และเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลที่ไดจะใช

สําหรับการวิจัยเทาน้ัน และจะนําเสนอในภาพรวม ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และสถานภาพ

ทางราชการของทานแตอยางใด 

 ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ไดเสียสละเวลาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี

เปนอยางย่ิง 

 

 

                                      นางวันทิพย  สามหาดไทย 

                      นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

           หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน 

1. เพศ 

(  ) ชาย 

(  ) หญิง 
 

2. อายุ 

(  )  ตํ่ากวา 30 ป 

(  )  30 - 40 ป 

(  )  41 - 50 ป 

(  )  51 ปข้ึนไป 
 

3. วุฒิการศึกษา 

 (  )  ปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตร ี

 (  )  สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 
 

4. ประสบการณการทํางาน 

 (  ) ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป 

    (  ) ประสบการณการทํางาน 6 – 10 ป 

    (  ) ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป 
 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษา   

คําช้ีแจง  

1. ขอความตอไปน้ีเปนภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร แตละขอโปรดทําเครือ่งหมาย ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีใหเลือก 5 ระดับ ดังน้ี  

5  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

4  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับมาก 

3  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับนอย 

1  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

2. แบบสอบถามในตอนที่  2 มีจํานวน 48 ขอ ใหทานตอบทุกขอ ในแตละขอใหเลือกตอบ

เพียงระดับเดียว 



151 

ขอ ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการตระหนักในตน 

1 ผูบริหารพยามยามคนหาเสียงสะทอนกลบัเพื่อใช 

ในการปรับปรงุสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 

     

2 ผูบริหารสามารถแสดงออกใหคนอื่นมองเห็นความสามารถ

ในตัวของผูบริหาร 

     

3 ผูบริหารรูเวลาใดเหมาะสมในการประเมินตนเอง 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับตําแหนงของทาน 

     

4 ผูบริหารมีเอกลักษณและคานิยมของตนเองในการทํางาน

ที่ชัดเจน 

     

5 ผูบริหารเขาใจและระมัดระวังการกระทําที่มผีลกระทบ 

ตอผูอื่น 

     

6 ผูบริหารสามารถปรับปรงุจุดยืนของตนเองตอปญหา 

ที่สําคัญในการทํางาน 

     

7 ผูบริหารสามารถรูถึงจุดเดนหรอืจุดดอยในภาระงาน 

ของตนเอง 

     

8 ผูบริหารสามารถปรับตนเองใหอยูในภาวะปกติ แมเกิด

ความรูสึกหรืออารมณตาง ๆที่เกิดข้ึน 

     

9 ผูบริหารสามารถควบคุมตนเองไดและแสดงพฤติกรรมใด ๆ 

ออกไปดวยความมีสติ และรูตัวทุกครั้ง 

     

10 ผูบรหิารเขาใจจุดแข็ง-จุดออนรวมทั้งธรรมชาติที่หลากหลาย

ของตนเอง 

     

ดานความโปรงใส 

11 ผูบริหารมีความกลาที่จะพูดในสิง่ที่ต้ังใจจะทําดวย 

ความมั่นใจ ชัดเจน ตรงไปตรงมา 

     

12 ผูบริหารสงเสรมิใหผูรวมงานรับทราบขอมลู 

ตามความเปนจริงอยางทั่วถึง 

     

13 ผูบริหารรวมแกปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของผูอื่นที่

ต้ังใจทําเต็มที่แลว 
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ขอ ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานความโปรงใส (ตอ) 
14 ผูบริหารคอยสนับสนุนใหผูอื่นแสดงความคิดเห็นในงาน 

ที่รับผิดชอบ 

     

15 ผูบริหารทําใหผูอื่นกลาบอกความจริง แมวาความจรงิน้ัน

เต็มไปดวยปญหา 

     

16 ผูบริหารเปนคนที่กลาจะแสดงอารมณความรูสึกออกมา

อยางชัดเจน 

     

17 ผูบรหิารมีการสือ่สารอยางเปดกวาง โดยยึดหลักของเหตุผล

และประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ัง 

     

18 ผูบริหารมีการกระตุนและเสริมสรางแรงบันดาลใจใหผูอื่น

กลาแสดงออกทางความคิด 

     

