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การศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
A Study of Administrative Factors Affecting Commitment of Teachers
In Primary Schools under Office of Sa Kaeo
Primary Education Service Area
สุนันท์ ฝอยหิรัญ1 สุรัตน์ ไชยชมภู2 และ ธนวิน ทองแพง3
Sunan Foyhirun,1 Surath Chaichompu2 and Thanawin Thongpang3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แบบความเปนผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน 2) ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบความเปนภาวะผู้นำาของผู้บริหารและทักษะการบริหารกับความผูกพันของครูในโรงเรียนประถมศึกษา และ
4) ปัจจัยการบริหารงานที่สัมพันธ์กับความผูกพันของครูและปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันครูต่อโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำานวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อเกี่ยวกับภาวะผู้นำา เท่ากับ 0.27–0.76 ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหาร เท่ากับ 0.24–0.73 สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
แบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารด้านแบบความเปนผูน้ าำ ของผูบ้ ริหาร การใช้ทกั ษะการบริหารของผูบ้ ริหารและความผูกพัน
ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยการบริหารด้านภาวะผู้นำาของผู้บริหาร การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์
ทางบวกทุกด้าน และมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.53 ถึง 0.82 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัจจัยที่พยากรณ์
ความผูกพันของครูในโรงเรียนประถมศึกษา มี 9 ตัวแปร โดยมีค่าอำานาจพยากรณ์ร้อยละ 80.90 (R2 = .809) ดังสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ ดังนี้
= 0.596 + 0.241X9+ 0.192X2+0.186X6 + 0.216X8+0.141X5+0.142X3+0.451 X4 + 0.114 X1+0.152 X7
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
= 0.280(Z9) + 0.217(Z2) +0.209(Z6) + 0.192(Z8) + 0.149(Z5) + 0.146(Z3) + 0.449(Z4) + 0.116 (Z1) + 0.159(Z7)
คำาสำาคัญ : ปัจจัยที่มีผล / แบบความเปนผู้นำา / ทักษะการบริหาร / ความผูกพันของครู / สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2
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ABSTRACT
The purposes of this study were to investigate: 1) types of leadership styles of school administrators,
2) administrative skills of school administrators, 3) relationship between types of leadership styles of school
administrators, administrative skills, and commitment of teachers in primary schools, and 4) administrative factors
that are related to teachers’ commitment and factors that are able to predict commitment of primary school teachers
to their respective primary schools under Office of Sa Kaeo Primary Education Service Area. A sample of study was
302 teachers who were affiliated to Office of Sa Kaeo Primary Education Service Area 2. The instruments used was
a 5-rating scale questionnaire whose items of leadership had discrimination power values ranging between 0.27
and 0.76 and use of administrative skills ranging between 0.24 and 0.73. Statistics used in data analysis were mean,
standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.
The findings disclosed as follows: 1) On the whole, administrative factors in the aspects of administrators’
leadership, administrators’ use of administrative skills and teachers’ commitment were at high level; 2) administrative
factors in the aspects of administrators’ leadership and administrators’ use of administrative skills were positively
correlated in every facet at the .05 level of significance with the correlation coefficients ranging from 0.53 to 0.82.