19 ผูบริหารมีการสงเสรมิใหมกีารทํางานตามขอตกลง 

ในที่ประชุมที่เปนที่ยอมรบัของสมาชิกสวนใหญ 

     

20 ผูบรหิารเปดรับการเรียนรูและขอมลูยอนกลบัในการพฒันา

ภาระงาน 

     

ดานความยุติธรรม 

21 ผูบริหารปฏิบัติตนตอบุคคลอื่นเทาเทียมกันไมใหสทิธิพิเศษ

แกใครเปนพิเศษ 

     

22 ผูบริหารไมปฏิเสธหรือบิดเบือนขอมูล มกีารปฏิบัติ

ตรงไปตรงมาในการตัดสินความตาง ๆ 

     

23 บรหิารมเีหตุผลที่ชัดเจนและต้ังอยูบนพื้นฐานของศีลธรรม

จริยธรรม 

     

24 ผูบริหารมีความชัดเจนเกี่ยวกับขอมูล ขาวสาร ปราศจาก

การบิดเบือนซอนเรนมีความถูกตองและต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของเหตุผล 

     

25 ผูบริหารมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเอนเอียง เขาขาง

ฝายใดฝายหน่ึง 
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ขอ ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานความยุติธรรม (ตอ) 

26 ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ประกอบการ

ตัดสินใจ 

     

27 ผูบริหารใหความสําคัญเกี่ยวกบัประเด็นเรือ่งราวตาง ๆ 

เทาเทียมกัน 

     

28 ผูบริหารมีการแสดงออกเคารพในเกียรติ และศักด์ิศร ี

ของผูอื่นเทาเทียมกัน 

     

29 ผูบริหารมีความเสมอภาค มีการปฏิบัติที่ไมแตกตางกัน 

กับทุกคนเกี่ยวกับผลตอบแทนหรอืรางวัล 

     

30 ผูบรหิารเปดโอกาสใหทกุคนที่เกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็น

อยางเสร ี

     

ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน 

31 ผูบริหารใชจริยธรรมมาตัดสินในเรื่องที่ยาก 

ตอการตัดสินใจ 

     

32 ผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 

ความเช่ือ / คานิยมหลัก 

     

33 ผูบริหารแสดงออกซึ่งความเช่ือของทานดวยการกระทํา      

34 ผูบริหารตัดสินใจในเรือ่งที่ยากดวยการยึดจรรยาบรรณ

และมาตรฐานสงูสุดในการปฏิบัติงาน 

     

35 ผูบริหารไมสนใจผลประโยชนของตนเองมากกวา

ผลประโยชนขององคการ 

     

36 ผูบริหารมีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่ง

ที่ดีงามเพื่อสวนรวม  

     

37 ผูบริหารดําเนินชีวิตโดยยึดหลกัศีลธรรมของศาสนาที่ตน

นับถือ 

     

38 ผูบริหารไมใหคนอื่นเผชิญกับความเสี่ยงแทน เพื่อปกปอง

ตัวเองในเรื่องงาน 
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ขอ ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (ตอ) 

39 ผูบริหารมีความหนักแนนเที่ยงธรรม ไมออนไหวตอ 

ความอารมณ ลาภยศ และคําสรรเสริญเยินยอ 

     

40 ผูบริหารมีความประพฤติปฏิบัติดี เหมาะกับจรรยามารยาท      

ดานการเรียนรูจากอนาคต 

41 ผูบรหิารมหีลกัคิดที่แสดงถึงความเขาใจระบบการบรหิารงาน

ที่ซับซอน 

     

42 ผูบริหารนําความรูจากอดีตจนถึงปจจุบันมาพัฒนาความรู

ของการปฏิบัติในอนาคต 

     

43 ผูบริหารมีวิสัยทัศนแสดงความคิดในลักษณะที่มุงสูอนาคต

โดยกําหนดเปาหมายมุงสูผลลัพธ  

     

44 ผูบริหารสงเสรมิใหผูรวมงานมีการวางแผนการปฏิบัติงาน

ไวลวงหนาและดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว 

     

45 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการบริหารงานที่ยุงยากและซับซอน      

46 ผูบริหารมีความรูความเขาใจและสามารถใชเทคโนโลยี

ใหม ๆ ได 

     

47 ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชได      

48 ผูบรหิารมีความมุงมั่นในการทํางานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของโลกแหงอนาคต 
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ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศองคการ 

คําช้ีแจง 

  1. ขอความตอไปน้ีเปนคําภามเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียน ในแตละขอโปรดทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีใหเลือก 5 ระดับ ดังน้ี 

 5   หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

 4  หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 3  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 1  หมายถึง  การปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

 2. แบบสอบถามในตอนที่ 3 มีจํานวน 40 ขอ ใหทานตอบทุกขอ ในแตละขอใหเลือกตอบ

เพียงระดับเดียว 

 

ขอ บรรยากาศองคการของโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน 

1 บุคลากรที่ไดรบัการยอมรบัจากเพือ่นรวมงาน และไดรับ

ความไววางใจจากผูบงัคับบัญชา 

     

2 บุคลากรรบัรูไดถึงมิตรภาพที่ดีจากเพือ่นรวมงานและ

ผูบังคับบญัชา 

     

3 บุคลากรมีความรูสึกอบอุนและไดรับความชวยเหลือ 

จากเพือ่นรวมงานและผูบงัคับบญัชาอยางสม่ําเสมอ 

     

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไดรับความเจรญิกาวหนา      

5 บุคลากรมีการพบปะพูดคุยชวยเหลือกันทั้งเรื่องงานและ

เรื่องสวนตัวระหวางเพือ่นรวมงานและผูบงัคับบญัชา 

     

6. เมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อนรวมงานและ

ผูบังคับบญัชาจะชวยแกไขปญหาและใหกําลงัใจ 

ซึ่งกันและกัน 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิสรางแรงจูงใจใหแกครู ในดาน

ขวัญกําลังใจและผูรวมงานดวยวิธีการที่เหมาะสม 
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ขอ บรรยากาศองคการของโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน (ตอ) 

8 สถานศึกษาสงเสรมิการทํางานของครโูดยยกยองการทํางาน

ที่ประสบความสําเร็จเพื่อใหครเูกิดความภาคภูมิใจ 

     

9 สถานศึกษาสงเสริมสรางแรงจูงใจใหแกครู ดานขวัญกําลังใจ

ใหแกครู แกทีมงาน ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

     

ดานโครงสรางองคกร 

10 สถานศึกษามีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

ในการกําหนดนโยบายและเปาหมายรวมกัน 

     

11 สถานศึกษาจัดโครงสรางในการบรหิารและสายบงัคับบญัชา

อยางชัดเจน 

     

12 สถานศึกษามีแผนภูมิการบริหาร และจัดแบงภาระงาน

อยางชัดเจน 

     

13 สถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่การงานและ 

ความรับผิดชอบใหบุคคลากรแตละคนอยางชัดเจน 

ไมมีความซ้ําซอน 

     

14 สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการในการแกปญหา 

อยางชัดเจน 

     

15 สถานศึกษามีการอธิบายรายละเอียดของโครงสรางองคกร

ใหบุคลากรไดรบัรูอยางทั่วถึง 

     

16 สถานศึกษามีเปดโอกาสใหทกุคนไดรวมกันแกไขปญหา 

ที่เกิดจากการมอบหมายงานอยางชัดเจน 

     

ดานการใหรางวัลและการลงโทษ 

17 ผูบริหารพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนจากการประเมิน

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

     

18 ผูบริหารมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

เหมาะสมและยุติธรรม 

     

19 ผูบริหารเปดโอกาสใหสมาชิกทกุคนไดสรางผลงาน      
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ขอ บรรยากาศองคการของโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการใหรางวัลและการลงโทษ (ตอ) 

20 บุคลากรไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

เปนอยางดี 

     

21 โรงเรียนมกีารสนับสนุนใหบุคลากรทีม่ีผลการปฏิบัติงานดี

มีความเจริญกาวหนา 

     

22 หนวยงานมีการจัดระบบการเลื่อนตําแหนง เพื่อชวยให  

ผูปฏิบัติงานที่เหมาะสมไดข้ึนไปสูตําแหนงสูง 

     

23 หนวยงานสงเสรมิใหผูปฏิบัติงานไดรับรางวัล และสราง

แรงจงูใจมากกวาการขมขูและวิพากษวิจารณ 

     

ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก 

24 ผูบริหารสถานศึกษามีการเสรมิสรางบรรยากาศ 

ความเปนมิตรภาพที่ดีตอกัน 

     

25 ผูบริหารจัดบรรยากาศทีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ 

และเรียนรูรวมกัน 

     

26 ผูบริหารสงเสรมิบรรยากาศการทํางานเปนทีม 

และหมูคณะ 

     

27 ผูบริหารสงเสรมิบรรยากาศแหงการสรางนวัตกรรม      

28 ผูบริหารใหความสนใจตอผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของ

คณะคร ูเชน ประกาศยกยองเชิดชูใหครูทกุคนไดทราบ 

โดยทั่วกัน 

     

29 ผูบริหารใหความเห็นหรือวิพากษวิจารณผลงานของครู

อยางสรางสรรค 

     

30 ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีการพฒันาในดานตาง ๆ

เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 

     

31 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรปฏิบัติงานตามที่ไดรบั

มอบหมายอยางอิสระ 
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ขอ บรรยากาศองคการของโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

32 สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูปรึกษาหารือกัน 

อยางสม่ําเสมอ 

     

33 สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดมสีวนรวมในการตัดสินใจ

แกไขปญหาขอขัดแยงทีเ่กิดข้ึนในโรงเรียน 

     

34 สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดมสีวนรวมในการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเพื่อนครู

ดวยกัน 

     

35 สถานศึกษามีการประชุมปรกึษาหารือกับคณะคร ู

อยางสม่ําเสมอ 

     

36 สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจและบริหาร

แบบมสีวนรวม 

     

37 สถานศึกษาเสริมสรางใหผูมสีวนไดสวนเสียรวมประเมินผล

งาน 

     

38 สถานศึกษาจัดใหผูมสีวนไดสวนเสียรวมคิดในการวางแผน 

การทํางาน 

     

39 สถานศึกษาโรงเรียนจัดใหมีเทคโนโลยีสมัยใหมทีเ่อื้อตอ

การทํางานใหแกบุคลากรไดเรียนรูสิง่ใหม ๆ ในการพฒันา

งาน 

     

40 สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการกําหนด

วิธีการทํางานตามภาระหนาที ่
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แบบประเมินคาความสอดคลองแบบ IOC 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

เรื่อง  ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 

ขอท่ี ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดานการตระหนักในตน 

1 ผูบริหารพยามยามคนหาเสียงสะทอนกลบั 

เพื่อใชในการปรบัปรุงสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

2 ผูบริหารสามารถแสดงออกใหคนอื่นมองเห็น

ความสามารถในตัวของผูบรหิาร +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

3 ผูบริหารรูเวลาใดเหมาะสมในการประเมิน

ตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับตําแหนงของทาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

4 ผูบริหารมีเอกลักษณและคานิยมของตนเอง 

ในการทํางานที่ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

5 ผูบริหารเขาใจและระมัดระวังการกระทํา 

ที่มีผลกระทบตอผูอื่น +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได 

6 ผูบริหารสามารถปรับปรงุจุดยืนของตนเอง 

ตอปญหาที่สําคัญในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

7 ผูบริหารสามารถรูถึงจุดเดนหรอืจุดดอย 

ในภาระงานของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

8 ผูบริหารสามารถปรับตนเองใหอยูในภาวะปกติ

แมเกิดความรูสึกหรืออารมณตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

9 ผูบริหารสามารถควบคุมตนเองไดและแสดง

พฤติกรรมใด ๆ ออกไปดวยความมีสติและรูตัว

ทุกครั้ง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

10 ผูบริหารเขาใจจุดแข็ง-จุดออนรวมทัง้

ธรรมชาติทีห่ลากหลายของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอท่ี ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดานความโปรงใส 

11 ผูบริหารมีความกลาที่จะพูดในสิง่ที่ต้ังใจจะทํา

ดวยความมั่นใจ ชัดเจน ตรงไปตรงมา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

12 ผูบริหารสงเสรมิใหผูรวมงานรับทราบขอมลู

ตามความเปนจริงอยางทั่วถึง +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 

13 ผูบริหารรวมแกปญหาที่เกิดจากความผิดพลาด

ของผูอื่นที่ต้ังใจทําเต็มที่แลว +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