The factors that could predict primary school teachers’ commitment included 5 variables. The value of predictive
power was 80.90% (R2 = .809) as shown by predictive equation in form of raw scores:
= 0.596 + 0.241X9+ 0.192X2+0.186X6 + 0.216X8+0.141X5+0.142X3+0.451 X4 + 0.114 X1+0.152 X7
While the predictive equation in form of standard scores was:
= 0.280(Z9) + 0.217(Z2) +0.209(Z6) + 0.192(Z8) + 0.149(Z5) + 0.146(Z3) + 0.449(Z4) + 0.116 (Z1) + 0.159(Z7)
Keywords : Factors Affecting / Leadership Styles / Administrative Skills / Teacher’s Commitment / Office of Sa Kaeo
Primary Education Service Area 2

บทนำา
ในการบริ ห ารงานให้ มี คุ ณ ภาพสิ่ ง ที่ สำ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ
ตัวผู้บริหารต้องมีคุณภาพ ต้องพัฒนาตัวเองสม่ำ�เสมอ และพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะเปนผู้นำาที่ดี และมีความสามารถในการ
ใช้ทักษะในการบริหารเปนอย่างดี สำาหรับทักษะที่สำาคัญในการ
บริหารสถานศึกษานั้น ภูริชัย ชัยศร (2554) ได้ให้ความเห็นว่า
ผู้บริหารควรมีทักษะที่จำาเปนในการบริหารสถานศึกษา อย่างน้อย
5 ด้าน คือ ทักษะทางความรู้ความคิด (Cognitive Skills) ทักษะ
ทางเทคนิค (Technical Skills) ทักษะทางการศึกษาและการสอน
(Educational and Instructional Skills) ทักษะทางมนุษย์
(Human Skills) และทักษะทางความคิดรวบยอด (Conceptual
Skills) ทักษะที่จำาเปนสำาหรับผู้บริหารนี้ ผู้บริหารแต่ละคนนั้นจะ
มีการใช้ทักษะต่างๆ ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารแต่ละคนที่จะนำามาใช้บริหารได้ดีที่สุด ซึ่งสนับสนุนทักษะ
ทั้งห้านี้ว่า ผู้บริหารในสังคมไทยต้องมีความรู้ความสามารถ และ

สามารถใช้ทักษะของผู้บริหารได้เปนอย่างดี ซึ่งจะเห็นว่าแม้จะมี
การเปลีย่ นแปลงในโลกของการเรียนรูเ้ พียงใด ผูบ้ ริหารก็จะสามารถ
ปรับตัวและสามารถนำาโรงเรียนไปสู่ความสำาเร็จได้ อีกทั้งผู้บริหาร
ยังต้องมีความเปนผู้นำา เพื่อให้งานบรรลุตามเปาหมายที่กำาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ศิรภิ ทั ร ดุษฎีววิ ฒ
ั น์ (2555) ได้ให้ความเห็นว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ถือว่าเปน
สิ่งสำาคัญที่ผู้บริหารจะต้องคำานึงถึง เพราะเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
พึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว จะส่ ง ผลไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
โดยตัง้ ใจปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ ทำางานด้วยความ
สมัครใจ มีการเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ่กนั ในหมูค่ ณะ มีการช่วยเหลือเกือ้ กูล
ซึ่งกันและกันทำาให้ได้งานที่มีคุณภาพสูง ในทางตรงข้ามหากผู้ใต้
บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ำ� จะส่งผลให้เกิด
อั ต ราการขาดงานบ่ อ ย มี ค วามเห็ น แก่ ตั ว ในการปฏิ บั ติ ง าน
คิดเอารัดเอาเปรียบเพือ่ นร่วมงาน ผลของการปฏิบตั งิ านมีคณ
ุ ภาพ
ของงานต่ำ � ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เปนเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านอย่างหนึง่ ของทุกๆ
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หน่ ว ยงาน ซึ่ ง รวมถึ ง โรงเรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด้ ว ย
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีพฤติกรรมที่สามารถเอื้ออำานวย
ต่อการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางทีเ่ ปน
เปาหมายขององค์การให้ประสบความสำาเร็จ ด้วยการทำาให้ชัดเจน
ในวิถีทางไปสู่เปาหมายเปนอย่างดี โดยกำาหนดบทบาทความเปน
ผู้ นำ า ที่ สำ า คั ญ ออกเป น 4 แบบ คื อ แบบบงการ (Directive)
แบบให้การสนับสนุน (Supportive) แบบมีสว่ นร่วม (Participative)
และแบบมุ่งความสำาเร็จ (Achievement Oriented) ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรี ย นสามารถใช้ แ บบความเป น ผู้ นำ า ได้ ห ลายแบบพร้ อ มกั น
โดยขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะนิ สั ย เฉพาะตั ว รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลจากสภาพ
แวดล้ อ ม และความต้ อ งการของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา นอกจากนี้
ความผูกพันของครูตอ่ โรงเรียน มีความสำาคัญมากและยังเปนปัจจัย
หนึ่งในการตัดสินใจย้ายโรงเรียนและการลาออกได้ดีกว่าความพึง
พอใจในการทำางาน ความผูกพันเปนตัวชี้ถึงความมีประสิทธิภาพ