14 ผูบรหิารคอยสนับสนุนใหผูอื่นแสดงความคิดเห็น 

ในงานที่รบัผิดชอบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

15 ผูบริหารทําใหผูอื่นกลาบอกความจริง แมวา

ความจริงน้ันเต็มไปดวยปญหา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

16 ผูบริหารเปนคนที่กลาจะแสดงอารมณ

ความรูสึกออกมาอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

17 ผูบริหารมีการสือ่สารอยางเปดกวาง โดยยึด

หลักของเหตุผลและประโยชนของสวนรวม 

เปนที่ต้ัง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

18 ผูบริหารมีการกระตุน และเสริมสรางแรง

บันดาลใจใหผูอื่นกลาแสดงออกทางความคิด +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

19 ผูบริหารมีการสงเสริมใหมีการทํางานตาม

ขอตกลงในทีป่ระชุมที่เปนที่ยอมรบัของสมาชิก

สวนใหญ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

20 ผูบริหารเปดรบัการเรียนรูและขอมูลยอนกลับ

ในการพัฒนาภาระงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

ดานความยุติธรรม 

21 ผูบริหารปฏิบัติตนตอบุคคลอื่นเทาเทียมกัน

ไมใหสิทธิพเิศษแกใครเปนพิเศษ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

22 ผูบริหารไมปฏิเสธหรือบิดเบือนขอมูล มกีาร

ปฏิบัติตรงไปตรงมาในการตัดสินความตาง ๆ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 
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ขอท่ี ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดานความยุติธรรม (ตอ) 

23 บรหิารมเีหตุผลที่ชัดเจนและต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของศีลธรรมจริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

24 ผูบริหารมีความชัดเจนเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร

ปราศจากการบิดเบือนซอนเรนมีความถูกตอง

และต้ังอยูบนพื้นฐานของเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

25 ผูบริหารมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม 

เอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหน่ึง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

26 ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ประกอบการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

27 ผูบริหารใหความสําคัญเกี่ยวกบัประเด็น

เรื่องราวตาง ๆ เทาเทียมกัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

28 ผูบริหารมีการแสดงออกเคารพในเกียรติ 

และศักด์ิศรีของผูอื่นเทาเทียมกัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

29 ผูบริหารมีความเสมอภาค มีการปฏิบัติที่ไม

แตกตางกันกับทุกคนเกี่ยวกับผลตอบแทน

หรือรางวัล +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

30 ผูบริหารเปดโอกาสใหทกุคนที่เกี่ยวของได

แสดงความคิดเห็นอยางเสร ี +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน 

31 ผูบริหารใชจริยธรรมมาตัดสินในเรื่องที่ยากตอ

การตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

32 ผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

ตามความเช่ือ/คานิยมหลัก +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

33 ผูบริหารแสดงออกซึ่งความเช่ือของทาน 

ดวยการกระทํา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

34 ผูบริหารตัดสินใจในเรือ่งที่ยากดวยการยึด

จรรยาบรรณและมาตรฐานสูงสุดในการ

ปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอท่ี ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดานมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน (ตอ) 

35 ผูบริหารไมสนใจผลประโยชนของตนเอง

มากกวาผลประโยชนขององคการ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

36 ผูบริหารมีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน  

มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงาม เพือ่สวนรวม  +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

37 ผูบริหารดําเนินชีวิตโดยยึดหลกัศีลธรรม 

ของศาสนาที่ตนนับถือ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

38 ผูบริหารไมใหคนอื่นเผชิญกับความเสี่ยงแทน 

เพื่อปกปองตัวเองในเรื่องงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

39 ผูบรหิารมีความหนักแนนเที่ยงธรรม ไมออนไหว

ตอความอารมณ ลาภยศ และคําสรรเสริญ

เยินยอ +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 

40 ผูบริหารมีความประพฤติปฏิบัติดี เหมาะกับ

จรรยามารยาท +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชได 

ดานการเรียนรูจากอนาคต 

41 ผูบริหารมหีลักคิดที่แสดงถึงความเขาใจระบบ

การบริหารงานทีซ่ับซอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

42 ผูบริหารนําความรูจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

มาพัฒนาความรูของการปฏิบัติในอนาคต +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

43 ผูบริหารมีวิสัยทัศนแสดงความคิดในลักษณะ

ที่มุงสูอนาคตโดยกําหนดเปาหมายมุงสู

ผลลัพธ  +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

44 ผูบริหารสงเสรมิใหผูรวมงานมีการวางแผนการ

ปฏิบัติงานไวลวงหนาและดําเนินการตามแผน 

ที่ไดวางไว 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชได 

45 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการบริหารงาน 

ที่ยุงยากและซบัซอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอท่ี ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหาร 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดานการเรียนรูจากอนาคต (ตอ) 