ขององค์การ อมรรัตน์ บำารุงผล (2553) ได้ให้ความเห็นว่า ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์การสูง การปฏิบตั งิ านจะมีประสิทธิภาพ ได้ดี
กว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การต่ำ� ความผูกพันต่อองค์การว่าเปน
กระบวนการที่นำาองค์การไปสู่เปาหมายที่วางเอาไว้ และยังมีผล
ทำาให้บุคคลในองค์การมีบุคลิกภาพที่ผสมผสานและพัฒนาตนเอง
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ องค์ ก าร องค์ ก ารใดๆ นั้ น ก็ ค วรมี จุ ด
มุง่ หมาย โดยกำาหนดบทบาทของความสัมพันธ์ในองค์การออกเปน
3 แบบ คือ การแสดงตน ความเกี่ยวพันกับองค์การและความภักดี
ในองค์การ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้แบบความเปนผู้นำาและ
ทักษะการบริหารได้หลายแบบพร้อมกันเพื่อสร้างความผูกพัน
ในองค์การได้
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ค วามผู ก พั น ของครู แ ทน
ความผูกพันในองค์การของครู ซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะครูเท่านั้น
จากความเปนมาและความสำาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำาให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยได้ศกึ ษาปัจจัยการบริหาร ซึง่ แบ่งเปน
แบบความเปนผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และการใช้ทกั ษะการบริหาร
ของผู้ บ ริ ห าร ว่ า ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น และสามารถพยากรณ์
ความผู ก พั น ของครูต่อโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้หรือไม่ ซึ่งผล
จากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียน ในการ
นำาผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานและ
พัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถนำาผลการวิจัยมาเปนแนวทาง
ในการวางแผนการพัฒนา ปรับเปลี่ยนความเปนผู้นำาของผู้บริหาร
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โรงเรียนให้สอดคล้องกับการใช้ทักษะการบริหารโรงเรียน เพื่อให้
เหมาะสมกั บ สภาวะที่ เ ปลี่ ย นแปลงให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น อั น จะส่ ง ผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ า เนิ น งานของโรงเรี ย นและคุ ณ ภาพ
ของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษา ดังนี้
1. แบบความเป น ผู้ นำ า ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2
2. ด้านทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู้ นำ า ของ
ผู้ บ ริ ห ารและด้ า นทั ก ษะการบริ ห ารกั บ ความผู ก พั น ของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2
4. ปัจจัยการบริหารงานทีส่ ามารถพยากรณ์ความผูกพัน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยการบริหารด้านแบบการเปนผู้นำาของผู้บริหาร
มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
2. ปัจจัยการบริหารด้านทักษะการบริหาร มีความสัมพันธ์
ในความผูกพันของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2
3. ปัจจัยการบริหารด้านภาวะผู้นำาของผู้บริหารและ
ด้านทักษะการบริหารสามารถพยากรณ์ความผูกพันของครูใน
โรงเรียนได้
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึ ก ษา พบว่ า ภาวะผู้ นำ า ตามทฤษฎี วิ ถี ท าง
เปาหมาย (Path – goal Theory) ของ House (1971) ทักษะ
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน ตาม
แนวคิดของ Drake & Roe (1986) และความผูกพันของครู
ได้อาศัยแนวคิดของ Buchanan (1974) คือความรู้สึกเปนพวก
เดียวกัน (Partisan) ความผูกพันที่มีต่อเปาหมายและค่านิยม
ขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพื่อให้
บรรลุ เ ป า หมายขององค์ ์ ก รซึ่ ง สามารถเขี ย นเป น กรอบแนวคิ ด
ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในโรงเรี ย น สั ง กั ด สำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สระแก้ว เขต 2 ในปการศึกษา 2556 จำานวน 1,338 คน จาก 125
โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของ
Krejcie & Morgan (1970) สุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified
Sampling) ตามขนาดโรงเรียน ด้วยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์
ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 302 คนจำาแนกเปนสถานศึกษาขนาดใหญ่
จำานวน 44 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จำานวน 135 คน และสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก จำานวน 123 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ เ ป น
แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งและพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย
การบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 แบ่งออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แบบความเป น ผู้ นำ า
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยแบ่งแบบความเปนผู้นำาออกเปน 4 แบบ
คือแบบบงการ แบบให้การสนับสนุน แบบมีสว่ นร่วม แบบมุง่ ความ
สำาเร็จ แบบสอบถามเปนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ได้ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.76 มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษาสระแก้ ว เขต 2 จั ง หวั ด สระแก้ ว โดยแบ่ ง การใช้ ทั ก ษะ

การบริหารออกเปน 5 ด้าน คือ ทักษะทางความรู้ความคิดทักษะ
ทางเทคนิคทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทางมนุษย์
ทักษะทางความคิดรวบยอด แบบสอบถามเปนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าอำานาจจำาแนกอยู่
ระหว่าง 0.24-0.73 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ของครู
ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มี 3 ด้าน คือ การแสดงตน ความเกีย่ วพัน
กับโรงเรียนและความภักดี ในโรงเรียน แบบสอบถามเปนแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าอำานาจ
จำาแนกอยู่ระหว่าง 0.31-0.77 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถาม
และเก็บด้วยตนเอง ได้รับกลับคืนครั้งแรกจำานวน 280 ฉบับ (และ
เมื่อติดตามครั้งที่สองได้รับคืนอีก 22 ฉบับ) รวมเปน 302 ฉบับ
คิดเปนร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความเป น ผู้ นำ า ของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการใช้ทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างแบบความเปนผูน้ าำ
การใช้ทกั ษะการบริหารของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับความผูกพันของครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson. 1997)
5. สถิติที่ใช้ในการหาค่าตัวแปรพยากรณ์ ความผูกพัน
ของครูตอ่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 คือสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ความเปนผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ทั้งโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1
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3. ความผูกพันของครูในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ทัง้ โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพัน
ของครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน

2. ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ทั้งโดย
ภาพรวมและรายทักษะอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานและระดั บ ทั ก ษะ
การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายทักษะ

4. แบบความเปนผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนและการใช้
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับความผูกพันของครูในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแบบความเปนผูน้ าำ ของผูบ้ ริหารโรงเรียนและการใช้ทกั ษะการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียน
กับความผูกพันในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*
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การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของครูในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ดังตารางที่ 5-6
ตารางที่ 5 อำานาจพยากรณ์ตามลำาดับของตัวแปรปัจจัยการบริหาร
ทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันของครูในโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวม

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*

ตารางที่ 6 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนในการพยากรณ์
ความผูกพันของครูในโรงเรียนโดยรวมจากตัวพยากรณ์ 9 ตัว

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*

6. เมื่อนำาค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการ จะได้สมการ
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้
= 0.596 + 0.241X 9+ 0.192X 2+0.186X 6 +
0.216X8+0.141X5+0.142X3+0.451 X4 +0.114 X1+0.152 X7
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
= 0.280(Z9) + 0.217(Z2) +0.209(Z6 ) + 0.192(Z 8)
+ 0.149(Z 5) + 0.146(Z 3) + 0.449(Z 4) + 0.116 (Z 1) + 0.159(Z 7)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผู้บริหารโรงเรียน มีความเปนผู้นำาทุกแบบ คือ แบบ
ความเปนผู้นำาแบบมีส่วนร่วม แบบความเปนผู้นำาแบบบงการ
แบบความเปนผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จและแบบความเปนผู้นำา
แบบให้การสนับสนุน อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา จำาเปนต้องนำาพาโรงเรียน ให้เจริญก้าวหน้า

เท่าทันความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในจังหวัดสระแก้ว
ซึ่ ง เป น เมื อ งที่ เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และยั ง เป น ด่ า นของ
การค้ า ขายทางชายแดนระหว่ า งประเทศ ในปั จ จุ บัน ผู้ บ ริ ห าร
โรงเรี ย นจะต้ อ งมี ค วามเป น ผู้ นำ า ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ จ ะนำ า
โรงเรี ย นเข้ า สู่ เ กณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาซึ่ ง เป น เป า หมาย
อันสูงสุดของโรงเรียน สามารถพัฒนาโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดือนนภา โนรี (2556) ที่ศึกษา
ความเปนผู้นำามืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน อำาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร พบว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความเปนผู้นำา
แบบมืออาชีพ ผูบ้ ริหารจำาเปนต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์
มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนแบบเฉพาะของความเปนผู้นำา
2. ผู้บริหารโรงเรียน มีการใช้ทักษะใน 5 ด้าน คือทักษะ
ทางความรู้ความคิด ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางการศึกษาและ
การสอน ทักษะทางมนุษย์และทักษะทางความคิดรวบยอด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำาคัญ
ในการที่จะแสวงหาความรู้ความชำานาญในการที่จะพัฒนาทักษะ
ต่างๆ ของตนเองเพื่อให้มีศักยภาพในการที่จะบริหารโรงเรียน
ไปสูค่ วามสำาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาณัติ พิกลุ แก้ว (2556)
ที่ศึกษาทักษะการบริหารที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครู อำาเภอวิหารแดง สังกัดสำานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 พบว่ า ทั ก ษะการบริ ห าร
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายด้าน
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน
3. ปัจจัยการบริหาร คือ แบบความเปนผูน้ าำ แบบบงการ
แบบให้การสนับสนุน แบบมีสว่ นร่วมและแบบมุง่ ความสำาเร็จมีความ
สัมพันธ์ทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
แบบความเปนผูน้ าำ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ทักษะการบริหาร
งานของผู้บริหารโรงเรียน คือ ทักษะทางความรู้ความคิด ทักษะ
ทางเทคนิค ทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทางมนุษย์และ
ทั ก ษะทางความคิ ด รวบยอดมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกทุ ก ด้ า น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการบริหารงาน
ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันทั้งนี้
อาจเปนเพราะผู้บริหารมีปัจจัยการบริหารคือ แบบความเปนผู้นำา
ที่ดี ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้ความพยายามและใช้ความสามารถ
ตลอดจนใช้แบบความเปนผู้นำาในการสร้างขวัญ กำาลังใจ ประสาน
ความคิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจปฏิ บั ติ ง านทุ ก อย่ า ง
ของโรงเรียนให้บรรลุเปาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
ต้องมีทักษะการบริหาร เพราะผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำาคัญ
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ในการที่จะแสวงหาความรู้ความชำานาญในการที่จะพัฒนาทักษะ
ต่างๆ ของตนเองเพื่อให้มีศักยภาพในการที่จะบริหารโรงเรียน
ไปสู่ความสำาเร็จ จึงส่งผลต่อความผูกพันของครูในโรงเรียนประถม
ศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาดาว
เกตุ สุ ว รรณ (2555) ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ นำ า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงกับการขับเคลื่อน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ า นั ก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงกับการ
ขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความสัมพันธ์กนั
ในทางบวกอยู่ในระดับสูงเช่นกัน
4. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ของครู ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษา ความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้าน และมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.53 ถึง 0.82 มี 9 ตัวแปร คือ 1)ทักษะ
การบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นด้ า นทั ก ษะทางความคิ ด
รวบยอด 2)แบบความเปนผู้นำาแบบให้การสนับสนุน 3)ทักษะ
การบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนด้านทักษะทางเทคนิค 4)ทักษะ
การบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนด้านทักษะทางมนุษย์ 5)ทักษะ
การบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นด้ า นทั ก ษะทางความรู้
ความคิด 6)แบบความเปนผู้นำาแบบมีส่วนร่วม แบบความเปนผู้นำา
แบบมุง่ ความสำาเร็จ 7)แบบความเปนผูน้ าำ แบบบงการและ 9)ทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนด้านทักษะทางการศึกษาและ
การสอน โดยทั้ง 9 ตัวแปรดังกล่าว สามารถเปนปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพันของครูในโรงเรียนประถมศึกษาได้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ อาณัติ พิกลุ แก้ว (2556) ทีศ่ กึ ษาทักษะการบริหาร
ทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามทัศนะของครู
อำ า เภอวิ ห ารแดง สั ง กั ด สำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระบุ รี
เขต 2 พบว่าทักษะต่างๆเปนปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญของผู้บริหาร
ในการบริ ห ารให้ บ รรลุ สำ า เร็ จ ในด้ า นหลั ก สู ต ร การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อให้ได้
แนวทางปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5. ปั จ จั ย ที่ ส ามารถพยากรณ์ ค วามผู ก พั น ของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีค่าอำานาจพยากรณ์ ร้อยละ 80.90
(R2 = .809) มี 9 ตัวแปร ได้แก่ ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนด้านทักษะทางความคิดรวบยอด แบบความเปนผู้นำา
แบบให้การสนับสนุน ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ด้านทักษะทางเทคนิค ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ด้านทักษะ ทางมนุษย์ ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
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ด้านทักษะทางความรู้ความคิด แบบความเปนผู้นำาแบบมีส่วนร่วม
แบบความเปนผูน้ าำ แบบมุง่ ความสำาเร็จ แบบความเปนผูน้ าำ แบบบงการ
และทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนด้านทักษะทาง
การศึกษาและการสอน โดยทั้ง 9 ตัวแปรดังกล่าว สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนได้ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ประกายดาว วงษ์ทอง (2554) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วม
ในการบริ ห ารงานและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง พบว่า บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก จะเห็นว่าภาวะผูน้ าำ องค์กรมีสว่ น
สำาคัญในการสร้างความผูกพันกับองค์กร เมื่อผู้นำาองค์กรสามารถ
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีชอื่ เสียงทีด่ เี ปนสถาบันอันมีคณ
ุ ค่า
เปนที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป บุคลากรคนที่อยู่ในองค์กรนั้น
ก็จะมีความภาคภูมิใจ รักและผูกพันต่อองค์การ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย การบริ หารงานที่ ส่ง ผลต่อความ
ผูกพันในองค์การของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ปัจจัย
แบบความเปนผู้นำาและทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนได้ ผู้วิจัย
มีขอ้ เสนอแนะในการนำาผลการวิจยั ไปใช้เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิผล
ของโรงเรียน ดังนี้
1. ด้านความเปนผู้นำาในแบบให้การสนับสนุน ผู้บริหาร
ควรสร้างบรรยากาศที่เปนมิตรในการทำางานกับครู รวมถึงเปนคน
เปดเผย เข้าใจง่าย ไม่ถือตัวและเข้ากับทุกคนได้
2. ด้ า นทั ก ษะทางเทคนิ ค ผู้ บ ริ ห ารควรใช้ เ ทคนิ ค
การพัฒนางานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
3. ด้านความผูกพันของครูในโรงเรียน ครูควรมีความ
จงรักภักดีต่อสถานศึกษาเปนสำาคัญ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความผูกพันของครู
ในโรงเรียน เช่น ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านกระบวน
การบริหารของผู้บริหาร
2. ควรศึกษาปัจจัยการบริหารและความผูกพันของครู
ในโรงเรียนเอกชน
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