46 ผูบริหารมีความรูความเขาใจและสามารถใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ได +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

47 ผูบริหารสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไป

ประยุกตใชได +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

48 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการทํางานใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลกแหงอนาคต +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอท่ี บรรยากาศองคการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดานการเสริมสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน 

1 บุคลากรที่ไดรบัการยอมรบัจากเพือ่นรวมงาน

และไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

2 บุคลากรรบัรูไดถึงมิตรภาพที่ดี จากเพื่อน

รวมงานและผูบังคับบัญชา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

3 บุคลากรมีความรูสึกอบอุน และไดรับ 

ความชวยเหลือจากเพือ่นรวมงานและ

ผูบังคับบญัชาอยางสม่ําเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ 

ความเจรญิกาวหนา +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได 

5 บุคลากรมีการพบปะพูดคุยชวยเหลือกัน 

ทั้งเรื่องงานและเรือ่งสวนตัวระหวางเพื่อน

รวมงานและผูบังคับบัญชา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

6 เมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อนรวมงาน

และผูบังคับบัญชาจะชวยแกไขปญหา และให

กําลังใจซึ่งกันและกัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

7 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิสรางแรงจูงใจ

ใหแกครู ดานขวัญกําลังใจและผูรวมงาน 

ดวยวิธีการที่เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

8 สถานศึกษาสงเสริมการทํางานของคร ูโดยยก

ยองการทํางานทีป่ระสบความสําเร็จเพื่อใหครู

เกิดความภาคภูมิใจ +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได 

9 สถานศึกษาสงเสริมสรางแรงจูงใจใหแกครู  

ในดานขวัญกําลังใจใหแกครู แกทมีงาน 

ดวยวิธีการที่เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

ดานโครงสรางองคกร 

10 สถานศึกษามีการเปดโอกาสใหบุคลากร 

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ

เปาหมายรวมกัน +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 
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ขอท่ี บรรยากาศองคการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดานโครงสรางองคกร (ตอ) 

11 สถานศึกษาจัดโครงสรางในการบริหารและ

สายบังคับบญัชาอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

12 สถานศึกษามีแผนภูมิการบริหารและจัดแบง

ภาระงานอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

13 สถานศึกษามีการมอบหมายหนาที่การงาน

และความรับผิดชอบใหบุคคลากรแตละคน

อยางชัดเจนไมมคีวามซ้ําซอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

14 สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการในการแกปญหา

อยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

15 สถานศึกษามีการอธิบายรายละเอียดของ

โครงสรางองคกรใหบุคลากรไดรับรู 

อยางทั่วถึง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

16 สถานศึกษามีเปดโอกาสใหทกุคนไดรวมกัน

แกไขปญหาทีเ่กิดจากการมอบหมายงาน 

อยางชัดเจน +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 

ดานการใหรางวัลและการลงโทษ 

17 ผูบริหารพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน จากการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

18 ผูบริหารมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางเหมาะสม และยุติธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

19 ผูบริหารเปดโอกาสใหสมาชิกทกุคนไดสราง

ผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

20 บุคลากรไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การปฏิบัติงานเปนอยางดี +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

21 โรงเรียนมกีารสนับสนุนใหบุคลากรทีม่ีผลการ

ปฏิบัติงานดีมีความเจรญิกาวหนา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอท่ี บรรยากาศองคการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดานการใหรางวัลและการลงโทษ (ตอ) 

22 หนวยงานมีการจัดระบบการเลื่อนตําแหนง

เพื่อชวยให ผูปฏิบัติงานทีเ่หมาะสมไดข้ึนไปสู

ตําแหนงสงู +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชได 

23 หนวยงานสงเสรมิใหผูปฏิบัติงานไดรับรางวัล

และสรางแรงจูงใจมากกวาการขมขูและ

วิพากษวิจารณ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวก 

24 ผูบริหารสถานศึกษามีการเสริมสราง

บรรยากาศความเปนมิตรภาพที่ดีตอกัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

25 ผูบริหารจัดบรรยากาศทีส่งเสริมการ 

มีปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

26 ผูบริหารสงเสรมิบรรยากาศการทํางานเปนทีม

และหมูคณะ +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 

27 ผูบริหารสงเสรมิบรรยากาศแหงการสราง

นวัตกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

28 ผูบริหารใหความสนใจตอผลสําเร็จ 

ในการปฏิบัติงานของคณะครู เชน ประกาศ

ยกยอง เชิดชู ใหครูทุกคนไดทราบโดยทั่วกัน 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชได 

29 ผูบริหารใหความเห็นหรือวิพากษวิจารณ

ผลงานของครอูยางสรางสรรค +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

30 ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีการพฒันา 

ในดานตาง ๆ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ในยุคปจจบุัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

31 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรับมอบหมายอยางอิสระ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอท่ี บรรยากาศองคการ 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ดานการเสริมสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

32 สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูปรึกษาหารือกัน

อยางสม่ําเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

33 สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดมสีวนรวม 

ในการตัดสินใจแกไขปญหาขอขัดแยง 

ที่เกิดข้ึนในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

34 สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดมสีวนรวม 

ในการนิเทศ กํากบั ติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติงานของเพื่อนครูดวยกัน +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได 

35 สถานศึกษามีการประชุมปรกึษาหารือ  

กับคณะครูอยางสม่ําเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

36 สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ

และบริหารแบบมีสวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

37 สถานศึกษาเสริมสรางใหผูมสีวนไดสวนเสีย

รวมประเมินผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

38 สถานศึกษาจัดใหผูมสีวนไดสวนเสียรวมคิด 

ในการวางแผนการทํางาน +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได 

39 สถานศึกษาโรงเรียนจัดใหมีเทคโนโลยี

สมัยใหมทีเ่อื้อตอการทํางานใหแกบุคลากรได

เรียนรูสิง่ใหม ๆ ในการพัฒนางาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

40 สถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระ 

ในการกําหนดวิธีการทํางานตามภาระหนาที ่ +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได 
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ภาคผนวก จ 

สรุปผลการตรวจคณุภาพเครือ่งมือรายดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

สรุปผลการตรวจคณุภาพเครือ่งมือรายดาน 

 

 ภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารที่สงผลตอบรรยากาศองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอ ภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารสถานศึกษา คาความเชื่อมั่น 

 

1 การตระหนักในตน .887 

2 ความโปรงใส .883 

3 ความยุติธรรม .892 

4 มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน .851 

5 การเรียนรูจากอนาคต .847 

 รวม .891 

       

 

ขอ บรรยากาศองคการ คาความเชื่อมั่น 

 

1 การเสรมิสรางความอบอุนและใหการสนับสนุน .877 

2 โครงสรางองคการ .863 

3 การใหรางวัลและการลงโทษ .853 

4 การสรางบรรยากาศเชิงบวก .874 

5 การเสรมิสรางการมสีวนรวมในการตัดสินใจ .861 

 รวม .912 

 คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ .937 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 

ชื่อ - นามสกุล นางวันทิพย  สามหาดไทย 

 

วัน เดือน ปเกิด 31  สิงหาคม  2511 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 25/51 ม.3 ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง จังหวัดจังหวัดสรุาษฎรธานี 

 

ประวัติการศึกษา  
 

พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2527 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง 

พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 

พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535 ปริญญาตรคีรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  

  วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี 

 

ประสบการณการทํางาน 
 

 พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2544  อาจารย 1 วิชาวิทยาศาสตร  โรงเรียนวัดถํ้าวราราม  

    อําเภอพนม   จังหวัดจงัหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545  อาจารย 1 วิชาวิทยาศาสตร  โรงเรียนบานนํ้าราด  

    อําเภอคีรีรฐันิคม  จังหวัดจงัหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2550  ครูชํานาญการ วิชาวิทยาศาสตร  โรงเรียนชุมชนบานอาวลึกเหนือ  

    อําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี ่

 พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 ครูชํานาญการ วิชาวิทยาศาสตร  โรงเรียนกาญจนดิษฐวิทยาคม            

    อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 พ.ศ. 2553 – ปจจบุัน ครูชํานาญการพเิศษ วิชาวิทยาศาสตร   

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎรธานี  

    อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสรุาษฎรธานี 
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